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Değerli Paydaşlarımız, 

2020 yılında başlattığımız sürdürülebilirlik zirvemiz TÜYİD Sustainable Investment Summit’in üçüncüsünü 25 Mayıs’ta 
gerçekleştireceğiz.  

TÜYİD olarak sürdürülebilirliğin yıllık bazda yapılan bir raporlama sürecinin ötesine geçerek Yönetim Kurulu 
seviyesinde ele alınan, şirketlerin tüm karar ve operasyonel süreçlerine entegre edilen stratejik bir yaklaşım, 
dünyamıza, şirketlerimize ve topluma yapılan bir yatırım olarak benimsenmesini savunuyoruz. Temsil ettiğimiz 
şirketlerin yatırımcıları, çalışanları, bayileri, imalatçıları, tedarikçileri ve müşterileriyle oluşturduğu büyük ekosistemle 
ihtiyaç duyulan dönüşümü gerçekleştirmekte itici güç olarak hareket etmelerinin önemini vurguluyoruz. Yatırımcı 
İlişkilerinin çift taraflı iletişim görevi ve dünyada sürdürülebilirliğin en büyük takipçisi olan “yatırımcı” paydaş 
grubunun temsilcisi olarak bilgilenmesinin kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Şirketlerdeki organizasyon yapısından 
bağımsız olarak sürdürülebilirlik çalışmalarının Yatırımcı İlişkileri’nin stratejik rehberliğinde yapılması gerektiğinin 
altını çiziyoruz. Bunu desteklemek için Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuzda Yatırımcı İlişkileri ve sürdürülebilirlik 
ekipleri birlikte çalışıyor. Yatırımcı beklentisini ve küresel gelişmeleri takip eden kurumların bu alandaki yatırımlarına 
ve çalışmalarına daha sağlıklı yön verebildiğini, küresel sürdürülebilirlik fonlarından pay alabildiğini, finansman 
maliyetini düşürebildiğini görüyoruz. Sürdürülebilirliği bir reklam unsuru yerine stratejik bir fırsat olarak gören, iş 
birliklerine ve inovasyona yatırım yapan, iklim değişikliği başta olmak üzere risk ve fırsatlarını yeniden tanımlayan 
kurumlar faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını sağlarken, tüm paydaşları için uzun vadeli değer ve avantaj yaratıyor.  

Bu farkındalığı sağlamak üzere web sitemizde yer alan sürdürülebilirlik referans merkezimiz, aylık bültenimiz, 
referans kitapçıklarımız, sosyal medya, webinarlarımız, çalışma grubumuz, iş birliklerimiz, hizmet sağlayıcıları bir 
araya getirdiğimiz fuarımız ve birbirinden değerli uluslararası uzmanları ağırladığımız Zirvemiz ile çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. 

Üçüncü yılına giren Sürdürülebilirlik Zirvemizin global bazda ses getiren organizasyonlardan biri haline geldiğine 
büyük bir gururla şahit oluyoruz. Bu yıl da sürdürülebilirlik gündemimizde yer alan konulara odaklanacağız. Döngüsel 
ekonomi, paydaş kapitalizminin ölçülmesinde düzenlemelerin rolü, yeşil aklama – greenwashing, biyoçeşitlilikteki 
bozulmanın şirket faaliyetlerine ve kârlılığına etkisi ve Avrupa Sürdürülebilir Finans Tebliğ Düzenlemelerini detaylı 
olarak konuşacağız.  

Şirket yöneticileriniz ve sürdürülebilirlik ekipleriniz için de faydalı olması hedefiyle tasarladığımız Zirvemize hepinizi 
bekliyoruz. Çalışmalarınızda yardımcı olmak üzere sürdürülebilirlik alanında ihtiyaç duyduğunuz konular ve çalışma 
grubumuza katılmak için Genel Sekreterliğimize başvurmanızı rica ederim. 

25 Mayıs’ta TÜYİD internet sitesi ve YouTube kanalından yayınlanacak zirvemizde görüşmek üzere. 
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Aslı SELÇUK–TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı 

https://www.tuyid.org/tr/show.php?id=158

