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Başkanın Mesajı 
 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin Değerli Üyeleri, 

Değerli Paydaşlarımız, 

 

2018 yılı için hızlı gelişim hedefimizle tüm üyelerimiz ve paydaşlarımız için katma değer yaratma 

yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 15 yılda kurumsal 

yönetim alanında önemli gelişmeler sağlandı, bu süreçte derneğimizin önemli katkıları ve 

çalışmaları oldu. Ancak uluslararası seviyede kurumsal yönetim kültürün ülkemizde yerleştirmek 

için yolumuz daha uzun. 

 

Derneğimiz, bu misyonu çerçevesinde Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı’na (International 

Corporate Governance Network-ICGN) dâhil oldu. Kurumsal yönetimin önemini ülke içinde 

anlatmaya devam ederken; diğer yandan uluslararası arenada iş birlikleri geliştirmeyi sürdürecek 

ve şirketlerimizin global iyi uygulamalara yakınlaştırmaya aracı olacağız. ICGN üyeliğimizi, 

TKYD için kurumsal yönetim ile ilgili global bir bilgi diyaloğu oluşturabilmek açısından da 

önemli buluyoruz. 

 

Derneğimize yıl sonunda bu yana yeni üyeler kazandırdık. 2018 yılından itibaren Fibabanka, G4S 

Güvenlik, Mavi, Ünsped Gümrük Müşavirliği, Zorlu Enerji aramıza katılan yeni kurumsal 

üyelerimiz oldu. Aramıza yeni katılan her bir şirketle ülkemizin kurumsal yönetim yoluna bir 

tuğla daha koyuyor olmak, yarın çok daha güçlü olabilmek ve olası krizlere çok daha dayanıklı 

bir yapıya kavuşabilmek demek. Yeni kurumsal üyelerimize “Derneğimize Hoşgeldiniz” diyoruz. 

 

Diğer taraftan paydaşlarımızla ile iş birliklerimiz gelişmeye devam ediyor. Ortak çalışma 

alanlarında buluşmanın kurumsal yönetimin yaygınlaştırılması için önemli bir katkı olduğunu 

düşünüyoruz. Değerli paydaşlarımızdan biri olan TAİDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 

Aydın Öğücü ve değerli yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz aylarda yönetim kurulumuza ziyarette 

bulundu. Verimli geçen toplantımızın sonucunda önemli iş birlikleri geliştireceğimize inancım 

tam.  

 

Kurumsal dayanıklılık (organizational resilience), kurumların beklenmedik olaylar ve krizlere 

karşın devam edebilme kapasitelerini ifade ediyor. Zirvemizde ön bulgularını açıkladığımız 

“Kurumsal Esneklik ve Dayanıklılık Araştırması”na göre CEO’lar, belirsizlik dönemlerinde 

kurumsal dayanıklılığın, krizlere hazırlıklı olmak ve rekabet avantajını korumak için ajandalarının 

en önemli önceliği olduğu konusunda hemfikir. İşte bizde bu noktadan hareketle hızlı 

başladığımız 2018 için kurumsal yönetimin her alanını vurguladığımız yol haritalarımızı çalışma 

gruplarımızla detaylandırdık. 

 

Çalışma gruplarımız 2018 yılı için planlamalarını yaptılar, her biri yoğun bir gündem ile 

çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl sonunda da siz değerli üyelerimizin 

ve paydaşlarımızın faydasına sunacağımız yeni yayınlarımız, raporlarımız ve etkinliklerimiz 

olacak. Bu vesile ile çalışma gruplarımızda yoğun mesai harcayan, değerli katkılar veren çalışma 

grubu başkanlarımıza ve aktif, katılımcı üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Üyelerimizi; 

çalışma gruplarımıza katılmaya ve değerli katkılarını almaya davet ediyoruz.  

 

Sevgi ve Saygılarımla, 

Ali Pandır 

Yönetim Kurulu Başkanı  

 


