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Değerli Üye ve Paydaşlarımız, 

Yaz döneminde yoğun gündem hızını kesmedi ancak kısa da olsa bir mola verebildiğinizi umuyorum. Bu dönemde 

TÜYİD de aralıksız çalışmaya devam etti.  

Yatırımcı İlişkileri mesleğinin sermaye piyasalarında güven teşkil edilmesinde, şirketlerde halka açıklık kültürünün 

yerleşmesinde, etkin ve istikrarlı bir stratejiyle şirketlere itibar ve rekabet avantajı sağlayarak marka değeri 

yaratmakta ne kadar kritik bir rol oynadığı tartışmasız bir gerçek. Son yıllarda halka arzların da hızlanmasıyla beraber 

yetkin Yatırımcı İlişkileri profesyonellerine olan talep ve ihtiyacın önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Bu alandaki 

ihtiyacı tespit ederek şimdiye kadar mesleki ilerleme için düzenlediğimiz sayısız webinar, seminer, eğitim, mentor-

mentee programı ve Genç TÜYİD çalışma grubunun ötesinde bir adım atma yönünde karar aldık. Yatırımcı İlişkileri 

mesleğine giriş yapmak isteyen kişilere rehber olurken, şirketlerimizdeki ihtiyaç için de bir yetenek havuzu 

oluşturmayı amaçlayarak "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Sertifika Programı"nı tasarladık. 24 hafta sürecek olan ve 

birbirinden değerli ve tecrübeli 30 farklı eğitmenin yer alacağı programın detaylarını çok yakında duyuracağız.   

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuz ile son birkaç yıldır oldukça önemli başarılara imza attık. SPK ve Borsa İstanbul ile 

farklı alanlarda çalıştık, rehberler ve yayınlarımızın yanı sıra ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri 360 derece bakış 

açısıyla değerlendirmek amacıyla Sürdürülebilir Yatırım Zirvemizi düzenlemeye başladık. Bildiğiniz gibi 

sürdürülebilirlik gündemi giderek daha yoğun ve karmaşık bir hale geliyor.  Yatırımcı İlişkileri ve sürdürülebilirlik 

ekiplerinin omuz omuza çalıştığı bu grupta çalışmalarımızın daha etkin yürütülmesi amacıyla organizasyonda bir 

değişiklik yapma kararı aldık. Bu kapsamda aşağıdaki alt çalışma gruplarını oluşturduk: 

* Sanayi Sektörü Göstergeleri 

* Finans Sektörü Göstergeleri 

* Emisyon Yönetimi 

* Düzenlemeler ve Uyum 

Bu kapsamda Eylül içinde çalışmalarımızı başlatarak değer yaratmayı sürdüreceğiz. 

Her yıl heyecanla beklenen Yatırımcı İlişkileri Zirvemizin 11'ncisini 23 Kasım 2022 tarihinde Yeni Denge / Recalibration 

teması ile düzenleyeceğiz. Bu tarihi şimdiden not almanızı rica ediyorum. 2019 sonrasında yapacağımız ilk fiziksel 

zirvemizde tekrar sizlerle bir araya geleceğimiz için son derece heyecanlıyız.  

2022 TÜYİD olarak en hızlı büyüdüğümüz senelerden biri oluyor. Ağustos itibarıyla aramıza katılan 16 yeni şirketimizle 

toplam 85 kurumsal üyeye ulaştık. Bu büyüklükle Borsa İstanbul piyasa değerinin %70'ini temsil etmekteyiz. Üyemiz 

olsun olmasın tüm halka açık şirketlerimizle yakın çalışmalarımızı sürdürürken ülkemizde Yatırımcı İlişkileri mesleğinin 

temsilcisi olarak camiamızın ihtiyaçlarını düzenleyici kuruluşlar nezdinde ele alıyor ve piyasalarımızın gelişmesi için 

paydaşlarımızla iş birliği yapmayı sürdürüyoruz. Aramıza yeni katılan üyelerimize Yönetim Kurulumuz adına bir kez 

daha hoş geldiniz diyorum.  

Yılın en yoğun dönemlerinden birine girerken hepinize verimli çalışmalar dilerim. 

         

 Yeni Çalışma Dönemine Girerken... 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aslı SELÇUK–TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı 


