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TV programlarında klasik bir slogandır. 

Aynı günde aynı yerde aynı saatte…. 

Evet yine aynı yerde Inter Continental 

Otel’de, aynı tarihte 12/12’de ve aynı 

saatte 9:00’da sizlerle Yatırımcı İlişkileri 

Zirvemi’zde biraraya gelmek için tüm 

hazırlıklarımızı tamamladık. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın 

Berat Albayrak’ın da katılım teyitini de 

aldık. Son dakika katılacağı başka bir 

programı olmamasını ve zirvemize 

bakanımızın da teşrif edebilmesini dört 

gözle bekliyoruz. 

Sayın bakanımızın zirvemize daveti için 

yoğun mesai harcayan Bersay İletişim 

Grubu Onursal Başkanı ve Derneğimizin 

hem kurucu üyelerinden hem de hali 

hazırda yönetim kurulu üyesi olan geçen 

ay İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 

"İletişime Adanmış 40. yıl" töreninde 

kendisine berat takdim edilen değerli 

büyümüz Sayın Ali Saydam’a da 

müteşekkiriz. 

Madem başladım teşekkür faslını Oscar 

törenlerindeki uzun teşekkürlere 

dönüştürmenin tam zamanı.  

Tüm yönetim kurulu üyelerimin 

desteklerinin yanı sıra zirve 

hazırlıklarımıza özel bir mesai harcayan 

Zirve Çalışma Grubumuzun değerli 

üyeleri olan Yönetim Kurulu Üyemiz ve 

Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri 

Direktörü Handan Saygın’a, Yönetim 

Kurulu Üyemiz ve Türk Telekom  

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gözde 

Çullas’a, Zorlu Holding Yatırımcı İlişkileri 

Direktörü Serap Mutlu’ya, Doğuş 

Otomotiv Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 

Müge Yücel’e ve Banu Uzgur 

Danışmanlık Kurucu Ortağı Banu 

Uzgur’a teşekkürü bir borç bildiğimizi 

ifade etmeden yazımıza devam 

etmeyelim. 

Sponsorlarımız Ipreo, BNY Mellon, Ford 

Otosan, Garanti Bankası, Anadolu 

Grubu, Doğan Holding, Kordsa, TAV 

Havalimanları, Arkadin ve Paksoy Ortak 

Avukat Bürosu’na, ödül sponsorumuz 

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yanı sıra 

Basın danışmamız Bersay İletişim 

Danışmanlığı’na, webcast sağlayıcımız 

Arkadin’e ve İnternet Sayfamızın çözüm 

ortağı Tayburn’a ve organizasyon 

şirketimiz Identimice’a da şükranlarımızı 

sunarız. 

Yorucu bir teşekkür maratonundan 

sonra nihayet zirvemize gelebildim. 

Zirve temamız “Türkiye’nin Yeni 

Hikayesi”. Son 1 yılımızı bu temaya 

odaklanarak geçirdik ve zirvemize 

sadece iki hafta kala bir derginin 

kapağında aşağıdaki yazı başlığını 

gördüm: Türkiye Nedir?: Türkiye 

Bakmadan çizebildiğimiz tek resim. 

Bir an haritayı ezbere çizebildiğim lise 1 

coğrafya dersine geri döndüm.  

Haritanın Erdek ve Gemlik Körfezi 

bölümlerinden hocamın küçük puanlar 

kırdığını bile bugün gibi hatırlıyorum. 

Sonuçta bir Şili haritası kadar zor değildi 

ama sınırları cetvelle çizilen bazı AB 

ülkeleri kadar da kolay değildi.  

Panelistlerimizin katkılarıyla zirve 

temamızın nasıl şekilleneceğini 

“Türkiye’nin Yeni Hikayesi”nin 

ipuçlarının neler olacağını merakla 

bekliyoruz. 

Bu yıl ödüllerimizin sahiplerini nispeten 

subjektif de olabilen profil anketimizle 

değil Merkezi Kayıt Kuruluşu ve IPREO 

verileriyle hesaplanan sonuçlara göre 

belirledik.  

MKK verileriyle “En geniş coğrafi 

erişime sahip şirketler” – diğer bir 

deyişle coğrafi olarak en fazla ülkeden 

yatırımcısı bulunan şirketleri ve “Elde 

tutma süresi en uzun olan şirketler”, 

ayrıca Ipreo verileriyle “ESG fonlarının 

en yüksek paya sahip olduğu şirketler” 

zirvemizde ödüllerine kavuşacaklar. 

Zirvemizde bir de sürprizimiz var. (Gerçi 

açıklayınca bu durumda sürpriz 

olmayacak ama) 

Medianova katkılarıyla basılan TÜYİD 

Mevzuat Çalışma Grubu Başkanı ve 

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yatırımcı 

İlişkileri Müdürü Eser Taşcı’nın kaleme 

aldığı “Yatırımcı İlişkileri Mevzuat El 

Kitabı” adını taşıyan ve çalışma 

masalarınızın başucu kitabı olacağından 

şüphe duymadığımız yayını konferans 

salonundaki masalarınızda bulacaksınız. 

Mesleki farkındalığın artırılması 

anlamında ülkemizde yatırımcı ilişkileri 

unvanını taşıyan herkesi zirvemizde 

görebilmek ilk hedefimiz. Bunun için 

özel bir çaba sarfettik. Bu nedenle, hala 

hazır süre de varken hala takvimlerini 

12/12’ye IR’lamayan kimsenin 

kalmamasını diliyoruz. 

12 Aralık’ta hava güneşli ve max sıcaklık 

9 derece bekleniyor. O zaman görüşmek 

dileğiyle, sevgiler selamlar… 

 

Kimler Takvimini Hala 12/12’ye 
IR’lamadı? 
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