
 “Türkiye’nin tüm raporları” burada 

 

Türkiye’de yayınlanan yıllık faaliyet raporlarını tek çatı altında toplamaya karar 

verdik. Yatırımcının da profesyonelin de, raporları tek tek arama, her raporu bulup 

indirme zorunluluğuna son verdik. Hayatımıza, “kısa yol” kattık. 
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İndeks İçerik İletişim Danışmanlık CEO 

 

Bilginin gizli olduğu zamanları anımsayan var mı? Bilginin en büyük silah olduğunu bilmeyen var mı? Bilginin her 

yerde olduğunun farkına varmayan var mı? Nitelikli ve doğru bilgiye ulaşmanın, aslanın ağzında olduğunu 

söylememe gerek var mı? Tabii ki yok.  

Bilgi gizli, yaratıcılık sınırlı, kopyalama dorukta, farklılık yok denecek kadar az, “vasat olmak” yakışır, neden/niçin 

diye sorulması ayıptı... Anımsadınız mı o günleri?  Çok geçmedi,  ama hayatımız gece ve gündüz kadar farklı.  

Şeffaflık Dodanlı’nın tülleriyle tarif edilir, sürdürebilir olmak mevsimlerle açıklanırdı... Yalan mı? 

Dünya, siyasi ekonomik ve teknoloji tarihinin en hızlı yıllarını yaşıyor. Küresel anlamda  her köşede iki tür eğilim 

dikkat çekiyor; bir yanda, ne olup bittiğini göremeyen çoğunluk, diğer yanda  her gün, “bugün nasıl farklı 

olabilirim” diye tırmalayan azınlık. Yarışlar, gruplar arasına oynanıyor, grupların arasındaki makas giderek 

açılıyor. İkincinin sayısını artırmasına ben, gelişmişlik diyorum. 

Bilginin bol, gerçeğin tek, kalitenin seyrek olduğu bir zaman dilimindeyiz.  

Korkmak, sakınmak, tutmak, yok saymak, saklamak, üstünü örtmek, kapamak, üzerine oturmak... geçerliliğini 

bitirdi diyelim! Aslında temennimiz bu...  

Denemek, inat etmek, sormak, merak etmek, yanılmak, korkmaktan kaçınmak, düzeltmek, ilerlemek, talep 

gören! Özlediğimiz bu... 

İşin sırrı; özel olmak, özenmek, hesap etmek, araştırmak, doğruyu bulmak, kendi gibi olmak, iletişim kurmak, 

yayılmak, yaygın olmak, anında olmak, hep olmak... Gelecek böyle bir şey diyelim mi... 

Faaliyet raporları üretmek üzere yine kolları sıvadık.... Kim ne yapmış görmek, incelemek, örnek almak 

ihtiyacındayız. İyilerden esinlenmek, geçtiğimiz yılın deneyimlerinden ders almak istiyoruz doğal olarak... Fark 

etmeden başkalarını taklit etmekten kaçınmak, maksadını aşarcasına esinlenmelere engel olmak arzusundayız. 

Bir tek yolu var; yaymak, paylaşmak, mümkün kılmak. 

Birileri trend’den söz ediyor, siz gözlerinizle görmek niyetindesiniz, kendiniz yorumlamak istiyorsunuz... Sektör 

nasıl yorumlamış, rakip ne çözüm getirmiş, sizinki nasıl sıyrılmış... Üstelik, varsa bir moda neden rüzgarı sizi de 

yalamasın...  

faaliyetraporlari.com   

işte yeni başvuru adresiniz. Sakınmadan girin, zaman kaybetmeden ulaşın, dilerseniz indirin. Kimsenin 

yardımına ihtiyacınız yok. Bir tık ötede, tüm raporlar sizi bekliyor.  



Yeni bir uygulama başlattık, henüz günlerle sınırlı. Teşekkür ederiz, anında yanıt verdiniz. Siteye aldığımız 

raporları indiren ve girenlerin yarattığı trafik doğru bir ihtiyaca yanıt verdiğimizi gösteriyor. İlk 24 saat sonuçları 

sevindiriyor: görüntüleme 112 indirme 99! Edebi eser, en çok satanlar listesine aday, aşk macera ve korku değil 

ki, rapor bunlar! Şöyle de ifade edilebilir; ihtiyaç adres buluyor! 

Neden yaptık? Aramayı kolaylaştırmak için! Neden tek tek her siteye girelim, neden tüm sitelerin kendi 

yapılarında raporların nerede olduğunu bulmaca gibi çözelim? Zaman ve bilgi en değerli iki unsur. Yazmakla 

konuşmakla olmuyor, icraatta bulunmak gerek. Size de kendimize de tasarruf sağlayalım istedik. Tüm 

çalışmalara, rapor hazırlayan tüm dostlara, rapor yayınlamak zorunda olan tüm kurumlara açık bir platform 

hazırladık. Umuyoruz, düşündüğümüz kadar faydalı bir platform olacak.  

www.faaliyetraporlari.com  raporların referans sitesi. Yalnızca raporları indirmekle kalmayacaksınız, aynı 

zamanda faydalı bilgilere de buradan ulaşabileceksiniz.  

Bırakın herkes birbirini görsün, faydalansın. Bu sektörü daha ileri taşımak, ancak bilgiyi paylaşmakla ve şeffaf 

olmakla mümkün.  

Raporlarınızı bekliyoruz.  
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