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Kurumsal Yönetim anlayışının ülkemizde tanınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, en 
iyi uygulamaların tatbik edilmesini sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Kurumsal Yönetim 
Derneği (TKYD) yapmış olduğu çalışmalarla, Türkiye’deki şirket ve kurumların, gelişmiş 
ülkelerdeki kurumlarla eşdeğer performans ve rekabet gücüne sahip olabilmelerini 
amaçlamaktadır. Birçok hedefine başarıyla ulaşan derneğimizin kuruluşundan bugüne 
gerçekleştirdiği çalışmalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 
 
Üyelik 
TKYD üçüncü yılında 225 üyeye ulaşmıştır. Üyelerimizin 49’u aynı zamanda TUSIAD 
üyesidir ve toplam üye sayımızın yüzde 24’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Kişisel başvuruların 
kabul edildiği derneğimiz üyeleri görev bölümüne göre incelendiğinde yüzde 19’unun 
Yönetim Kurulu Başkanı, yüzde 18’inin Yönetim Kurulu Üyesi, yüzde 17’sinin Genel Müdür 
ve yüzde 30’unun üst düzey yönetici olarak ülkemizin saygın kurumlarında görev aldıkları 
görülmektedir.  
 
Yönetim Kurulu 
Yönetim Kurulu, her ayın üçüncü Salı günü, genel merkezimizde yoğun bir gündemle toplanır. 
26 Mayıs 2005 tarihinde yapılan II. Olağan Genel Kurul’un ardından Yönetim Kurulu’nda 
Ümit Hergüner Başkan, Tayfun Bayazıt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İpek İlter 
Yönetim Kurulu Sekreteri, Cem Uşaklı Yönetim Kurulu Saymanı, Aclan Acar, Haluk 
Alacaklıoğlu, Ahmet Agah Uğur, Muharrem Yılmaz ve Uğur Bayar Üye olarak görev 
almışlardır. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Toker Alban, Mehmet Sami, Yalçın Nak, Şule 
Zorlu, Itır Sevim Çiftçi olarak belirlenirken Danışma Kurulu Muhsin Mengütürk, Sinan Tara, 
Hasan Subaşı, Feyhan Kalpaklıoğlu ve Meltem Kurtsan’dan oluşmuştur.  
 
Panel ve Seminer Çalışmaları 
Kurumsal Yönetim konusunda üyelerimiz, iş dünyası, akademisyenler ve ilgili kuruluş 
yöneticileri ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla geride bıraktığımız yıllarda 
birçok farklı ortamda bir araya geldik.  
 
· 20 Mayıs 2003 ve 15 Temmuz tarihlerinde Kurumsal Yönetim Panelleri,  
· 29 Eylül 2003 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Paneli,  
· 7 Kasım 2003 Kurumsal Yönetim Konferansı,  
· 24 Şubat 2004 Kurumsallaşmaya Bütünsel Yaklaşım Paneli,  
· 26 Şubat 2004 İnsan Kaynakları Konferansı,  
· 14 Nisan Sermaye Piyasası Kurulu uygulamaları paneli,  
· 8 Haziran Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumlulukları paneli, 
· 16 Eylül 2004 Kurumsal Yönetim Zirvesi, 
· 12 Ekim Bankacılık sektöründe Kurumsal Yönetim,  
· 23 Kasım 2004 13. Kalite Kongresi panel ve çalıştayı, 
· 10 Aralık 2004 Ludo Pysis “Entelektüel Sermayenin Yönetimi” semineri düzenlenen 



çalışmalardır. 
 
19-20 Nisan 2005 tarihlerinde OECD tarafından düzenlenen “Halka açık olmayan şirketlerde 
Kurumsal Yönetim” konulu bölge toplantısına ev sahipliği yapılırken, 21-22 Nisan 2005 
tarihlerinde ICC (International Chamber of Commerce) tarafından düzenlenen uluslararası 
toplantıya konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 3 Haziran 2005 tarihinde Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın düzenlediği “Ulusal Girişimcilik Kongresi” ve 15 Haziran 2005 tarihinde 
“Sermaye Piyasaları İçin Örnek Şirket Yapısı” raporu tanıtım semineri, 22 Eylül 2005 
tarihinde Eduplus tarafından dördüncüsü düzenlenen Yönetim Zirvesi, 15 Kasım 2005 “14. 
Kalite kongresi” çalıştayında konuşmacı olarak katılım sağlanan diğer çalışmalardır.  
 
Anadolu Panelleri 
Kurumsal Yönetim anlayışını Türkiye genelinde tanıtmak ve yaymak amacıyla 
düzenlediğimiz, Anadolu seminerleri çalışmasına 2003 - 2004 yıllarında Ankara, İzmir, 
Bursa, Denizli, Kayseri çalışmaları ile devam edilmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
değerli destekleri ile yürütülen çalışmanın yeni yılda genişletilen bir içerik ile sürdürülmesi 
planlanmaktadır.  
 
Araştırma 
Ülkemizde mevcut yönetim uygulamalarını ölçümlemek amacıyla uluslararası danışmanlık 
firması Boston Consulting Group ile ortak bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 22 Eylül 2004 
tarihinde bir basın toplantısı ile duyurulan çalışma için toplam 1200 üst düzey yönetici ve iş 
adamına anket formu gönderilmiştir. Değerlendirme çalışmasının tamamlanmasının 
ardından 3 Mart tarihinde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna sonuçları aktarılan “Türkiye 
Kurumsal Yönetim Haritası” araştırması sonuçları takiben hazırlanan bir raporla Türkçe ve 
İngilizce olarak yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlara dağıtılmıştır.  
 
Eğitim 
Tüzüğümüzde de belirtildiği üzere eğitim faaliyetlerinin ülkemiz yöneticilerine sunulması 
konusunda gerçekleşen çabalar sonucunda Bilgi Üniversitesi ile protokol imzalanmıştır. 17 
Mart tarihinde tanıtımı yapılan “Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı”nda, değerli 
akademisyenler ve iş adamlarımız, yönetim kurulu üyeleri ile bilgi ve deneyimlerini 
paylaşmaktadır. Her iki ayda bir tekrarlanması planlanan eğitim programının ilki 21-23 
Nisan 2005 tarihlerinde 17 katılımcı ile, ikincisi ise 23 – 25 Haziran 2005 tarihlerinde 16 
katılımcı ile, üçüncüsü 16-17 Aralık 2005 tarihinde 15 katılımcı ile gerçekleşmiştir.  
 
ABD merkezli CIPE (Center for International Private Enterprise) ile varılan anlaşma ile 
“Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı” Erzurum, Trabzon, Adana, Kayseri, Denizli, İzmir, 
Bursa ve Ankara illerinde de gerçekleştirilerek ücretsiz olarak Anadolu’daki şirketlerimizin 
faydalanması sağlanacaktır.  
 
SPK tarafından uygulamaya alınan “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı” 
sınavlarında adayların faydalanması amacıyla internet sitemizde kaynakça hazırlanmış, sınav 
için üyeler ile işbirliği yapılarak soru bankası Anadolu Üniversitesi’ne sunulmuştur. Türkiye 
Kurumsal Yönetim Derneği olarak sınava katılacak adaylara ve kuruluşlardaki uygulayıcılara 
yönelik Bilgi Üniversitesi işbirliğinde eğitim programının hazırlanması için çalışmalar 
takvime alınmıştır.  
 
Dış İlişkiler 
Derneğimiz benzer amaçlarla faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde 
çalışmaktadır. OECD ile 2004 yılında yenilenen Prensipler Çalışması’nın yayın ve dağıtım 
konusunda protokol imzalanarak özel dağıtım ve Capital yayını işbirliği ile yirmibin kişiye 
ulaştırılmıştır.  
 
Birleşmiş Milletler’in “Kalkınmada Özel Sektörün Rolü” konulu raporu kamuoyunun 
dikkatine 6 Eylül tarihindeki toplantı ile sunulmuştur. Yine Birleşmiş Milletler Türkiye 



Temsilciliği ile varılan anlaşma neticesinde “Özel Sektör ve Kalkınma Projesi”nin 2 yıl 
boyunca derneğimiz tarafından yürütülmesi kararı alınmıştır. Proje lansmanı 15 Eylül 2005 
tarihinde Conrad Otel'de düzenlenen bir toplantı ile yapılmış ve internet sitesi 
www.undpistanbul.org yayına başlamıştır.  
 
Yayın 
Profesör Amartya Sen'in "Etik ve Ekonomi" yayını Türkçe’ye çevrilerek 2004 yılı başında 
dağıtılmıştır. OECD Revize Prensipler 2004 çevirisi Capital yayını ile 23.000 okuyucuya 
ulaştırılmış, özel baskı ile iletişim içinde bulunulan çevrelere aktarılmıştır. BCG ile yapılan 
“Türkiye Kurumsal Yönetim Haritası” çalışması yayın haline getirilerek dağıtılmıştır. 2005 
Yılında Kurumsal Yönetim ile ilgili yayınların dağıtımına devam edilecektir. Her ay iki binin 
üzerinde dağıtımı yapılan aylık bültenlerimize, üyelerimizin kurumsal yönetimle ilgili 
deneyim, öneri ve düşüncelerini sizlerle paylaştığımız ayın konuğu köşesi eklenmiştir.  
 
İnternet sitesi 
Kurumsal vizyonumuzu yansıtan, çağdaş ve interaktif web sitesi (www.tkyd.org) Türkçe ve 
İngilizce olarak Eylül 2003’te hizmete girmiştir. Yurtdışından olduğu kadar ülkemizde de 
hazırlanan birçok araştırma, rapor, kod ve haberlerin bulunduğu site yüksek ziyaret oranıyla 
bu konuya olan ilgiyi ortaya koymaktadır. Sitenin kullanımını artırmak amacıyla ISI ile 
yapılan anlaşma ile günlük ulusal ve bölgesel haberlerin internet sitesinden yayını başlamıştır.  
 
Medya ilişkileri 
Konunun başarılı bir şekilde kitlelere aktarılabilmesi ancak ulusal medyanın verdiği destek 
ile mümkün olmaktadır. Geride bıraktığımız dönemde bu anlamda kendilerinden aldığımız 
destek ve konunun uluslararası alanda sürekli gelişimi sonucunda derneğimiz 11 özel röportaj 
ve 1 özel ek hazırlanırken, 41 habere konu olmuştur.  
 
Yukarıda belirtilen çalışmaları rakamsal olarak toplamak gerekirse KYD kuruluşundan 
bugüne 2 kongre, 14 panel, 7 Anadolu semineri ve 2 araştırmaya imza atmıştır. 
Çalışmalarımız ile ilgili tüm bilgileri web sitemizden alabileceğiniz gibi, her ay hazırlanan 
aylık haber bültenleri iletişim sağlanmaktadır  
 
Ülkemiz şirketlerinin hızla global şirketler seviyesine ulaşmasında Kurumsal Yönetim’in kilit 
rolü olduğuna ve olmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Değerli destekleriniz ile 
gelecekte de Kurumsal Yönetim bayrağını el birliğiyle yeni zirvelere taşıyacağız.  
 
Saygılarımla,  
Güray Karacar 
Genel Sekreter 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği 

  
 


