
         
                                                   Haziran 2013 

 
 
 
 
   
                               
 Sevgili Okuyucularımız, 

 
Yatırımcı ilişkileri ekipleri şimdi her zamankinden daha yoğun. Bir taraftan mevzuat değişiklikleri, bir taraftan 
şirket hedefleri, bir taraftan yatırımcı beklentileri ve yasal yükümlülükler... Bu noktada ilgili birimlerin 
yetkinlikleri sonuçlarda alınacak başarıyı da etkiliyor. Her şirket için elbette farklı stratejik öncelikler mevcut 
ancak bir yatırımcı ilişkileri uzmanı için temelde hangi yetkinlikler gerekli bir bakmak gerek. İyi bir ekip, düzenli 
ve hızlı çalışmayı ve sürekliliği getiriyor. Öyleyse ekiplerimizi büyütürken hangi kriterleri göz önünde 
bulundurmalıyız diye önemle düşünmeliyiz. 
 
Mevzuatın öngördüğü sorumluluklar bir yana, ekip arkadaşlarımızın birçok yetkinliğe sahip olmalarını 
bekliyoruz. Mevzuatları takip etmeli, finansal tabloları okuyabilmeliyiz. Sunum tekniklerinde püf noktaları 
bilmeli, grup çalışmasına yatkın olmalıyız. İkna kabiliyetimiz yüksek, iletişime yatkın olmalı ve inisiyatif 
alabilmeliyiz. Koordinasyon kabiliyetimiz yüksek olmalı, hızlı düşünme ve karar alma yetisine sahip olmalıyız. 
Olmalıyız, çünkü yatırımcı ilişkileri çalışanının yukarıda saydığım beklentileri karşılayabilmesi için tüm bu vasıflar 
asgari düzeyde gerekiyor.  
 
TÜYİD olarak yaptığımız tüm faaliyet ve eğitimlerde, işte bu yetkinliklerin önemine ve uluslararası düzeyde bir 
yatırımcı ilişkileri yapabilmek için bu değerlerin unutulmamasına çalışıyoruz. Yatırımcı İlişkileri mesleğinin 
ülkemizde geliştirilmesi ve uluslararası standartlara erişmesi, çalışan kalitesinin ve sayısının artırılması, 
deneyimli ve eğitimli personel kaynağının oluşturulması hedeflerine erişim için bağlı olduğumuz mevzuatlarda 
da bu bilincin yansıması olmalı. 
 
Başta bahsettiğimiz mevzuat değişiklikleri pay sahipleri birimi olarak bağlı olunan düzenlemelerde de bazı 
değişiklikler öngörüyor. Temennimiz, bu değişikliklerde kazanılmış hakların korunarak, sahip olunması gereken 
vasıfları destekleyen düzenlemelerin getirilmesi. Bizler de bu konuda yapılacak her türlü çalışmayı takip ediyor 
ve destek veriyoruz.  
 
Mevzuat taslaklarına görüş iletmenin yanında eğitim ve bilgilendirme toplantılarımızla bu vasıfları beslemeye 
devam edeceğiz. Yakın zamanda SPL ile birlikte yapacağımız “ Halka Açık Şirketler için Yeni Sermaye Piyasası 
Kanunu” eğitimi ve bir diğer toplantımız olan“Etkili Yatırımcı Sunumu Hazırlama & Yatırımcı Toplantılarının 
Yönetilmesinde Dikkat Edilecek Temel Konular” ile tüm bu işi yapan profesyonellerde de bu bilincin gelişmesine 
olan desteğimizi vurgulamak istiyoruz. Eğitimlerimizi ve bizi takip etmeye devam edin. 
 
Görüşmek üzere... 
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