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Üyesidir

Sürdürülebilirlik, 
farkındalık ve iyi niyetle başlar!

Sustainability starts with 
awaraness and good will!
Succeeds with 

Corporate 
Governance

şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk 
transparency, accountability, fairness and responsibility

kurumsal 
    Yönetim 
ile başarılır



Kurumsal
Üyesidir

Fairness; means equal treatment to all rights-holder 
by the company management.
Transparency; It requires accurate, clear and 
comparable information-sharing of the company 
with public opinion.
Accountability; It requires independent monitoring 
of top management performance by the board of 
executives and enabling the accountability of top 
managers to the shareholders.
Responsibility; means operations of companies 
in the harmony with the laws and regulations 
reflecting social values while creating a value for 
their shareholders.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği 

Üyelik ayrcalklar
Corporate Governance Association of Turkey

Membership privileges
Ülkemizin önde gelen kuruluş ve 

temsilcileri ile ayn platformda yer 

alarak kurumsal yönetim ilkelerine 

uyum konusunda liderliği üstlenin, 

üyelerimize sunulan imkanlardan siz 

de yararlann!

Saylar 450’ye ulaşan bireysel üye 

ile tecrübe ve bilgi paylaşmnda 

bulunabilmek,

Gündemdeki konularn tartşldğ üye 

panellerine katlabilmek, 

Happy hour, ylsonu toplantlar gibi 

sosyal aktivitelerde iletişim ağn 

genişletebilmek,

Uluslararas konferans ve seminerlere 

ayrcalkl olarak katlmak,

Eğitim programlar ile kişisel ve 

kurumsal gelişim imkanna sahip 
olmak,

Süreli, süresiz yaynlar ve internet 

sitesi araclğ ile kurumsal yönetim 

alanndaki en güncel bilgilere sürekli 
erişmek,

Çalşma gruplarna üyelik ile ortak 

uygulamalarn parças olmak ve 

öneriler geliştirebilmek.

Take the lead in alignment with the principles 

of corporate governance by taking part in 

the same platform with the representatives of 

leading organizations of our country, and take 

advantage of the opportunities offered to our 

members!

Share and exchange information, experience 

and knowledge about best practices in 

corporate governance with 450 individual 

members,

Participate in panels of members to discuss 

issues on the agenda,

Extend your communication network with 

happy hours, year-end meetings, and social 

activities,

Participate in international conferences and 

seminars as a privileged person,

The opportunity to personal and corporate 

development through the education programs,

Continuous access to the latest information 

in the field of corporate governance through 

periodicals, periodical publications and 

website,

Be part of the common practices 

and develop recommendations with 

membership to Working Groups. 
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Kurumsal yönetim konusunda uzmanlığına 
başvurulan referans kurum olmak.

To be the point of reference for all those seeking 
expert guidance on corporate governance.

hakkımızda

About us

Mission

Vision

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 
kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde 

tanınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak 
ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesini 

sağlamak amacıyla 2003 yılında gönüllü bir 
sivil toplum örgütü olarak dernek statüsünde 

kurulmuştur.

Halka açık şirketlerle başlayan kurumsal 
yönetim süreci, aile şirketlerinden kamu iktisadi 

teşebbüslerine, sivil toplum kuruluşlarından siyasi 
partilere ve spor kulüplerine kadar uzanan adil, 
şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu yönetimlerin 

temel prensibi ve aracı haline gelerek, günümüz 
global iş dünyasında daha da önem kazanmıştır.

Sayıları 650’ye ulaşan yönetim kurulu üyesi 
ve üst düzey yönetici ile Türkiye’de kurumsal 
yönetimin geleceğini tartışmak için bir araya 
gelen TKYD, bu değişimi yakından izleyerek 

kamuoyunu bilgilendirme görevini ilk gününden beri 
sürdürmektedir.

misyon

vizyon

Türkiye ve bölge ülkelerinde kurumsal yönetim ilkelerinin 
benimsenmesi, hayata geçirilmesi için liderlik etmek, 

rehberlik yapmak ve uygulama desteği sağlamak.

Founded in 2003, Corporate Governance 
Association of Turkey (TKYD) is a non-profit
organization aiming to develop and promote 
adherence to corporate governance standards and
guidelines in Turkey.

Starting from publicly-held to family owned 
companies, from the state-owned enterprises to
civil society organizations, from the political parties 
to sport clubs, conformance with the corporate 
governance principles is becoming more important 
as the basic tool for and the basic principle of a 
fair, transparent, accountable and responsible 
environment for today’s global business world.

650 board members and senior executives meet 
at TKYD to shape the future implementation of 
corporate governance practices in Turkey with the 
task of informing the public to keep abreast of these 
changes.

Leading, guiding and supporting the adoption and 
implementation of corporate governance principles 
in Turkey and in the region.



kurumsal
Yönetim nedir?

Temel 
ilkeler

What is corporate
governance?

Main 
Principles

“Kurumsal Yönetim; bir şirketin hak sahipleri ve 
kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek 
şekilde mali kaynakları ve insan kaynaklarını 
kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu 

sayede de hissedarları için uzun dönemde 
ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını 

mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel 
sektör uygulamaları bileşimidir.”

İra M. Millstein

Adillik; şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine 
karşı eşit davranmasının ifadesidir. 

Şeffaflık; şirketin kamuoyu ile doğru, açık ve 
karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektirmektedir.

Hesap verebilirlik; yönetim kurulunun tepe 
yönetim performansını bağımsız bir şekilde 

izlemesini ve tepe yöneticilerin hissedarlara karşı 
hesap verebilirliğinin temin 

edilmesini gerektirmektedir.
Sorumluluk; şirketlerin hissedarları için değer 

yaratırken, toplumsal değerleri yansıtan kanun ve 
düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet 

göstermesini ifade etmektedir.

“Corporate governance refers to that blend of law, 
regulation and appropriate voluntary private-sector 
practices which enable the corporation to attract 
financial and human resources, perform efficiently, 
and thereby perpetuate itself by generating long-
term economic value for its shareholders, while 
respecting the interests of stakeholders and the 
society as a whole.”

Ira M. Millstein

fairness; means equal treatment to all right-
holders by the company management.
transparency; requires accurate, clear and 
comparable information-sharing of the company 
with the public opinion.
accountability; requires independent monitoring 
of top management performance by the board of 
executives and ensuring the accountability of top 
managers to the shareholders.
responsibility; means that company operations 
are in harmony with the laws and regulations that 
reflect social values while creating a value for their 
shareholders.
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Üyelik ayrıcalıkları

Membership privileges

Ülkemizin önde gelen kuruluş ve temsilcileri ile aynı 
platformda yer alarak kurumsal yönetim ilkelerine

uyum konusunda liderliği üstlenin, üyelerimize 
sunulan imkanlardan siz de yararlanın!

❱❱ Sayıları 650’ye ulaşan bireysel üye ile tecrübe 
ve bilgi paylaşımında bulunabilmek,
❱❱ Gündemdeki konuların tartışıldığı 

üye panellerine katılabilmek,
❱❱ Üye toplantıları, yılsonu toplantıları gibi sosyal 

aktivitelerde iletişim ağını genişletebilmek,
❱❱ Uluslararası konferans ve seminerlere 

ayrıcalıklı olarak katılmak,
❱❱ Eğitim programları ile kişisel ve kurumsal 

gelişim imkanına sahip olmak,
❱❱ Süreli, süresiz yayınlar ve internet sitesi aracılığı 

ile kurumsal yönetim alanındaki en 
güncel bilgilere sürekli erişmek,

❱❱ Çalışma gruplarına üyelik ile ortak uygulamaların 
parçası olmak ve öneriler geliştirebilmek.

By taking part in the same platform with the 
representatives of leading organizations of our 
country, take the lead for the implemention 
of corporate governance principles and take 
advantage of the opportunities offered to our 
members!

Share and exchange information, experience 
and knowledge about best practices in corporate 
governance with other members,
Participate in panels to discuss hot topics on the 
Corporate governance agenda,
Extend your communication network with happy 
hours, year-end meetings, and social activities,
Be the first to know and participate in international 
conferences and seminars,
The opportunity for personal and corporate 
development through education programs,
Continuous access to the latest information in the 
field of corporate governance through periodicals, 
periodical publications and website,
Be part of the common practices and develop 
recommendations for law makers through our 
Working Groups.

❱❱

❱❱

❱❱

❱❱

❱❱

❱❱

❱❱



faaliyetler

Activities
araşTırma

TKYD kurumsal yönetim alanındaki stratejik 
öncelikleri belirlemek üzere araştırma çalışmaları 

yürütmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmalardan 
bazıları; Boston Consulting Group işbirliğinde 

“Türkiye Kurumsal Yönetim Haritası” araştırma 
projesi (2005), İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğinde 

“Türk Yönetim Kültürü Araştırması” (2006), GFK 
Türkiye işbirliğinde “Kurumsal Yönetim Algı 

Araştırması (2009)’dır. 

YaYıN
TKYD Yayınları iş dünyasını yakından ilgilendiren 

uluslararası makale, araştırma ve raporları 
ülkemize taşımaktadır. Bu çerçevede, 2004 yılından 
günümüze hazırlanan TKYD Yayınlarından bazıları 

şunlardır; Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi 
TKYD-Deloitte (2013), Ekonomi Gazeteciliği için 

Kurumsal Yönetim El Kitabı (2011), Aile Şirketleri 
Yönetim Rehberi, Türk Futbol Kulüpleri Yönetim 

Rehberi, Dünyanın Geçici Bekçileri, Meryn E King, 
Teodorina Lessidrenska (2010), Aile Kalmak, Şirket 

Olmak, Prof. Dr. Yankı Yazgan (2008), Kurumsal 
Yönetimin Anonim Ortaklıklarda Yansımaları, 

Deloitte-TKYD (2007), Nedir Bu Kurumsal 
Yönetim?, Deloitte-TKYD (2006), Türkiye Kurumsal 

Yönetim Haritası Araştırma Raporu, OECD 
Kurumsal Yönetim İlkeleri (2005).

RESEARCH
TKYD undertakes researches in order to define 
the strategic priorities in the corporate governance. 
Within this frame, some of the research projects 
are; “Corporate Governance Map of Turkey” (in 
Corporation with the Boston Consulting Group, 
2005) and “Corporate Governance Perception 
Research” (with the cooperation of GFK, 2009), 
Turkish Management Culture (in corporation with 
Istanbul Bilgi University).

PUBLICATION
TKYD publications bring together local and 
international articles, researches and reports. 
Within this framework, from 2003 to date some of 
the publications are listed as follows; Annual Report 
Preparation Guide TKYD-Deloitte (2013), The 
Business Journalist Handbook (2011), “Governance 
guide for family firms, 2010” “Governance guide 
for Turkish Football Clubs, 2010”, “Transient 
Caretakers, Mervyn E. King, 2010”, “Being a 
company, remaining as a family, Prof. Yankı 
Yazgan, 2008”, “Corporate Governance Series in 
the kind partnership of Deloitte Turkey 2006-2008”, 
“OECD Principles of Corporate Governance, 2005”

Türkiye Kurumsal Yönetim 

Derneği yayınıdır. 

3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir.

Kurumsal   
Yonetım.. .
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VI. ULUSLARARASI 

KURUMSAL 
YÖNETİM ZİRVESİ

İNTERNET SİTESİ  

YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE 

DİKKAT 
EDİLMESİ 
GEREKEN 
HUSUSLAR

“KURUM KÜLTÜRÜ İYİ  
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NoTUNU 
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     VE FİNANSAL 
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SEMİNERLERİ 
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EDİYOR 
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  MAKALE

SONER ALTAŞ
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Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği kurumsal yönetim 
ile ilgili konularda düzenlediği eğitim programları ile en 

iyi uygulamaların hayata geçmesine destek olmaktadır. 
Uluslarararası işbirlikleri ile düzenlenen “Eğitmen 

Eğitimleri” ile zenginleştirilen programlar; yönetim kurulu, 
aile şirketleri ve kurumsal yönetim uygulamalarını 

kuruluşlarında geliştirmeyi hedefleyen profesyoneller 
tarafından ilgi ile karşılanmaktadır. 

Üniversitelerde düzenlenen seminerler ile gelecek 
nesillere bilgi ve tecrübeyi aktarmayı hedeflerken, 

çalışanlar ve bayi ağlarına kurumsal yönetimde gelinen 
noktayı aktarmayı hedefleyen kuruluşlar ile özel projeler 
geliştirilmekte, TKYD Üyeleri arasında bilgi paylaşımını 

hedefleyen Gündem Toplantıları düzenlenmektedir. 

Yönetim kurulu Üyeliği ihtisas programları
Yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirecek 
bilgi ve tecrübeye sahip olmalarının yanı sıra güncel 

gelişmeleri takip etmeleri hem şirketlerin başarısı 
için hem de yönetim kurulu üyesinin sorumluluklarını 

yerine getirirken karşılaşabileceği risklerin en aza 
indirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle son 

on yılda küresel ölçekte yaşanan kurumsal yönetim 
zayıflıklarından kaynaklanan sorunlar ve buna paralel 

olarak gerçekleşen kanuni düzenlemeler, yönetim kurulu 
üyelerine önemli sorumluluklar getirmektedir. TKYD 

2005 yılından bugüne kadar, İstanbul merkezli olarak 
14, Anadolu illerinde ise 30 eğitim programı ve seminer 

gerçekleştirmiştir.

TKYD supports the best practices with training programs 
on various aspects of corporate governance. Enriched 
by “Training of Trainers” programs of international 
organizations, training programs attract the attention of 
board members, shareholders and sector professonals 
who strive for better corporate governance practices for 
their companies.
 
TKYD is partnering with universities to convey 
knowledge and expertise to future directors and develop 
special projects with private sector and state-owned 
companies. “Agenda Meetings” serve as a platform for 
sharing knowledge among TKYD members.
 
Board of Directors Membership 
Training Programs
Apart from having the necessary skill and knowledge 
set, it is important for the Board Members to keep up 
with the latest developments for the success of the 
company and to minimize of the risks that might arise as 
they discharge the responsibility. Since 2005, TKYD, has 
organized 14 programs in Istanbul and 30 in Anatolian 
cities.

eğitim programları

Training Programs



kurumsal 
YöNeTim Zirvesi 

Kurumsal yönetim alanında yaşanan gelişmeler, 
uluslararası uzmanların ülkemiz profesyonel ve 
ana hissedarları ile bir araya geldiği “Kurumsal 
Yönetim Zirveleri”nde tartışmaya açılmaktadır. 

“Kurumsal Yönetimin Strateji ve Sürdürebilir 
Büyümeye Katkısı” (15 Ocak 2008), “Şirket Değeri 
Oluşturmada Kurumsal Yönetimin Rolü” (15 Ocak 

2009), “Rekabet İçin Kurumsal Yönetim” (14 
Ocak 2010), “Dengeler Nerede Oluşacak?” (13 

Ocak 2011), “Kurumsal Yönetim Uygulamalarının 
Neresindeyiz?” Öncelikler & Hedefler (17 Ocak 

2012), Şirketlerin Piyasa Değerinin Oluşmasında 
Kurumsal Yönetimin Etkisi, (15 Ocak 2013)

Çalışma Grupları
TKYD bünyesinde gündem doğrultusunda 

oluşturulan çalışma grupları dernek faaliyetlerinde
etkinliği artırmayı amaçlamaktadır. Bu gruplar; 
Sermaye Piyasası, Aile Şirketleri, Türk Ticaret 

Kanunu, Sivil Toplum Kuruluşları ve Entegre 
Raporlama konularında faaliyet göstermektedir.

Kurumsal Yönetim alanındaki güncel konular, 
çalışma grupları tarafından düzenlenen gündem 

toplantıları, çalışma grubu toplantıları, eğitimler ve  
paneller ile gündeme taşınmaktadır.

CORPORATE GOVERNANCE 
SUMMITS
Professionals, international experts and main 
shareholders come together at the Corporate 
Governance Summits to discuss the latest 
developments in corporate governance. Some 
of the headlines of the Corporate Governance 
Summits are as follows; “Contribution of Corporate 
Governance to Strategies and Sustainable Growth” 
(January 15, 2008), “Role of Corporate Governance 
in Creating Company Values” (January 15, 2009), 
“Corporate Governance for Competition” (January 
14, 2010), “Where the Equilibrium Forms?” 
(13 January 2011), Priorities & Targets (17 January 
2012),  Affects of Corporate Governance on 
Companies’ Capital Market Value 
(15 January 2013)

WORKING GROUPS
The working groups aims to increase the 
effectiveness of the association. These working
groups are as follows; Capital Markets, Family 
Businesses, New Commercial Code, Non-profit 
organisations and Integrated Reporting. 
Hot topics about Corporate Governance are 
discussed in the panels. Current issues on 
corporate governance are discussed through 
agenda meetings, working group meetings, 
trainings and panels organized by the Working 
Groups. 
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proje orTakları
TKYD amaç ve misyonu doğrultusunda ulusal 
ve uluslararası saygın kuruluşlar ile işbirlikleri 

yürütmektedir. OECD, IFC, Dünya  Bankası, CIPE, 
UNDP, International Law Institute farklı alanlarda 

ortak projeler yürüten uluslararası kuruluşlar 
arasında yer almaktadır.

 
Kurumsal yönetim alanında benzer misyonla 

hareket eden sivil toplum kuruluşları arasında 
bir işbirliği oluşturan TKYD; Azerbaycan, Bosna 

Hersek, Ukrayna, Arnavutluk, Makedonya’ya 
konsültasyon çalışmaları yapmaktadır.

ileTişim
Çeyrek dönemli Kurumsal Yönetim Dergisi ve 

e-bültenler ile kurumsal yönetim alanındaki 
gelişmeler 4.000 kişiye taşınmaktadır.

 www.tkyd.org internet sitesi 17.000 aylık ziyaretçi 
sayısı ile konuyla ilgili içeriği geniş bir kapsamda 

ulaştırırken, TKYD sosyal medya araçlarıyla iletişim 
ağını genişletmektedir.

İletişim çalışmaları kapsamında CNBC-E, 
Bloomberg HT, Skytürk 360 kanalları ile işbirliği 

yapılmakta, TKYD Üyeleri kanalların ekonomi 
programlarına konuk olmaktadır.

İnternet Sitesi: www.tkyd.org
Facebook: Türkiye Kurumsal Yönetim 

Derneği (TKYD)
Twitter: TKYD_dernek

Linkedin: TKYD - Corporate 
Governance Association of Turkey

Youtube: TKYDdernek

PROjECT PARTNERS
In accordance with its purpose and mission, TKYD 
carries out collaborations with reputable national and 
international organizations. OECD, IFC, World Bank, 
CIPE, UNDP, International Law Institute are some of the 
international organizations with which TKYD is carrying 
out joint projects on different subjects.
 
TKYD creates a platform for cooperation among various 
non-governmental organizations with similar missions 
in the field of Corporate Governance. TKYD is also 
doing consultation work in Azerbaijan, Bosnia and 
Herzegovina, Ukraine, Albania and Macedonia.

COMMUNICATION
Published quarterly Corporate Governance Magazine 
and e-reviews deliver the latest news on corporate 
governance issues regularly to 4.000 people.
TKYD website (www.tkyd.org) attracts approximately 
17.000 active users every month. TKYD uses social 
media (facebook, twitter, and linked-in) to keep members 
up to date about the activities of the association. TKYD 
is partnering with CNBC-E, Bloomberg HT, Skytürk360 
channels for its communication strategies. TKYD 
members regularly become guests on the economy 
programs of these  channels.

Website: www.tkyd.org
facebook: Türkiye Kurumsal Yönetim 
Derneği (TKYD)
twitter: TKYD_dernek
linkedin: TKYD - Corporate 
Governance Association of Turkey
youtube: TKYDdernek



Yönetim kurulu  / The Board Of Directors
YöneTİm KuruLu ASıL ÜYe LİSTeSİ / perManent board MeMbers
1. Mehmet Göçmen Başkan  Sabancı Grubu, Çimento Grubu Başkanı
2. Hurşit Zorlu  Başkan Yardımcısı  Anadolu Grubu, İcra Başkan Yardımcısı
3. İlhami Koç  Başkan Yardımcısı  İş Yatırım, Genel Müdür Yardımcısı
4. Ahmet Dördüncü  Başkan Yardımcısı Akkök Holding, CEO
5. Av. Tolga Danışman  Genel Sekreter    Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı, Ortak
6. Dr. Murat Doğu  Sayman   Doğan Şirketler Grubu, Mali İşler Başkan Yardımcısı
7. Gür Çağdaş  Üye   Doğuş Portföy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
8. Fuat Ekmekçioğlu  Üye  Kilsan A.Ş., Genel Müdür
9. Fikret Sebilcioğlu  Üye     Cerebra Muhasebe Vergi ve Denetim A.Ş., Ortak - Denetim Hizmetleri
10. Dr. Fatma Füsun Akkal Bozok  Üye     Yapı Kredi Bankası, Yönetim Kurulu Üyesi
11. Feyhan Yaşar  Üye    Yaşar Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi

YöneTİm KuruLu YedeK ÜYe LİSTeSİ / substitute board MeMbers
1. Barış Dinçer  Yedek Üye     BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı
2. Serkan Karabacak  Yedek Üye   Sermaye Piyasası Lisanslama ve Eğitim A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı
3. Orhan Turan  Yedek Üye      Ode Yalıtım A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı
4. Feyyaz Ünal Yedek Üye     Batiçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 
5. Hakan Tiftik  Yedek Üye      Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. CEO, 
    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
6. Dr. Artunç Kocabalkan  Yedek Üye      Istanbul Finance Center Initiative, Chairman
7. Av. Merter Özay  Yedek Üye      CarrefourSa, Kurumsal İlişkiler ve Hukuk Direktörü
8. Kemal Semerciler  Yedek Üye     ABank, Yönetim Kurulu Üyesi
9. Av. Aydın Buğra İlter  Yedek Üye     İlter, Turan & Argun Hukuk Bürosu, Avukat / Ortak 

deneTİm KuruLu ASıL ÜYe LİSTeSİ / audit coMMittee perManent MeMbers
1. Adnan Akan  Başkan  PwC Türkiye, Ortak
2. Kayra Üçer Genel Sekreter  Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı, Avukat 
3. Ali Kamil Uzun  Üye  Deloitte Türkiye, Kurumsal Risk Hizmetleri Yönetim Kurulu Danışmanı
4. Dr. Nazif Burca  Üye     Türk Telekom, İç Denetim Başkanı
5. İdil Gürdil  Üye    KPMG Türkiye, Danışmanlık Bölüm Ortağı

deneTİm KuruLu YedeK ÜYe LİSTeSİ / audit coMMittee substitute MeMbers
1. Zeynep Okuyan Gökyılmaz  Yedek Üye    Ernst & Young Türkiye, Sorumlu Ortak 
2. Dr. Kemal Erol  Yedek Üye     Dr. Kemal Erol Avukatlık Bürosu, Avukat
3. Umut Kolcuoğlu  Yedek Üye    Kolcuoğlu Hukuk Bürosu, Ortak
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S P O N S O R L A R

K U R U M S A L  Ü Y E L E R

Ö D Ü L  T Ö R E N İ  S P O N S O R U



en iyi kurumsal yönetim uygulamalarının 
içselleştirilmesi, daha sağlıklı yönetim yapılarına 
sahip olabilmemiz, şeffaflık, hesap 
verebilirlik, adillik ve sorumluluk 
ilkelerini bir kurum kültürü haline getirmemiz 
adına yürüttüğümüz çalışmalarda gösterdikleri 
ilgi ve değerli destekleri için kurumsal 
üyelerimize en içten teşekkürlerimizi 
sunarız.

We give our deepest gratitute to our corporate 
members for their interest and valuable support 

for our work to make transparency, 
accountability, fairness and 

responsibility a corporate culture for the 
adoption of best corporate governance practices 

and for healthier governance structures.
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