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Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi 
ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket 
eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılın-
da gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, 
şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa 
edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol 
gösterici olmayı hedefleyen TKYD, özel sektör, kamu kuruluşları, 
medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dün-
ya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulama-
larının gelişmesini hedeflemektedir.

647 bireysel, 32 kurumsal üyenin katkılarıyla çalışmalarına de-
vam eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı, Center for International Private Enterprise, 
Global Corporate Governance Forum, IFC, OECD ve benzeri 
kuruluşlarla ulusal ve bölgesel projeler hazırlamakta ve yönet-
mektedir.
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PrOJe HakkınDa
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin özel sektöre yönelik bir ilke ve uygu-
lamalar bütünü olarak hayatımıza girmesi, OECD liderliğinde 1999 
yılında başlayan bir süreci kapsamaktadır. Gerek makro düzeyde 
yaşanan küresel ekonomik krizler, gerek şirketler düzeyinde yaşa-
nan çeşitli usulsüzlükler, 2000’li yıllarda dikkatlerin sürdürülebilir 
performans kavramı üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. 
Bu gelişmeler, kurumsal yönetim kavramının ilgi alanını halka açık 
şirketlerin ardından, halka kapalı şirketler, aile şirketleri, kamu işlet-
meleri, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri dahil olmak üzere 
ekonomik ve toplumsal hayatımızda kilit rol oynayan tüm kuruluşla-
rı içerecek şekilde genişletmiştir.

Kurumsal Yönetim Seminerleri Projesi, kurumsal yönetim ilkelerini 
Türk ekonomisinin temel taşı olan aile şirketlerine yakınlaştırma 
çabasının bir ürünüdür. Geride kalan yıllarda Anadolu’nun 30 ilinde, 
1.800 ana hissedar ve profesyonel yöneticinin katılımlarıyla düzen-
lenen seminerlerde edilen tecrübeler ile hazırlanan rehber yayınlar 
ve iyi uygulamaları tanıtmayı amaçlayan proje ile ülkemizin kalkın-
masında önem arz eden kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştı-
rılması hedeflenmektedir.



Aile şirketleri hissedar ve yöneticilerinin katılına açık olarak düzenlenecek 
programlarda Türk Ticaret Kanunu ile oluşan uygulamalar, iç kontrol 
sistemleri, iç denetim ve bağımsız dış denetim, risk yönetimi, aile şir-
ketlerine özgü hususlar ve çözüm önerileri konuları ele alınacak, kaynak 
rehber ve yayınlar katılımcılara hediye edilecektir.

Ziyaret edilen illerdeki işbirliği sağlanacak üniversitelerde düzenlenecek 
panellerde meslek profesyonellerince iş dünyasına dair pratik uygulamalar 
öğrencilere aktarılacak ve kariyer planlamalarına yardımcı olacak bir içerik 
ele alınacaktır.

Düzenlenecek ziyaretler çerçevesinde lokal medya temsilcileri ile to-
plantılar düzenlenmesi hedeflenmektedir. Türkiye Kurumsal Yönetim 
Derneği tarafından 2011 yılında tanıtılan “Ekonomi Gazetecileri için 
Kurumsal Yönetim El Kitabı” çerçevesinde çalıştaylar düzenlenecek ve 
katılımcılara yayın hediye edilecektir.

“Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Sivil Toplum Kuruluşları” Türkiye Ku-
rumsal Yönetim Derneği tarafından sivil toplum kuruluşları yönetimleri ve 
yöneticilerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Ziyaret edilecek 
illerdeki kuruluşlar ile yapılacak çalıştaylarda rehberin tanıtımı ve hayata 
geçirilmesine dair öneriler ele alınacaktır.
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Kurumsal Yönetim Seminerleri Projesine; Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma 
Ajansları, Borsa İstanbul, TÜRKONFED, International Finance Corpora-
tion (IFC) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. destek vermektedir.
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