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Bir Dönemin Ardından…

Nursel İlgen, CFA – Tüyid Yönetim Kurulu Başkanı / TAV Havalimanları Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Değerli üyeler, sevgili okuyucularımız,
Özellikle Sayın Berat Albayrak’ın konuşmasında dile
Bu sizlere TÜYİD Başkanı olarak kaleme aldığım son
yazım. Derneğimiz için her iki yılın sonu, yeni bir yönetim
kurulunu işaret ediyor. 18 Şubat 2019’da Olağan Genel
Kurulumuz gerçekleşecek ve yeni Yönetim Kurulumuz
seçilecek. Başkanlığını büyük bir gururla yaptığım TÜYİD
için iki yıllık süre içinde yaptıklarımızı paylaşmak
istiyorum.

getirdiği “Biz bize bu tür zirveleri yapalım ama sadece
Türkiye’de değil bunu yılda birkaç kez yurtdışında
belirlenen pazarlarda tekrarlamak lazım” temennisi
bizlerin yönetim kurulu olarak harekete geçmesine neden
oldu. 2019 yılında TÜYİD’in organize edeceği “Turkey
Investor Day” için hazırlıklara başladık.
Paydaşlarımızla

Sondan başlayacak olursam 12/12/2018’de Hazine ve
Maliye Bakanımızın katılımıyla taçlanan ve 500 kişiyi
aşkın katılımcı ile gerçekleşen başarılı bir zirveyi daha,
12/12/2019’da yeniden bir araya gelmek üzere, geride
bıraktık. Mesleki farkındalığın artırılması anlamında
ülkemizde yatırımcı ilişkileri unvanını taşıyan herkesi
zirvemizde görebilmek ilk hedefimizdi. Bunun için özel bir
çaba sarfettik. Derneğimiz adına sponsorlarımıza ve
Zirvemize katılıp destek veren herkese çok teşekkür
ediyoruz. Sayın bakanımızın zirvemize daveti için yoğun
mesai harcayan Bersay İletişim Grubu Onursal Başkanı ve

etkin

ilişkiler

kurmak

en

önemli

hedeflerimiz arasındaydı. Başta SPK Başkanı, Borsa
İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı, Borsa İstanbul Genel
Müdürü ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü olmak
üzere

sermaye

piyasası

yöneticilerine

yapmış

olduğumuz ziyaretlerde sermaye piyasaları üzerine uzun
istişareler yapma fırsatını yakaladık. Aynı zamanda 2017
yılında Sermaye Piyasaları Kongresinde hem bir panelde
hem de bir eğitim seansında yer alarak kongreye katkı
sağladık. Ayrıca Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve
Eğitim Kuruluşu (SPL) ile ortak eğitim ve seminerlerimizi
sürdürdük.

Derneğimizin kurucu üyelerinden Sayın Ali Saydam’a da

CFA İstanbul iş birliği ve Deutsche Bank katkılarıyla

ne kadar teşekkür etsek azdır.

"Türev Ürünlerin Halka Açık Şirketlere Sunduğu Fırsatlar"

Zirvemizde

zirve

teması

olan

“Türkiye’nin

Yeni

Hikayesi”ne dair önemli ipuçlarını elde ederken bir
taraftan bu hikayenin doğru kitlelerle buluşturulmasının
önemi bir kez daha ortaya konuldu.

Panelini, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ve
BNY Mellon işbirliği ile de “İhraççılar Ne Sunuyor,
Yatırımcılar Ne İstiyor” Panelini düzenledik. Etik ve İtibar
Derneği (TEİD) ile ortaklaşa projelendirdiğimiz “Yatırımcı
İlişkileri Mesleği Etik ilkeleri ve Meslek İcrasına Yönelik
Çalışma İlkeleri” lansmanımız 2017 yılının öne çıkan
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faaliyetlerinden birisi oldu. Nisan 2018’de Bağımsız

Borçlanma Araçları Çalışma Grubunun çalışmalarının bir

Denetim Derneği iş birliği ve Borsa İstanbul’un

sonucu olarak, düzenli yayınlarımız olan ve bugüne kadar

katkılarıyla yaklaşık 250 kişinin katılımıyla “SPK Bilgi

hisse tarafına yer veren MKK Borsa Trendleri ile IPREO

Sistemleri

Flow of Funds raporlarına borçlanma araçları piyasasına

Yönetimi

ve

Bağımsız

Denetim

Düzenlenmeleri” konferansını düzenledik.

ilişkin verilere de yer veren bölümler eklendi. Yılın son

Bu dönemde Derneğimize 11 yeni kurumsal üye kattık ve
70 kurumsal üye ile Borsa İstanbul piyasa değerinin
yaklaşık %70’ini temsil eder olduk. İçerik olarak beğeni
toplayan eğitim, seminer ve konferansların sayısını iki

ayında kurulmasına karar verilen TUYID International’ın
ise izleyen dönemlerde Derneğimizin uluslararası kurum
ve kuruluşlarla önemli iş birliklerine imza atacağına
inanıyorum.

katına çıkarttık. Bu eğitim ve seminerlerde 1000’i aşkın

Takipçi sayımızı Linkedin’de %140, twitter’da %93

katılımcı ağırladık.

oranında

Altı ayda bir ilkbahar ve sonbaharda TCMB ile bir araya
geldiğimiz ve geçtiğimiz Kasım ayında üçüncüsünü
düzenlendiğimiz

konferanslarda

nitelikli

bilgi

paylaşımlarına şahitlik ettik. Şu anda ikinci döneminin
görüşmelerinin sürdüğü mentor-mentee buluşmaları
projemiz ile sektörün deneyimli isimleri ile mesleğe yeni
başlayanlar arasında köprü vazifesi üstlendik. Sektörde
deneyimli üyelerimizin kendi aralarında bir araya
gelmesine ve fikir alışverişi yapmalarına ortam oluşturan
“Akıl-Fikir Buluşmaları” ise bu dönem Derneğimizin
önemli kazanımları arasında yerini aldı.
Hali hazırda çalışmaları devam eden Eğitim Çalışma
Grubu, Yayın ve Araştırma Çalışma Grubu, Mevzuat
Çalışma Grubu, Zirve Çalışma Grubu’nun yanı sıra bu
dönemde yeniden canlandırdığımız Sürdürülebilirlik
Çalışma Grubu ile yeni kurulan Borçlanma Araçları
Çalışma Grubu ve Dijital Dönüşüm (IR 4.0) Çalışma Grubu
oldukça ufuk açıcı etkileşimlere imza attılar.Mevzuat
Çalışma Grubu başkanı ve Goodyear Yatırımcı İlişkileri
Müdürü Eser Taşcı’nın, yatırımcı ilişkileri alanında
bilinmesi gereken mevzuatı bir baş ucu kitabında topladığı
kapsamlı çalışması TÜYİD bünyesinde basıldı ve
zirvemizde dağıtıldı.

arttırdık.

Sosyal

medyada

TÜYİD’in

görünürlüğünü arttırırken, kullandığımız diğer iletişim
araçlarını da yeniledik. Internet sitemizin mobil cihazlarla
da uyumlu ve kullanıcı dostu bir ara yüze kavuşması için
Tayburn’ün desteğini aldık.

Ayrıca Bersay İletişim’in

desteğiyle e-bültenimiz 2018 yılı itibarıyla yeni içeriğine
kavuştu.
Değerli üyeler, sevgili okuyucularımız,
2019 yılında ortaya konacak görüş ve önerilerin, yeni
yönetimin

katkılarıyla

zenginleşeceğini

düşünüyor,

çalışmalarımızın, hepimize, kurumlarımıza ve Türkiye’de
Yatırımcı İlişkilerine katkı sağlayacak bir şekilde, başarıyla
geçmesini diliyorum.
Finansal gündem ve ortam ne olursa olsun bu mesleğin
potansiyeline olan inancımızla yatırımcı ilişkileri alanında
sağlam temellerin atılması yolunda ihtiyaç duyduğunuz
her noktada TÜYİD olarak yanınızdayız. Yatırımcı ilişkileri
ve en iyi uygulamalar konusunda referans noktası olma
hedefimizde kararlıyız. Derneğimizin yönetim ve denetim
kurulu üyeleri ile çalışanları adına, yeni yılınızı en içten
dileklerimle kutlar, 2019 yılının ülkemiz ve sektörümüz için
güzel bir yıl olmasını dilerim.

