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Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin profesyonelleri, ana hissedarlar, kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, medya  mensupları 2008 yılından bu yana 

TKYD tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim Zirvesi”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.

KURUMSAL YÖNETİM  ZİRVESİ HAKKINDA



Değerli Paydaşlarımız;

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) kurulduğu 2003 yılından beri üstlendiği misyonun
gereğini yerine getirmekte önemli mesafeler kaydetmiş, kurumsal yönetim ile ilgili
farkındalığın yaratılmasında öncü olmuş başarılı ve gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.

Derneğimiz; kurumsal yönetim kültürünün Türk iş dünyasının gündeminde yer alması, en
temel sorunlardan başlayıp en güncel ve çağdaş uygulamaların tartışılarak kurumların
yönetimlerine ve paydaşlarına aktarılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu faaliyetlere bir örnek teşkil eden ve ülkemizde kurumsal yönetim konusunda önemli
çalışmalardan biri haline gelen “Kurumsal Yönetim Zirvesi”nin onikincisini 21 Şubat 2019
tarihinde Sabancı Center’da “Değişim-Denge-Değer” konsepti ile düzenleyeceğiz. Kurumsal
Yönetim Zirvesi çerçevesinde düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim Ödülleri yine aynı tarihte
dokuzuncu kez sahiplerini bulacak.

Daha sağlıklı yönetim yapılarına sahip olabilmemiz ve “şeffaflığı”, “hesap verebilirliği”,
“adilliği” ve “sorumluluğu” toplumumuzun ayrılmaz bir parçası haline getirebilmemiz adına
yürüttüğümüz faaliyetlerin bir parçası olan Kurumsal Yönetim Zirvesi’ne, sponsor olarak
göstereceğiniz destek bizler için çok değerli olacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla,
Ali Aydın Pandır

Yönetim Kurulu Başkanı
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• İş dünyası profesyonellerini

• Ana hissedarları

• Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini

• Düzenleyici kurum ve kuruluş temsilcilerini

• Şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerini

• Akademisyenleri

• Sivil Toplum Kuruluşu yöneticileri ve temsilcilerini

• Şirketlerin hisse ve pay sahiplerini

• Basın ve medya mensuplarını ve konuya ilgi duyan herkesi

11 yıldır Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde buluşturuyor.



Ümit Boyner

Boyner Holding Yönetim Kurulu 

Üyesi

V. KURUMSAL YÖNETİM 

ZİRVESİ

Murat Özyeğin

Fiba Holding A.Ş. Yön. Kurulu 

Üyesi

VII. KURUMSAL YÖNETİM 

ZİRVESİ

Sani Şener

TAV CEO'su

VII. KURUMSAL YÖNETİM 

ZİRVESİ

Muharrem Yılmaz  

Sütaş CEO'su

VIII. KURUMSAL YÖNETİM 

ZİRVESİ

Ali Sabancı

Pegasus A.Ş. Yön. Kurulu 

Başkanı

VIII. KURUMSAL YÖNETİM 

ZİRVESİ

Şükrü Ünlütürk

Sun Tekstil Yön. Kurulu 

Başkanı

IX. KURUMSAL YÖNETİM 

ZİRVESİ

Hakan Güldağ

Dünya Gazetesi Gen. Yayın 

Yönetmeni

IX. KURUMSAL YÖNETİM 

ZİRVESİ

Prof. Mervyn E. King  

IIRC Başkanı

GRI Onursal Başkanı

VII. KURUMSAL YÖNETİM 

ZİRVESİ

Mustafa Koç - Koç Holding

Tuncay Özilhan - Anadolu Grubu Yönetim 

Kurulu Başkanı

VI. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ

Aclan Acar - Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu 

Başkanı  Ahmet Dördüncü - Akkök Holding 

İcra Kurulu Başkanı

VI. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ

Cem Kozlu - Coca Cola Avrasya ve Avrupa Grubu 

Danışmanı  Sani Şener - TAV CEO'su

Tayfun Bayazıt - Bayazıt Yönetim ve Danışmanlık

V. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ

Galya Frayman Molinas

Türkiye Kafkasya&Orta Asya 

Böl. Baş.

X. KURUMSAL YÖNETİM 

ZİRVESİ

Serra Akçaoğlu

Citibank A.Ş. Genel Müdürü

X. KURUMSAL YÖNETİM 

ZİRVESİ

Batu Aksoy

Turcas Petrol CEO’su ve

Yönetim Kurulu Üyesi

XI. KURUMSAL YÖNETİM 

ZİRVESİ

Esin Güral Argat

Gürallar Yönetim Kurulu

Başkan Vekili

XI. KURUMSAL YÖNETİM 

ZİRVESİ

Güler Sabancı

Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı

VI. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ



XII. Kurumsal Yönetim Zirvesi’ne sponsor  olacak firmalara; iş dünyasının liderleri,  mevzuat düzenleyici kurumların temsilcileri,  
akademisyenler, sivil toplum kuruluşları  yöneticileri, şirketlerin hisse ve pay sahipleri  ile iletişim için bir fırsat sunulacaktır.

Sponsor firmalar, sponsorluk paketleri  çerçevesinde elde edecekleri görünürlük ile  kurumsal yönetime olan inançlarını katılımcılara ve 
medya aracılığı ile tüm kamuoyuna bir  kez daha gösterme imkanı bulacaktır.



• Kurumun ismi zirveye verilecektir.
• Zirve duyurularında, sahne ve tüm basılı malzemelerde, katılımcı yaka

kartlarındaki mini programlarda, zirve internet sayfasında, zirve alanı içerisinde
yer alacak sponsorluk panosunda kuruluş logosuna Ana Sponsor olarak en üstte
yer verilecektir.

• 12 m2 Stant alanı tahsisi yapılacaktır.
• Zirve katılımcı çantası içerisinde kuruluşun basılı tanıtım malzemesine yer

verilecektir.
• Zirve merkezindeki sponsorluk panosunda kurumun ismi en üstte yer alacaktır.
• Tüm tanıtım ve haberlerde ismi geçecektir.
• Kurum temsilcisine zirve akışında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
• TKYD Kurumsal Yönetim Dergisi’nde kuruluşa 1 sayı, 1 sayfa reklam hakkı

verilecektir.
• TKYD’nin yıl içinde düzenlediği eğitimlerden Dernekle hemfikir kalınan 1 eğitime,

kurumdan 1 temsilci ile ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.

Bu kategoride 1 firma sponsor olabilecektir.



• Zirve duyurularında, sahne ve tüm basılı malzemelerde, katılımcı yaka
kartlarındaki mini programlarda, zirve internet sayfasında, zirve alanı
içerisinde yer alacak sponsorluk panosunda kuruluş logosuna ‘’Ana Konuşmacı
Sponsoru’’ olarak ikinci sırada yer verilecektir.

• 9 m2 Stant alanı tahsisi yapılacaktır.
• Zirve katılımcı çantası içerisinde kuruluşun basılı tanıtım malzemesine yer

verilecektir.
• Zirve merkezindeki sponsorluk panosunda kurumun ismi ‘‘Ana Konuşmacı

Sponsoru’’ olarak ikinci sırada yer alacaktır.
• Tüm tanıtım ve haberlerde ismi geçecektir.
• Kurum temsilcisine zirve akışında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
• TKYD Kurumsal Yönetim Dergisi’nde kuruluşa 1 sayı, 1 sayfa reklam hakkı

verilecektir.
• TKYD’nin yıl içinde düzenlediği eğitimlerden Dernekle hemfikir kalınan 1

eğitime, kurumdan 2 temsilci ile ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.

Bu kategoride 1 firma sponsor olabilecektir.



• Kurum logosu ilgili oturumda ekranda yer alacaktır.
• Zirve internet sayfasında “Panel Sponsoru” olarak logo kullanılacak ve sponsor

kurumun kurumsal web sitesine link verilecektir.
• Zirve katılımcı çantası içerisinde kuruluşun basılı tanıtım malzemesine yer

verilecektir.
• Kurum temsilcisine zirve akışında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
• TKYD Kurumsal Yönetim Dergisi’nde kuruluşa 1 sayı, yarım sayfa reklam hakkı

verilecektir.
• TKYD’nin yıl içinde düzenlediği eğitimlerden Dernekle hemfikir kalınan 1 eğitime,

kurumdan 1 temsilci ile ücretsiz katılım hakkı sağlanacaktır.

Her bir oturum için 1 firma Oturum Sponsoru olabilecektir.



• Zirve duyurularında, tüm basılı malzemelerde, katılımcı yaka kartlarındaki mini
programlarında, konferans internet sayfasında, konferans alanı içerisinde yer
alacak sponsorluk panosunda kuruluş logosuna Çanta Sponsoru olarak yer
verilecektir.

• Zirve ve kurum logosunun yer alacağı çantanın üretimi sağlanacaktır.
• Zirve internet sayfasında “Çanta Sponsoru” olarak logo kullanılacak ve sponsor

kurumsal web sitesine link verilecektir.
• Kurum temsilcisine zirve akışında teşekkür plaketi takdim edilecektir.

Bu kategoride 1 firma sponsor olabilecektir.

Diğer sponsorluk alanları karşılıklı görüşmeler ile belirlenebilecektir.

Bu konuda talep ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



• Zirve duyurularında, tüm basılı malzemelerde, katılımcı yaka kartlarındaki mini
programlarda, konferans internet sayfasında, konferans alanı içerisinde yer
alacak sponsorluk panosunda kuruluş logosuna Yaka Kartı Sponsoru olarak yer
verilecektir.

• Zirveye katılan tüm ziyaretçilere üzerinde sponsor logosunun ve TKYD
logosunun birlikte yer aldığı yaka kartı ipi verilecektir.

• Zirve internet sayfasında “Yaka Kartı Sponsoru” olarak logo kullanılacak ve
sponsor kurumun kurumsal web sitesine link verilecektir.

• Kurum temsilcisine zirve akışında teşekkür plaketi takdim edilecektir.

Bu kategoride 1 firma sponsor olabilecektir.



• Zirve duyurularında, sahne ve tüm basılı malzemelerde, katılımcı yaka
kartlarındaki mini programlarda, zirve internet sayfasında, zirve alanı içerisinde
yer alacak sponsorluk panosunda kuruluş logosuna Kahve Arası Sponsoru olarak
yer verilecektir.

• Kahve arasında geçişlerde kurumun ismi “Kahve Arası Sponsoru” olarak anons
edilecektir.

• Fuayede kahve molası alanında yer alan masaların üzerine kurum kendi tedarik
edeceği masa bayraklarını yerleştirebilecektir.

• Zirve internet sayfasında “Kahve Arası Sponsoru” olarak logo kullanılacak ve
kurumsal web sitesine link verilecektir.

• Kurum temsilcisine zirve akışında teşekkür plaketi takdim edilecektir.

Birden fazla kahve arası sponsorluğu olduğunda kuruluş ismi sıralamada alfabetik olarak yer
alacaktır.



• Standı olmayan kuruluşlara 140*60 cm ölçülerinde banquet masa tahsis
edilebilecektir.

• Standı olan kuruluşlar, stand görüntüsünü kurulum öncesi TKYD onayına
sunacaktır.

• Stand kiralayan firmaların logoları zirve iletişiminde ve zirve alanı içindeki
brandinglerde kullanılmaz.

Diğer sponsorluk alanları karşılıklı görüşmeler ile belirlenebilecektir.

Bu konuda talep ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.





74 Yazılı
415 Online

7 TV
Toplam

Haber

Erişim

eklam Eşdeğeri



/KurumsalYonetim /TKYD_dernek /türkiye-kurumsal-yönetim-dernegi /TKYDdernek

Ayrıntılı bilgi ve katılım için;
Ultra Turizm’den Sema Gül ile iletişime geçebilirsiniz.

semagul@ultraturizm.com.tr / 0530 141 70 26
www.kurumsalyonetimzirvesi.com

www.tkyd.org


