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Kurumsal Yönetim Derneği (KYD), Kurumsal Yönetim anlayışının ülkemizde tanınmasına ve 
gelişmesine katkıda bulunmak, en iyi uygulamaların tatbik edilmesini sağlamak amacıyla 
Ocak 2003'te faaliyetine resmen başlamıştır. Konusunda Türkiye'deki "ilk ve tek bağımsız" 
kurumdur.  
 
Amaç  
 
Tüzüğümüzde de belirtildiği gibi KYD'nin amacı; şirketlerin Yönetim Kurulları ile çalışıp 
Kurumsal Yönetim'in ilkeleriyle ve en iyi uygulamalarıyla tanışacakları ortamları hazırlamak, 
bunları benimsemeleri ve uygulamaları için gerekli deneyimi ve birikimi kendilerine 
aktarmak ve her adımda yardımcı olmaktır. Varmak istediğimiz nokta; Türkiye'deki şirket ve 
kurumların dünyanın en ileri ülkelerindeki kurumlarla eş değerde performans ve kalıcılık 
hedeflerine ulaşmış olmalarıdır.  
 
1 Ocak - 31 Aralık 2003 döneminde bu amaca yönelik düzenlediğimiz etkinlikleri ve idari 
çalışmaları, şu başlıklar altında özetleyebiliriz :  
 
Üyelik  
 
İlk yılın sonunda 89 asil üye ve 28 üye adayına ulaşılmıştır. Toplam üye sayımızın yüzde 
19,4'ünü bayanlar oluşturmakta ve yüzde 92'si İstanbul'da bulunmaktadır. Üyelerimiz 
görevlerine göre değerlendirildiğinde yüzde 32'sinin Genel Müdür, yüzde 47'sinin ise 
Yönetim Kurulu üyesi olduğu görülmektedir, yaş ortalamamız ise 46'dır.  
 
Yönetim Kurulu  
 
Her ayın birinci Salı günü, bir Yönetim Kurulu üyemizin ev sahipliğinde ve yoğun gündemle 
toplanan Yönetim Kurulu'nda Sn. Aclan Acar, Sn. Aydın Karaöz, Sn. Cem Uşaklı, Sn. Haluk 
Alacaklıoğlu, Sn. Meltem Kurtsan, Sn. Muhsin Mengütürk, Sn. Tufan Darbaz ve Sn. Ümit 
Hergüner görev almışlardır. Yönetim Kurulu toplantısına hazırlık olarak düzenlenen İcra 
Kurulu toplantıları bir hafta öncesinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yardımcıları, Sayman ve 
Genel Sekreter katılımı ile düzenlenmektedir.  
 
İdari Organizasyon  
 
İdari işleri yürütmek, yazışmaları ve iletişimi sağlıklı şekilde koordine etmek amacıyla 
Maçka'da bir büro tutulmuş ve Güray Karacar, Genel Sekreter olarak istihdam edilmiştir.  
 



 
 
Üyeler Toplantısı  
 
Ayda bir, üye ve üye adaylarımız arasında kaynaşmayı, karşılıklı fikir ve bilgi alışverişini 
hedefleyen, kısa gündemli ve panel şeklindeki Üyeler Toplantısı'nın ilki 20 Mayıs 2003, ikinci 
Üyeler Toplantısı ise 15 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul'da gerçekleşmiştir. 7 Kasım 2003 
tarihinde gerçekleştirilen Kurumsal Yönetim Konferansı üyelerimize yönelik önemli bir 
aktivite olarak takvimde yer almıştır.  
 
Anadolu Panelleri  
 
Kurumsal Yönetim anlayışını Türkiye genelinde tanıtmak ve yaymak amacıyla 
düzenlediğimiz, konuşmacı ve davetli olarak katıldığımız panel, seminer ve zirveler bütününe 
Anadolu Panelleri ismini veriyoruz. Bunlardan ilki, 18 Nisan 2003'te, Ankara'da, T.C. Merkez 
Bankası'nın düzenlediği "Kurumsal Şirket Yönetimi Paneli" idi. Bir ay sonra, 28 - 29 Mayıs 
2003'te, yine Ankara'da, STEAM tarafından düzenlenen "Kurumsal Yönetim Arenası" nda 
Derneğimizi 4 panelist üyemizle birlikte temsil ettik ve ayrıca bir tanıtım standı açtık. 
Anadolu Paneller'inin üçüncüsü, 27 Haziran 2003'te, İzmir'de, Ege Bölgesi'ndeki Ticaret 
Odaları ve Sanayi Odaları işbirliğinde gerçekleştirildi. 12 Aralık 2003 tarihinde İzmir 9 Eylül 
Üniversitesi'nde düzenlenen seminer öğrenci ve akademik çevrelerin katılımı ile 
gerçekleştirildi.  
 
Eğitim Seminerleri  
 
Daha teknik formatta, örnek çalışmalara yer verecek, yarım / tam gün sürecek şekilde 
düzenlenecek Eğitim Seminerleri'nin içerik çalışmalarına başlanmıştır. "content partner" 
olarak World Bank ve NACD ile, "strategic partner" olarak SPK ile, format ve teknik altyapı 
açısından üst düzey yönetici eğitimi veren Hümanitas, Management Center Türkiye gibi 
profesyonel kurumlar ile işbirliği imkanları araştırılmaya başlanmıştır.  
 
Dış ilişkiler  
 
Derneğimizin benzer amaçlarla faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların Türkiye'deki iz 
düşümleri ile kontakları sağlanmıştır. OECD, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, CIPE, NACD ile 
sürmekte olan diyalogların takip eden yıl içerisinde faaliyetlere dönüştürülmesi konusunda 
çalışmalar sürdürülmektedir. 5 Kasım 2003 tarihinde düzenlenen OECD Kurumsal Yönetim 
İlkeleri konulu toplantıya KYD davet edilmiş ve Yönetim Kurulu Üyesi düzeyinde temsil 
edilmiştir.  
 
İç İlişkiler  
 
Ülkemizde faaliyet göstermekte olan kurum ve kuruluşlara heyet ziyaretleri gerçekleştirilerek 
dernek hakkında bilgi aktarımında bulunulmuş, destekleri talep edilmiştir. 2003 yılında 
ziyaret edilen kuruluşlar TOBB, IMKB, MÜSİAD, TBB, YASED, ITO'dur, ziyaretler takip eden 
yılda belirlenen takvim çerçevesinde devam edecektir.  
 
Komiteler  
 
Farklı alanlardaki çalışmaların koordinasyonu amacıyla dış ilişkiler, akademik ilişkiler, fon 
yaratımı, üye kazanım ve iç ilişkiler, panel/seminer/eğitim, iletişim komiteleri 
oluşturulmuştur. Dernek üyelerinin katılımıyla oluşan komiteler ilk toplantılarını Kasım 
2003 ayı içerisinde gerçekleştirerek çalışmalarına başlamışlardır.  
 
 
 



 
İletişim  
 
Derneğimizin dahili ve harici (kamuoyu, medya ve diger sivil toplum örgütleriyle) ilişkilerine 
profesyonel ve kurumsal anlayış çerçevesinde bir yol haritası belirlemek amacıyla Doğan 
Holding Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Sn. İpek İlter'in değerli katkılarıyla Stratejik 
İletişim Planı çalışması hazırlanmıştır.  
 
Web Sitesi  
 
Kurumsal vizyonumuzu yansıtan, çağdaş ve interaktif web sitemiz (www.tkyd.org) Türkçe ve 
İngilizce olarak Eylül 2003'te hizmete girmiştir.  
 
Logo  
 
Kurumsal vizyonumuza dinamik ve estetik bir yorum kattığına inandığımız yeni logomuz, 
Hüripekyolu Ajansı tarafından ücretsiz olarak tasarlanmıştır. Dernek faaliyetleri ile ilgili 
olarak belirlenen sekiz adet marka ve logonun tescili için Patent Enstitüsüne başvuru 
gerçekleşmiştir.  
 
Broşür  
 
Dernek tanıtımında kullanılmak amacıyla misyon/vizyon, tarihçe, strateji bilgilerini içeren 
broşürler hazırlatılarak üyelere ve farklı kanallarla ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmıştır.  
 
Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamızda Kurumsal Yönetim'in kilit rolü olduğuna ve 
olacağına inancımız tamdır. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Kurumsal Yönetim 
bayrağını el birliğiyle yeni zirvelere taşıyacağız.  
 
Saygılarımızla,  
 
Yönetim Kurulu 


