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Ben sana mecburum bilemezsin 

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum  

Büyüdükçe büyüyor gözlerin  

Ben sana mecburum bilemezsin  

İçimi seninle ısıtıyorum  

……….. 

 Bizler de akıllara mıh gibi kazınmak için Zirvemizi 

her yıl 12/12’de yapalım demiştik. Bu yılla birlikte üç 

yıldır da 12/12’de yapıyoruz. Eeee bir gün gelir de 

hafta sonuna gelirse ne olacak 12/12 diyenler de oldu 

tabi. Gözleri aydın olsun seneye ve izleyen yıl 12/12 

hafta sonu günlerine denk geliyor. Ama sonra 

2026’ya kadar işimiz kolay.  

Bir Attila İlhan dizesi kadar etkili olmasa da bu kadar 

girizgâhtan sonra kimse en azından bu yıl için 

12/12’yi aklından çıkartmaz. 

TÜYİD 8. Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’nde bir kez daha 

Inter Continental Otel’de sizlerle bir araya gelmek 

için tüm hazırlıklarımızı tamamladık.  

Bu yılki Zirve temamız “Değişimden Değer 

Yaratmak”. Moderatörlerimiz ve panelistlerimizin 

katkılarıyla hem yerel hem küresel dinamiklerin 

sürekli değiştiği bu ortamda ülkemiz ve şirketlerimizi 

nasıl konumlandıracağımızı, değişimi yöneterek tüm 

paydaşlarımız için nasıl daha fazla katma değer 

yaratabileceğimizi konuşacağız. Zirveden hangi 

mesajlarla ayrılacağımızı merakla bekliyoruz.  

 

 

 

Extel (an Institutional Investor Company) tarafından 

düzenlenen anketin sonuçlarına göre “Türkiye 2019 

Yatırımcı İlişkileri Ödülleri” En İyi Yatırımcı İlişkileri 

Programı, En İyi Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, En İyi 

CEO , En İyi CFO ve Yükselen Yıldız olmak üzere 

toplam 5 kategoride 12/12’de sahiplerini bulacak 

Londra bazlı Broome Yasar’ın Yönetici Ortağı Oskar 

Yasar “Yatırımcı İlişkilerinden Liderliğe; Bugünün 

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Yarının CEO’su mu?” 

konulu kapsamlı araştırmanın detaylarını bizlerle 

paylaşacak.  

TÜYİD Mevzuat Çalışma Grubu Başkanı ve Goodyear 

Lastikleri T.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser 

Taşçı’nın kaleme aldığı ve ilk kez geçen yılki 

Zirvemizde sizlerle buluşturduğumuz “Yatırımcı 

İlişkileri Mevzuat El Kitabı”nın güncellenmiş halini 

konferans salonundaki masalarınızda Refinitiv  

katkılarıyla bulacaksınız.  

Elbette ki Zirve aynı zamanda özlediğimiz 

meslektaşlarımızla buluşma ve yenileriyle tanışma 

için de önemli bir fırsat sağlayacak.  

Zirveyle ilgili sosyal medyada paylaşımlarınız için 

kullanabileceğiniz etiketleri de paylaşmak isteriz:  

#turkishirsociety #degisimdendegeryaratmak, 

#drivingvaluethroughchange, #zirve2019, ,#tuyid 

Takvimlerini hala 12/12’ye IR’lamayan kimse kaldı 

mı? Biz de öyle düşünmüştük. O zaman görüşmek 

dileğiyle. 

Takvimleri  

12/12’ye  

IR’lama Enstitüsü 
      

  

 

   

  

Bülent Özütürk - TÜYİD Genel Sekreteri  

 


