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Finansal krizlerle şekillenen uluslararası yönetim standartları                     
IV. Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde masaya yatırılıyor. 

 

“Dengeler nerede oluşacak?” 
 
450 bireysel ve 11 kurumsal üyesinin destekleri ile 2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 13 Ocak 2011 tarihinde dördüncüsünü düzenleyeceği 
uluslararası zirvede ülkemizin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve 
hissedarlarını bir araya getiriyor.  
 
Dünyada meydana gelen ekonomik krizlerle şekillenen kurumsal yönetim ilkeleri artık; şirketler, kredi 

kuruluşları ve düzenleyiciler arasında kurulacak yeni „denge‟nin odağını oluşturuyor. Bu dengelerin ne 

şekilde oluşacağı ve yeni düzenin getirecekleri IV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi‟ndeki 

tartışmaların odağını oluşturuyor. 

 
TÜSİAD ve TURKONFED tarafından desteklenen, 13 Ocak 2011 tarihinde Conrad Hotel İstanbul‟da 
“Dengeler Nerede Oluşacak?” temasıyla düzenlenecek olan zirve,  yönetim gurusu Prof. Mervyn 
King ve aile şirketleri konusunda uzman hukukçu Barbara Hauser’i konuşmacıları arasında 
ağırlamaya hazırlanıyor.  
 
IV. Kurumsal Yönetim Zirvesi ile ilgili detaylı bilgi için: www.kurumsalyonetimzirvesi.com  
 

Kurumsal Yönetim Zirveleri dört yıldır iş dünyasının takibinde 

Dört yıldır TKYD tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi, kurumsal yönetim alanında 
yaşanan küresel gelişmelerin ve tecrübelerin ülkemiz profesyonelleri ile paylaşılmasına yönelik bir 
platform yaratıyor. Türkiye‟nin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yönetici ve 
CEO‟ları, 2008 yılından bu yana TKYD tarafından düzenlenen “Uluslararası Kurumsal Yönetim 
Zirveleri”nde bir araya geliyor. Alanında yurtdışı ve Türkiye‟den uzman konuşmacıların katıldığı, 
ekonomi basınının yakından takip ettiği bu önemli zirvede kurumsal yönetim konusunda yaşanan son 
gelişmeler masaya yatırılıyor. 2008 yılında “Kurumsal yönetimin strateji ve sürdürülebilir büyümeye 
katkısı” ana temasıyla başlayan Zirve, 2009 yılında “Şirket değeri oluşturmada kurumsal yönetimin 
rolü” ve 2010 yılında “Rekabet için kurumsal yönetim” ana temalarıyla düzenlendi.  

I. Kurumsal Yönetim Ödülleri sahiplerini buluyor 

Kurumsal yönetim anlayışının iyi uygulamalarıyla hayata geçirildiği bu dönemde; adillik, şeffaflık, 
hesap verebilirlik, sorumluluk ilkeleri üzerinde yönetim standartlarını inşa eden kuruluşlar “TKYD I. 
Kurumsal Yönetim Ödülleri”nde sahne alacak. Kurumsal Yönetim Endeksi‟nde yer alan kuruluşların 
derecelendirme notları dikkate alınarak hazırlanan metodoloji ile yapılacak değerlendirme sonucunda 
belirlenen kuruluşlarımız ilk kez 13 Ocak 2011 tarihinde Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında 
ödüllendirilecek. 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Hakkında 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınmasına ve 
gelişmesine katkıda bulunmak, en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla 2003 
yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.. (www.tkyd.org) 

 
Kurumsal Yönetimin Türkiye’de özel ve kamu bütün kurumlarca ana ilkeleriyle benimsenmesi, 
yerleşmesi, doğru uygulanması, ve sürekli gündemde kalması için önderlik ve yol göstericilik yapmak 

http://www.kurumsalyonetimzirvesi.com/
http://www.tkyd.org/
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misyonuyla hareket eden 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 olarak) 
kurulmuştur.  
 

Halka açık şirketlerle başlayan bu süreç 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 gelen kurumsal yönetim, günümüz global iş 

dünyasında daha da çok önem kazanıyor. Sayısı 500’e yaklaşan yönetim kurulu üyesi ve üst düzey 

yönetici ile Türkiye’de kurumsal yönetimin geleceğini tartışmak için biraraya gelen TKYD, bu değişimi 

yakından izleyerek kamuoyunu bilgilendirme görevini ilk gününden beri sürdürmektedir.  

 
TKYD Dergisi, Kurumsal Yönetim Serileri, araştırma raporları gibi hazırladığı süreli, süresiz yayınlar ve 
internet sitesi aracılığı ile bilgiye sürekli erişim sağlayan TKYD, üyelerine sağladığı avantajlarla; özel 
temalı etkinlikler, yılsonu toplantıları gibi sosyal aktivitelerde iletişim ağını genişletebilme, uluslararası 
konferans ve seminerlere ayrıcalıklı katılım imkanı, eğitim programları ile kişisel ve kurumsal gelişim, 
ve çalışma gruplarına üyelik fırsatları ile ortak uygulamaların parçası olma ve öneriler geliştirebilme 
faydaları sağlayarak, ülkemizde şirketlere kurumsal yönetim alanında bir nevi yol gösterici misyonunu 
da üstleniyor. 
 
TKYD’nin her yıl düzenlediği Kurumsal Yönetim Zirvesi ise, ülkemizde alanında ilk ve tek uluslararası 
platform olma özelliği ile her sektörden üye ve temsilciler tarafından yoğun ilgiyle takip edilmektedir.. 
 

 

 


