
 KÖŞE YAZISI                                                                                  KASIM  2022 
 

1 
 

Genç TÜYİD, 35 yaş altı Yatırımcı İlişkileri 

profesyonellerinin mesleki gelişimine katkı sağlarken, 

gelecek dönemlerde TÜYİD Yönetim Kurulu’nda yer 

alabilecek kadroları yetiştirmek ve genç 

meslektaşlarımıza sivil toplum kuruluşu tecrübesi 

kazandırmak için TÜYİD tarafından oluşturulmuş bir 

çalışma grubudur. (TÜYİD. (2021). Genç Tüyid. 

https://www.tuyid.org/tr/show.php?id=226) 

 

Çalışma grubumuzun amacı, her bir meslektaşımızın 

kendilerini hem ulusal hem de uluslararası alanda 

geliştirecek ve mesleki donanıma sahip olmalarını 

sağlayacak çalışmalar yapmaktır. 

Çalışma grubumuz 1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve 12 

üyeden meydana gelmektedir. Başkan ve başkan 

yardımcısı ilk toplantıda üyeler arasından seçilmiştir.  

Çalışma Grubu Yönetim Kurulu seçimleri 2 yılda bir 

TÜYİD Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara göre 

yapılmaktadır. 

Genç TÜYİD kendi içerisinde 2 gruptan oluşmaktadır. 

Bunlardan ilki, uluslararası alandaki meslektaşlarımıza 

ait çalışma yöntemlerini belirlemek için araştırma, 

inceleme, geliştirme faaliyetlerinde bulunan AR-GE 

ekibimizdir. Bu ekip yalnızca bu uygulamaları 

belirlemek ile kalmayıp, bu uygulamaların 

şirketlerimizde nasıl uygulanacağına dair projeler 

geliştirmektedir. Özellikle şirketlerimizde ortak yapılan 

işlerin (faaliyet raporu, bireysel yatırımcı ile iletişim vb.) 

nasıl geliştirilebileceği ve daha verimli hale 

getirilebileceği ile ilgilenilmektedir.  

Bunun yanı sıra ekip hem ilgili birimlerin hem de 

Yatırımcı İlişkileri profesyonellerinin gelişimlerine katkı 

sağlayacak seminer, eğitim ve bilimsel toplantılar 

düzenlemek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.  

Çalışma grubunun oluşturulmasından bu güne kadar, 

ARGE ekibi “Bireysel Yatırımcı ile 

Gerçekleştirebileceğimiz Yeni İletişim Şekilleri”, 

“Faaliyet Raporunun Sadeleştirilmesi (Şablon Önerisi)”, 

“Yatırımcı İlişkileri Biriminin Anlaşılması ve Doğru 

Profesyonellerin Seçilmesi için İnsan Kaynaklarına 

Yönelik Eğitim”, “Yatırımcı İlişkileri Personellerinin Yurt 

Dışında Türkiye’den Farklı Olarak Aldığı Sertifika Eğitim 

ve Programların Belirlenip Uygulanması” ve “Etkili 

Sunum Teknikleri Eğitimleri” konuları üzerinde 

çalışmalar yapılmıştır. 

Diğer grubumuz ise, özellikle mesleğe yeni başlamış 

yatırımcı ilişkileri profesyonellerinin mesleği anlama ve 

kendilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayan Beyaz 

Kitapların güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan diğer 

konularda yenilerinin yazılmasına yönelik çalışmalar 

yapmaktadır. 

 “Yatırımcı Sunumları”, “Yatırımcı Toplantıları”, 

“Sürdürülebilirlik”, “Yatırımcı Hedeflemesi ve Analizi” 

gibi konularda bizlere yardımcı olan Beyaz Kitaplar 

değişen regülasyonlar, pandemi ile birlikte hayatımıza 

giren yeni çalışma düzeni gibi gelişmelerle sürekli olarak 

güncel tutulması gereken kaynaklardır. İşte bu nedenle, 

çalışma grubunun oluşturulmasından bugüne kadar, 

Beyaz Kitapların güncellenmesinden sorumlu ekibimiz 

“Yatırımcı Sunumları” ve “Yatırımcı Toplantıları” 
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kitaplarını güncellemiş ve bu kitaplar TÜYİD’in web 

sitesinde yayınlanmıştır. 

Yıl sonuna kadar, “Yatırımcı İlişkilerinin Önemi ve 

Fonksiyonu”, “Yatırımcı İlişkileri İletişim Araçları” ve 

“Yatırımcı Hedeflemesi ve Analizi” kitaplarının 

güncellenmesi hedeflenmektedir.  

  

Ayrıca, Beyaz kitaplar üzerine çalışan ekibimiz, özellikle 

son yıllarda yeni halka arzların artması ile birlikte daha 

önce halka arz konusunda bilgi sahibi olmayan veya 

mesleğe yeni başlamış olan meslektaşlarımız için halka 

arz sürecini anlatan “Yeni Halka Arz Olan Şirketler İçin 

Rehber” kitabımız üzerinde çalışmaktadır. Bunun yanı 

sıra, yine mesleğe yeni başlamış olan meslektaşlarımız 

için Yatırımcı İlişkileri profesyonelleri olarak iş 

hayatında kullandığımız kavramların neler olduğunu ve 

bu mesleğin bir parçası olan paydaşların kimler olduğu 

konusunda rehber olacak “Yatırımcı İlişkileri Temel 

Kavramlar ve Paydaşlar” kitabımızı hazırlamaktadır. 

Yukarıda belirtilen her bir proje ve kitap için iki 

ekibimizde de alt gruplar oluşturulmuştur. Üyelerimiz 

alanlarında uzman olduğu konular ile ilgili proje veya 

kitaplardan sorumludurlar.  

Genç TÜYİD olarak, her bir grubun yapmış olduğu 

projeler ile ilgili tüm ekibe bilgi vermek amacıyla ayda 2 

defa gerçekleştirilen Ekip Toplantısı ve proje veya kitap 

hazırlama faaliyetlerine destek olmak ve üyeler arası 

bilgi alışverişini sağlamak için aylık Çalışma Grubu 

Toplantısı yapılmaktadır. Son olarak, yapmış 

olduğumuz tüm bu proje ve kitaplar ile ilgili belirli 

periyotlarda TÜYİD Yönetim Kurulu’nu bilgilendirip 

kendilerinden geri dönüş almaktayız. 

Bu çalışma grubunu kurarak bizleri mesleki anlamda 

destekleyen TÜYİD’e ve tüm yoğunluklarına rağmen 

kendi ve meslektaşlarının gelişimi için tüm bu 

projelerde özveri ile çalışan çalışma grubu 

arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

 

Genç TÜYİD Çalışma Grubu 

Başkan 

Burcu Nergiz – ATP – Yatırımcı İlişkileri Müdürü 

Başkan Yardımcısı 

Hamza Sümer – Sabancı Holding – Yatırımcı İlişkileri 
Uzmanı 

Üyeler 

Cansel Yağmurlu Dağcı – Turkcell – Yatırımcı İlişkileri 
Yöneticisi 

Eralp Sadık – Borsa İstanbul – Yatırımcı İlişkileri Uzman 
Yardımcısı 

Fulya Güray – TSKB – Finansal Kurumlar ve Yatırımcı 
İlişkileri Müdür Yardımcısı 

Gülçe Deniz – Akbank – Yatırımcı İlişkileri Müdürü 

Hilal Özmen Korkmaz – Türk Hava Yolları – Yatırımcı 
İlişkileri Kıdemli Uzman   

Kerimcan Uzun – Doğan Holding – Yatırımcı İlişkileri 
Müdürü 

Mehmet Yusuf Güngör – Aydem Yenilenebilir Enerji – 
Yatırımcı İlişkileri Müdürü 

Neslihan Aydoğdu – Arzum – Yatırımcı İlişkileri Müdürü 

Neslihan Topaç – Coca Cola İçecek – Yatırımcı İlişkileri 
Yöneticisi  

Öktem Söylemez – Arçelik – Yatırımcı İlişkileri & 
Sermaye Piyasaları Uyum Yöneticisi 

Selin Kozan – Socar – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 

Simay Ağaçdiken Ünal – Eczacıbaşı – Yatırımcı İlişkileri 
Yöneticisi  

 

https://www.tuyid.org/files/yayinlar/Yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1%20Sunumlar%C4%B1.pdf
https://www.tuyid.org/files/yayinlar/Yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1%20Toplant%C4%B1lar%C4%B1.pdf

