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Yatırımcı İlişkileri Ödül çalışmasında objektif kriterlere dayanarak en iyi uygulamaların özendirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda öncelikli olarak ilgili dönemde geçerli olan mevzuatlar ve en iyi 

uluslararası uygulamalar göz önünde bulundurularak skor kart çalışması gerçekleştirilmektedir.  

Değerlendirme öncesinde skor kartlar, tüm paydaşlara iletilen (email ve internet sitesi üzerinden) 

sorulara gelen görüşler ile çeşitli iyileştirmeler yapılarak, son haline getirilecektir.  

Hazırlanan skor kartlar doğrultusunda yapılan ödül değerlendirmesi alanında uzman denetim, vergi 

ve danışmanlık firması KPMG Türkiye tarafından kurulan özel bir ekiple gerçekleştirilecektir 

Objektif bir değerlendirme yöntemi belirlenerek, Faaliyet Raporu, İnternet Sitesi ve Finansal Sonuç 

Açıklama kategorileri altında sıralanan tüm sorular 01 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul BIST 

100 endeksinde yer alan şirketler için inceleme gerçekleştirilecektir. 

İncelemede cevaplar “VAR”, YOK” veya “UYGULANMAZ” şeklindedir.  Puanlama, “VAR” cevabı 

verilen sorulara 1 puan, “YOK” cevabı verilen sorulara 0 puan olarak alınmıştır.  

Aynı soru içerisinde birden fazla alt soru olması halinde, ilgili sorunun puanı her bir alt soru için 

alınan puan toplanarak hesaplanacaktır. Alt soru sayısına bölünerek her bir alt soru için (alt soru 

puanlaması= 1/alt soru sayısı kadar) puanlama yapılacaktır.  

Her bir şirketin puanları yukarıda belirtilen üç kategori altında ayrı ayrı toplandıktan sonra VAR 

cevabı verilen soruların, UYGULANMAZ cevabı verilen soruların sayısı düşüldükten sonra kalan soru 

adedine bölünmesiyle ulaşılan oranları değerlendirme notları olacaktır. 

Faaliyet Raporu kategorisine ilişkin çalışmalarımız Şirketler tarafından yayımlanan 2014 yılı yıllık 

faaliyet raporlarına ilişkin olacaktır ve Şirketlerin hem Türkçe hem de İngilizce yıllık faaliyet raporları 

üzerinden inceleme gerçekleştirilmiştir. 

İnternet Sitesi kategorisine ilişkin inceleme Şirketlerin çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz süre 

zarfında kurumsal internet sitelerinin güncel durumlarına göre hem Türkçe hem İngilizce siteleri için 

yapılacaktır. 

Finansal Sonuç Açıklama kategorisine ilişkin çalışmalarımızda Şirketlerin internet siteleri, yatırımcı 

sunumları, basın bültenleri ve finansal raporları üzerinden gerçekleşecek ve Şirketlerin hem 2014 

yılsonu hem de 30 Haziran 2015 çeyrek dönemler itibarıyla finansal sonuç açıklama faaliyetlerine 

ilişkin yapılacaktır. 

Sonuçlar Kasım ayında gerçekleşecek TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 zirve yemeğinde 

açıklanacaktır. En iyi uygulamaların ödüllendirilmesi bakış açısıyla ve herhangi bir derecelendirme 

yapmama hedefine uygun olarak, ilk üçe girenler açıklanacak ancak skor kart değerlendirme 

sonuçları herhangi bir yanlış değerlendirmeye imkân vermemek adına kamuoyu ile 

paylaşılmayacaktır.  KPMG yapacağı değerlendirme sunumuyla bir önceki sene ile karşılaştırmalı 

olarak trend sunumu gerçekleştirecektir. 


