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Şirketlerinin adil piyasa değerine ulaşması için var 

gücüyle çalışan, böylece hem sektörlerinin hem de 

Türkiye’nin tanıtımına katkı yapan, şirketlerine ve 

Türkiye’ye yatırım çeken yatırımcı ilişkileri…  

Güzel bir İstanbul sabahı… 2019-2021 dönemi TÜYİD 

Yönetim Kurulu üyeleri, heyecanla ilk Yönetim Kurulu 

toplantısının başlamasını bekliyorlar… Neredeyse 

tam katılımlı bir buluşma oluyor. 

Masanın üzerinde 12 Aralık’ta 500 kişilik geniş 

katılımla gerçekleştirilen ve Türkiye’nin Yeni 

Hikayesi’nin anlatıldığı Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’nde 

katılımcılara dağıtılan Yatırımcı İlişkileri Mevzuat El 

Kitabı. Her sayfasında bu birimin yaptığı onlarca 

sorumluluğun yazıya, tabloya dökülmüş hali… 

Sermaye piyasaları ile şirketler arasında çift yönlü 

iletişimi sağlayan, şirketin sermaye piyasası 

araçlarının adil değerine ulaşmasını sağlamak üzere, 

finans, iletişim, pazarlama ve mevzuat konularını 

bütünleştiren stratejik bir yönetim sorumluluğu 

yerine getiren yatırımcı ilişkileri profesyonelleri bir 

önceki hafta gerçekleşen roadshowdaki ilgiyi 

değerlendiriyor. Salonun diğer tarafında birden 

gündem değişiyor. Sürdürülebilirlik diyor bir üye, 

yeni çıkardıkları entegre raporlarını müjdeliyor. GRI, 

endeks, SRI sözcükleri havada uçuşuyor.  

Sonra sıra bir gece önce başarılı bir bono ihracına 

imza atan ekibi kutlamaya geliyor. Türkiye’ye, Türk 

piyasalarına, Türk şirketlerine güvenin bir göstergesi 

bu ihraç. 

Üyelerin önlerinde TÜYİD 2017-2018 Faaliyet Raporu.  

Kurumsal üye sayısı 70’e yükselen, piyasa değerinin 

%70’ini temsil eden, sayısız eğitim, seminer ve 

organizasyona imza atan TÜYİD 10. yılını doldurmuş 

bile… Gerçekleştirilen faaliyetler sayfalara 

sığmamış… 

Tam da Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’nde Sayın Berat 

Albayrak’ın söylediği gibi “The New Story of Turkey”i 

anlatmak için zamanlarının çoğunu toplantılarda 

geçiren, yatırım camiasının sorularına büyük bir 

uzmanlıkla defalarca aynı profesyonellik ve titizlikle 

cevap veren yatırımcı ilişkileri profesyonelleri şimdi 

de Zirve’de Sayın Berat Albayrak’ın kendilerine 

verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için 

yapılan aralıksız çalışmaları görüşüyorlar. Gelişmekte 

olan piyasalara ayrılan yatırımlardan daha fazla pay 

almak ve ülkemize daha fazla yatırım çekmek için 

planlar yapılıyor. 

Çok değil 10 yıl önce bu mesleğe inanmış bir grup 

profesyonelin çabalarıyla hayata geçmiş olan 

TÜYİD’de dünya standartlarında en iyi uygulamaları 

ülkemize taşımak, geliştirmek ve yatırımcı ilişkileri 

mesleğinin Türkiye’deki referans merkez olmak için 

ne çok çalışma grubu kurulmuş: eğitim, mevzuat, 

yayın, sürdürülebilirlik, borçlanma araçları, dijital 

dönüşüm, TÜYİD International… Aynı zamanda sektör 

çalışanlarına mentorluk yaparak yeni yatırımcı 

ilişkileri profesyonellerinin gelişimine destek olan bir 

program da büyük bir heyecanla yürütülüyor. 

Halka açık olmayı değer olarak gören şirketlerin 

dışarıya açılan yüzü olan yatırımcı ilişkileri tüm bu 

çalışmalarıyla Türk sermaye piyasalarını daha ileri 

taşımak için durmaksızın çalışıyor. 
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