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Yatırımcı İlişkileri’ni Yılın İkinci Yarısında Neler Bekliyor?
Sevgili Okuyucularımız,
Makro ekonomik gelişmeler ve seçimlere odaklandığımız yılın ilk yarısını geride bıraktık. Yatırımcı İlişkileri olarak
gözümüz yeni kurulacak kabine, ekonomi yönetimi, altı aylık sonuçlar, konferanslar ve roadshowlara
dönmüşken, gene hareketli bir dönem bizleri bekliyor. Bu hareketli günlerin öncesinde, TÜYİD gündeminden
önemli satırbaşlarını sizlerle paylaşmak isterim.
Yaz aylarını, iş birlikleri ve ortak çalışma projelerine yönelik gerekli adımların atıldığı bir dönem olarak
değerlendirmek istiyoruz. TÜYİD olarak hedeflediğimiz en iyi uygulamalara ilişkin çalışmaları, tüm
paydaşlarımızla iş birliği içinde gerçekleştirmek gayretindeyiz.
Haziran ayında düzenlediğimiz Yaza Merhaba buluşması sırasında, üyelerimiz, kurucularımız, sektör
danışmanları ve sermaye piyasasından pek çok katılımcı ile bir arada iken yeni proje, ürün ve çalışmalar
yapmanın daha kolay ve daha anlamlı olduğu konusunda bir görüş birliği oluştu. Organizasyonun
düzenlenmesinde verdikleri destek için Deutsche Securities Menkul Değerler’e ve kıymetli katılımcılarımıza
teşekkür ediyoruz.
Bir başka paydaş görüşmemiz, Yönetim Kurulu olarak yaptığımız Borsa İstanbul ziyareti oldu. Sayın Genel Müdür
ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede Yatırımcı İlişkileri ve Borsa’mızın ortak konularını konuşma fırsatı bulduk ve
Yatırımcı İlişkileri ile ilgili her türlü konuda çalışma isteğimizi ilettik. Sayın Tuncay Dinç’e bizi son derece olumlu
yaklaşımlarla ağırladıkları için teşekkürlerimizi sunarız.
Kasım ayında yapacağımız 4. Yatırımcı İlişkileri Zirve’sine ilişkin çalışmalarımız başladı. Zirve’nin bu yıl da oldukça
verimli ve yararlı olacağına inanıyoruz. TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi dediğimizde artık ilk akla gelenlerden biri
en iyi uygulamaların desteklenmesi ve özendirilmesi amacıyla verdiğimiz TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Ödülleri
oluyor. Bu ödüller, TÜYİD paydaşları tarafından hazırlanan Yatırımcı İlişkileri skor kartlarına şirketlerin ne kadar
uyduğunun değerlendirilmesi sonucu sahiplerini buluyor. Skor kartlar aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri iletişim
araçları için birer kontrol listesi özelliğine de sahip. Bu yıl mevzuat değişikliklerine ve en iyi uygulamalara göre
güncellenmiş olan skor kartları sizlerin dikkatine ve görüşlerinize sunacağız. Bu süreçte, özellikle en iyi
uygulamalara ilişkin önerilerinizi çok önemsiyoruz. Bizlerle paylaştığınız önerilerinizi, skor kartların revizyon
sürecinde değerlendirmekten büyük memnuniyet duyacağız. Görüşlerinizle son şeklini alacak skor kartların
ardından KPMG Türkiye’nin titiz değerlendirme süreci başlayacak.
Eğitim, seminer ve toplantılarımız devam ediyor. 3 Temmuz tarihinde Sürdürülebilirlik Platformu ile BNY
Mellon’un iş birliğinde ve Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde yatırımlarda ESG (çevresel, sosyal, kurumsal
yönetim) perspektifinin değerlendirileceği bir seminer gerçekleştireceğiz, kaçırmamanızı öneririm.
Etkinliklerimizi internet sitemizden (www.tuyid.org.tr), duyurularımızdan, twitter hesabımızdan (@tuyid) ve
LinkedIn (TUYID) grubumuzdan takip edebilirsiniz.
Verimli bir yaz dönemi diliyor, bayramınızı kutluyorum,
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