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Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinin yönetim 
kurulu üyeleri ve üst 

düzey yöneticileri, 2008 
yılından bu yana TKYD 
tarafından düzenlenen 

“Kurumsal Yönetim 
Zirvesi”nde bir araya 

geliyor. Alanında 
yurtdışından ve 

Türkiye’den uzman 
konuşmacıların katıldığı, 

ekonomi basınının 
yakından takip ettiği bu 
önemli zirvede kurumsal 

yönetim konusunda 
yaşanan son gelişmeler 

masaya yatırılıyor.
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BAŞKANIN MESAJI

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) kurulduğu 
2003 yılından beri üstlendiği misyonun gereğini yerine 
getirmekte önemli mesafeler katetmiş, kurumsal yönetim 
ile ilgili farkındalığın yaratılmasında öncü olmuş başarılı ve 
gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TKYD, kurumsal 
yönetimin Türkiye’de sürekli gündemde kalması, en temel 
sorunlardan başlayıp en güncel ve çağdaş uygulamalarının 
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 
“TKYD Kurumsal Yönetim Zirvesi”nin onuncusunu 19 Ocak 
2017 tarihinde Sabancı Center İstanbul’da düzenleyeceğiz. 
Kurumsal Yönetim Zirvesi çerçevesinde düzenlediğimiz 
Kurumsal Yönetim Ödülleri 19 Ocak 2017 tarihinde yedinci 
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.

Saygılarımızla,

Hurşit Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı
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KATILIMCI PROFİLİ

Toplam

739
Katılımcı

• İş dünyası profesyonellerini
• Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini
• Düzenleyici kurum ve kuruluş temsilcilerini
• Şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerini
• Akademisyenleri
• Aile şirketleri temsilcilerini
• Sivil Toplum Kuruluşu yöneticileri ve temsilcilerini
• Şirketlerin hisse ve pay sahiplerini
• Basın ve medya mensuplarını

ve konuya ilgi duyan herkesi 10 yıldır TKYD Kurumsal Yönetim 
Zirvesi’nde buluşturuyor.

Kurumsal Yönetim Zirvesi;

IX. TKYD Kurumsal Yönetim Zirvesi Katılımcı Profili
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KURUMSAL İLETİŞİM

AKADEMİSYEN

HUKUK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DANIŞMAN

ORTAK

DİĞER

SMMM

DENETİM



X. TKYD 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.

SPONSORLUK
PAKETLERİ
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•  Konferans alanı, sahne ve tüm basılı malzemelerde kuruluş 
logosuna Ana Sponsor olarak yer verilecektir.
•  TKYD Kurumsal Yönetim Dergisi’nde kuruluşa 2 sayı tam 
sayfa reklam hakkı verilecektir.
•  Konferans katılımcı çantası içerisinde kuruluşun basılı tanıtım 
malzemelerine yer verilecektir.
•  Firmaya konferans akışında teşekkür plaketi takdim 
edilecektir.
•  Zirveye kuruluştan temsilci katılımlarına öncelik tanınacaktır.
•  Kongre açılış ve kapanışında kuruluşun ismi “Ana Sponsor” 
olarak anons edilecektir.
•  İnternet canlı yayınında “ana sponsor” olarak kuruluşun 
logosuna yer verilecektir.
•  Konferans internet sayfasında kuruluş logosuna 1 yıl süreli 
logo koyma hakkı verilecektir.

*Birden fazla ana sponsor olduğunda kuruluş ismi sıralamada alfabetik olarak yer alacaktır.

Ana Sponsorluk

75.000 TL
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•  Konferans alanı, sahne ve tüm basılı malzemelerde kuruluş 
logosuna Sponsor olarak yer verilecektir.
•  Firmaya konferans akışında teşekkür plaketi takdim 
edilecektir.
•  Konferans internet sayfasında kuruluş logosuna 1 yıl süreli 
logo koyma hakkı verilecektir.
•  Konferans katılımcı çantası içerisinde kuruluşun basılı tanıtım 
malzemesine yer verilecektir.
•  TKYD Kurumsal Yönetim Dergisi’nde kuruluşa 1 sayı tam sayfa 
reklam hakkı verilecektir.
•  İnternet canlı yayınında “Sponsor” olarak kuruluşun logosuna 
yer verilecektir.

*Birden fazla sponsor olduğunda kuruluş ismi sıralamada alfabetik olarak yer alacaktır.

Sponsorluk

50.000 TL

9



•  VII. Kurumsal Yönetim Ödülleri Töreni’nde ödül videolarında 
kuruluş logosuna yer verilecektir.
•  Davetiyede kuruluş logosuna Ödül Töreni Sponsoru olarak 
yer verilecektir. 
•  Firmaya konferans akışında teşekkür plaketi takdim 
edilecektir.

•  İnternet canlı yayınında kuruluş logosuna “İnternet Canlı Yayın 
Sponsoru” olarak yer verilecektir.
•  Firmaya konferans akışında teşekkür plaketi takdim 
edilecektir.

Ödül Töreni Sponsorluğu

40.000 TL

İnternet Canlı Yayını Sponsorluğu

20.000 TL
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•  Zirvenin tüm basılı malzemelerinde kuruluş logosuna Kahve 
Arası Sponsoru olarak yer verilecektir.
•  Tanıtım ekranlarında kuruluş logosuna yer verilecektir.
•  Kahve arasında geçişlerde kuruluşun ismi “Kahve Sponsoru” 
olarak anons edilecektir.
•  Firmaya konferans akışında teşekkür plaketi takdim 
edilecektir.

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

Kahve Arası Sponsorluğu

20.000 TL
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IX. TKYD Kurumsal Yönetim 
Zirvesi Medya Görünümü
•  Ulusal televizyon kanallarında ortalama 5 görünüm

•  Ulusal ve yerel medyada yaklaşık 55 yazılı basın haberi

•  64 internet portalı haberi

IX. TKYD Kurumsal Yönetim Zirvesi Medya Raporu’na 
www.kurumsalyonetimzirvesi.com adresli web sitemizden 
erişebilirsiniz.
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İletişim

Detaylı bilgi için; Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nden 
Hande Gürtepe ile iletişime geçebilirsiniz.

hgurtepe@tkyd.org / 0212 347 62 00

www.kurumsalyonetimzirvesi.com

Gayrettepe Mahallesi, Yıldız Posta 
Caddesi No:6 Akın Sitesi 1. Blok K:7 D:14 
Beşiktaş/ İstanbul

tkyd.org

info@tkyd.org

0212 347 6200

/TKYD_dernek

/KurumsalYonetim

/türkiye-kurumsal-yönetim-derneği

/TKYDdernek





KURUMSAL ÜYELER


