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Kurumsal Yönetim anlayışının ülkemizde tanınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, en 
iyi uygulamaların tatbik edilmesini sağlamak amacıyla kurulan Kurumsal Yönetim Derneği 
(KYD) ikinci yılını doldurmuştur. Birçok hedefine başarıyla ulaşan derneğimizin 2004 yılında 
gerçekleştirdiği çalışmalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.  
 
İki yıl sonunda 163 üyeye ulaşılmıştır. Üyelerimizin 45'i aynı zamanda TUSIAD üyesidir ve 
toplam üye sayımızın yüzde 24'ünü kadınlar oluşturmaktadır. Kişisel başvuruların kabul 
edildiği derneğimiz üyeleri görev bölümüne göre incelendiğinde yüzde 22.5'inin Yönetim 
Kurulu Başkanı, yüzde 18,6'sının Yönetim Kurulu Üyesi ve yüzde 15,48'inin Genel Müdür 
olarak ülkemizin saygın kurumlarında görev aldıkları görülmektedir.  
 
Her ayın birinci Salı günü, Genel Merkezimizde yoğun gündemle toplanan Yönetim 
Kurulu'nda Sayın Aclan Acar, Sayın Aydın Karaöz, Sayın Cem Uşaklı, Sayın Haluk 
Alacaklıoğlu, Sayın Meltem Kurtsan, Sayın Muhsin Mengütürk, Sayın Tufan Darbaz ve Sayın 
Ümit Hergüner görev almaktadır.  
 
Kurumsal Yönetim konusunda üyelerimiz ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla 
geride bıraktığımız yılda birçok farklı ortamda bir araya geldik. 16 Eylül 2004 tarihinde her 
yıl düzenlemeyi amaçladığımız "Kurumsal Yönetim Zirvesi"nin ilki yapıldı. 14 Nisan 
tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamalarını birlikte tartışma olanağı bulurken, 12 
Ekim tarihinde Bankacılık sektöründe Kurumsal Yönetim konusunu ilgili kurul başkanlarının 
değerli katılımları ile tartıştık. 8 Haziran tarihinde TUSIAD işbirliğinde yapılan Yönetim 
Kurulu Üyelerinin sorumlulukları konulu panelin birçoğumuzun için yararlı olduğunu 
düşünüyorum. İnsan Kaynakları Konferansı, Yatırım 2004 kongresi ve Kurumsallaşmaya 
bütünsel yaklaşım çalışmalarında KYD olarak katılarak bilgi sunma olanağı bulunmuştur. 13. 
Kalite Kongresi'nde bir panel ve çalıştay düzenleyen derneğimiz, konunun geniş kitlelere 
ulaşmasında rol oynamıştır.  
 
Kurumsal Yönetim anlayışını Türkiye genelinde tanıtmak ve yaymak amacıyla 
düzenlediğimiz, Anadolu seminerleri çalışmasına 2004 yılında Bursa, Denizli, Kayseri 
çalışmaları ile devam edilmiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin değerli destekleri ile 
yürütülen çalışmanın yeni yılda da sürdürülmesi amaçlanmaktadır.  
 
Ülkemizde mevcut yönetim uygulamalarını ölçümlemek amacıyla uluslararası bir 
danışmanlık firması olan Boston Consulting Group ile ortak bir çalışma başlatılmıştır. 22 
Eylül tarihinde bir basın toplantısı ile duyurulan çalışma için toplam 1200 kişiye anket formu 
gönderilmiştir. Değerlendirme çalışmasının tamamlanmasının ardından yeni yılın ilk ayında 
kamuoyuna ve yurtdışı kuruluşlarla paylaşılacak olan "Türkiye Kurumsal Yönetim Haritası" 
araştırması sonuçları önümüzdeki dönemde faaliyetlerimize yön verecektir.  
 



Tüzüğümüzde de belirtildiği üzere eğitim faaliyetlerinin ülkemiz yöneticilerine sunulması 
konusunda çabalarımız sonuçlanmak üzeredir. Yeni yılın ilk aylarında duyurularını yapmayı 
planladığımız Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik eğitim programında değerli öğretim 
görevlileri ve konuk konuşmacılarımız ile birlikte iyi yönetime ilgi duyanlarla bir arada 
bulunmayı amaçlıyoruz.  
 
Derneğimizin benzer amaçlarla faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile işbirliği de 
sürdürülmektedir. OECD konuşmacıları aktivitelerimizde konuk olarak bulunurken, 2004 
yılında yenilenen Prensipler çalışmasının yayın ve dağıtım çalışmaları için protokol 
imzalanmıştır. Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği ile varılan anlaşma neticesinde 
amaçlarımızla birçok ortak özellikler taşıyan Global Compact projesinin 2 yıl boyunca 
yürütülmesi derneğimiz tarafından yürütülmesi kararı alınmıştır. Yeni yılın ilk aylarında bu 
konu ile ilgili duyuru ve bilgiler tarafınıza iletilecektir. Birleşmiş Milletler'in Kalkınmada özel 
sektörün rolü konulu rapor değerli katılımcılar ile tartışılmış ve kamuoyunun dikkatine 6 
Eylül tarihindeki toplantı ile sunulmuştur. Dünya Bankası, CIPE, NACD gibi kuruluşlar ile 
görüşmeler sürdürülmektedir.  
 
Kurumsal Yönetim konusunun farklı açılarıyla incelenmesine yönelik yayın faaliyetlerinin 
yeni yılda artırılması hedeflenmektedir. Profesör Amartya Sen'in "Etik ve ekonomi" yayınının 
dağıtılmasının ardından, OECD Revize Prensipler çevirisi derneğimiz yayını olarak yerini 
alacaktır. Uluslararası kuruluşların önemli yayınları için dağıtım anlaşmaları yapılmış olup, 
üyelerimizin katılımları ile hazırlanacak yayınları sizlere ulaştırmak amacındayız.  
 
Kurumsal vizyonumuzu yansıtan, çağdaş ve interaktif web sitemiz (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 sitemiz yüksek ziyaret 
oranıyla bu konuya olan ilgiyi ortaya koymaktadır.  
 
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 11 özel röportaj ve 1 özel ek 
hazırlanırken, 38 habere derneğimiz konuk olmuştur.  
 
Yukarıda belirtilen çalışmaları rakamsal olarak toplamak gerekirse KYD kuruluşundan 
bugüne 2 kongre, 11 panel, 7 Anadolu semineri ve 1 araştırmaya imza atmıştır. Çalışmalarımız 
ile ilgili tüm bilgileri web sitemizden alabileceğiniz gibi, her ay hazırlanan aylık haber 
bültenimiz bu konuda sizleri aydınlatmaya devam edecektir. Tüm öneri ve düşünceleriniz için 
Genel Sekreterimiz Güray Karacar ile irtibata geçmenizi rica ederim.  
 
Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin hız kazandığı bu dönemde, ülkemiz şirketlerinin hızla 
batılı ve global şirketler seviyesine ulaşmasında Kurumsal Yönetim'in kilit rolü olduğuna ve 
olmaya devam edeceğine olan inancımız tamdır. Değerli destekleriniz ile gelecekte de 
Kurumsal Yönetim bayrağını el birliğiyle yeni zirvelere taşıyacağız.  
 
Saygılarımızla,  
 
Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu  

Aclan Acar Ümit Hergüner Tufan Darbaz Haluk Alacaklıoğlu 

Muhsin Mengütürk Meltem Kurtsan Cem Uşaklı Aydın Karaöz 

 


