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Değerli Üyelerimiz ve Paydaşlarımız, 

 

2022 yılının bu ilk bülteninden hepinize merhaba!  

10 Aralık 2021 tarihinde TÜYİD Yatırımcı İlişkileri 

Zirvemizin 10’uncusunu büyük bir onur ve gururla 

düzenledik. 

 

2021 yılında derinleşen iklim krizi, güçlü talebe rağmen 

birçok sektörde arz şoku yaratan küresel tedarik zinciri 

krizi, teknolojik gelişmeler ve değişen kaynak yönetimi 

gündemimizdeydi. Biz de bu dinamiklerden yola çıkarak 

Zirvemizin temasını 'RESET ' olarak belirledik ve bu 

konjonktürün şirketlere olan etkisini, bu ortamda 

yatırımcı ilişkilerinin rolünü ve yatırımcıların şirketlere 

yaklaşımını konuştuk. Zirveyi TÜYİD YouTube 

kanalımızdan izleyebilirsiniz. 

Yatırımcı İlişkileri, piyasalarda şeffaflık ve güven teşkil 

edilmesi, şirketlerimizde halka açıklık kültürünün 

yerleşmesi, yatırımcılara veri ve bilgiye dayalı objektif 

karar alma imkanı sağlaması ve bu sayede piyasaların 

derinleşmesi açısından stratejik öneme sahip bir 

yönetim fonksiyonu. Bu nedenle halka arz süreci 

öncesinde şirketlerde yetkin bir Yatırımcı İlişkileri 

bölümünün oluşturulması kritik önem taşıyor.  

Biz de Yatırımcı İlişkileri mesleğinin ülkemizdeki 

referans merkezi ve temsilcisi olarak Yatırımcı İlişkileri 

ekiplerinin mevzuat kapsamındaki görev ve yetkilerini 

layıkıyla yapmaları ve en iyi uygulamaların tabana 

yayılmasını desteklemek amacıyla zirvelerimiz, 

eğitimlerimiz, yayınlarımız ve iş birliklerimizle katkı 

sağlamaya devam ediyoruz.  

TÜYİD olarak 70 üyemizle Borsa İstanbul piyasa 

değerinin %70'ini temsil ediyoruz. Kapsama alanımız ise 

bunun çok ötesinde. Üyemiz olsun olmasın KAP'ta 

bilgisi bulunan tüm şirketler dağıtım listemizde 

bulunuyor. 

Sosyal medyada 5 bine yakın takipçimiz var. 

Yayınlarımızı 3.300 kişiye dağıtıyor, geçmişe dönük 

olarak da hem internet sitemizden hem de YouTube 

kanalımızdan erişim sağlıyoruz. Sitemizde 2011 yılına 

kadar uzanan yayın arşivimizi ve birikimimizi tüm 

sektörümüzün hizmetine sunmaktan dolayı son derece 

gururluyuz.  

Kuruluşumuzdan bu yana 136 eğitimde 4.500 üye ve 

paydaşımızı ağırladık, zirvelerimize ise 4 bin kişilik 

katılım gerçekleşti. 

Yeni nesil yatırımcı ilişkileri uzmanlarını yetiştirmek ve 

onların bakış açısından faydalanmak için de kolları 

sıvadık. 6 dönemde, 28 mentor ve 62 mentee katılımı 

ile gerçekleştirdiğimiz programdan sonra bu sene Genç 

Tüyid'i devreye aldık. Çalışmalarımız kapsamında 

üyelerimizin yanı sıra çok geniş bir ekosistemle de 

etkileşim içindeyiz.  

 

Ülkemizde Yatırımcı İlişkileri mesleğinin büyük küçük 

tüm şirketlerde hakkıyla yapılması için; düzenleyici 

kuruluşlar, tüm Borsa şirketleri, halka açık olmayan 

şirketler, sermaye piyasasında faaliyet gösteren yurt içi 

ve yurt dışındaki Sivil Toplum Kuruluşları, hukuk 

büroları, uluslararası finans kurumları, faaliyet raporu 

ve iletişim ajansları, bağımsız denetim firmaları, 

sürdürülebilirlik danışmanları, akademisyenler ve 

öğrenciler ile etkileşim halinde gerçekleştirdiğimiz 

çalışmalarımıza 2022 senesinde de devam edeceğiz.  

 

Yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur getirmesini dilerken 

hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

 

         

10. TÜYİD YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ZİRVESİ  

 

 

 

 

  

 

 

 

Aslı SELÇUK–TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı 

https://www.youtube.com/channel/UCiCbjnpEwQMmfxunTPuIvCg
https://www.youtube.com/channel/UCiCbjnpEwQMmfxunTPuIvCg

