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     15 Nisan 2009, İstanbul  

 
“Yatırımcı İlişkileri”nin Türkiye’deki Bilgi Merkezi olacak TÜYİD Kuruldu  

 

TÜYİD’in ilk Başkanı Tamer Haşimoğlu 
oldu 

 
Türkiye’deki yatırımcı ilişkileri uygulamalarının uluslararası standartlara kavuşmasını ve 
yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini mükemmelliğe taşımayı hedefleyen Yatırımcı İlişkileri Derneği 
(TÜYİD) Ocak 2009 itibarıyla kuruldu. Dernek kurucularının yaptığı ilk Genel Kurul 
Toplantısı’nın ardından Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı Tamer Haşimoğlu TÜYİD’in ilk 
başkanı olarak seçildi. 
 
14 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilen ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu şöyle 
şekillendi: Başkan Tamer Haşimoğlu, Başkan Yardımcısı Hurşit Zorlu, Funda Güngör, Murat 
Eryürekli, R.Nebil İlseven, Ahmet Ünüvar, Koray Öztürkler, Metin Ar, Ali Saydam, Abdullah 
Orkun Kaya ve Beril Yiğinsu. 

TÜYİD, Türkiye’de mevcut pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar ile ilişkiler alanında faaliyet 
gösteren uzmanların mesleki deneyim ve bilgi birikimlerini artırmayı amaçlıyor. Dernek ayrıca 
kurumların yüksek performanslı, rekabetçi ve uluslararası yönetim ilkelerine sahip, 
paydaşlarına en fazla değer yaratan kurumlar haline gelmesine katkıda bulunmayı da 
hedefleri olarak belirledi.  

İnsan kaynağı açığı var 

TÜYİD Başkanı Tamer Haşimoğlu yaptığı açıklamada; “Yatırımcı ilişkileri ülkemizde yeni 
gelişen bir meslek dalı, bu alanda yetişmiş, lisanslı insan kaynağı açığı bulunuyor. TÜYİD’in 
kuruluşu ile yatırımcı ilişkileri standartlarının yükseltilmesini, ülkemizin, piyasalarımızın ve 
şirketlerimizin yatırımcılara en iyi şekilde tanıtılmasına katkıda bulunmayı, şirket değerlerinin 
artırılmasını ve sermaye piyasalarının derinlik kazanmasını desteklemeyi hedefliyoruz” dedi. 
 
Kurumsal ve bireysel üyeliğe açık olan TÜYİD; çalışma programıyla; meslek grubunu temsil 
etmeyi, düzenleyici kuruluşlar ile ilişki içinde olmayı, yatırımcı ilişkileri hakkında bilinirliği 
artırmayı, uluslararası bilgi ve tecrübeyi ülkemize taşımayı, yatırımcı ilişkileri alanında çalışan 
uzmanların etkin bir şekilde kullanabilecekleri bir bilgi paylaşım platformu oluşturmayı 
amaçlıyor. Halka açık şirketlerle düzenleyici kurumlar arasında bir köprü görevi görmeyi 
hedefleyen Dernek, halka açık şirketlerin daha kurumsal bir yapı içerisinde yurtiçi ve yurtdışı 
yatırımcılarıyla ilişkilerini yüksek standartlara taşımayı ve Türkiye’nin ve yatırım olanaklarının 
doğru şekilde anlatılarak daha fazla yatırım çekilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.    

Yatırımcı İlişkileri alanındaki Sivil Toplum Kuruluşlarının oluşturduğu ve 23 ülkeden yatırımcı 
ilişkileri derneklerinin üye olduğu Global Investor Relations Network (GIRN) üyesi olan TÜYİD, 
2009 yılı içerisinde Türkiye’nin ilk geniş ve uluslararası katılımlı Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’ni 
düzenleyecek.   

Basın Bülteni  
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TÜYİD Etkinlikleri ve Yayınları 

Bu amaçlar doğrultusunda TÜYİD, 2009 yılından itibaren araştırma çalışmaları yürütecek, 
mesleki kitaplar ve süreli süresiz yayınlar yayınlayacak, yerel ve uluslararası eğitimler, 
sertifika programları, üye panelleri, zirve ve konferanslar düzenleyecek. 

Derneğin web sitesine www.tuyid.org adresinden ulaşılabiliyor.  
 
Editör Notu: 
 
Yatırımcı İlişkileri: 
Bir şirketin menkul kıymetlerinin adil piyasa değerine ulaşmasına katkıda bulunarak finans, pazarlama, 
stratejik planlama ve iletişim fonksiyonlarını bir araya getiren ve sermaye piyasası kanunlarına uyumlu 

olarak şirket ile mali oyuncular ve diğer menfaat sahipleri arasındaki iki yönlü iletişimi sağlayan bir 
stratejik yönetim aracı.  

 
TÜYİD: 
Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), Türkiye’de yatırımcı ilişkileri konusunda mesleki standartların 

uluslararası düzeye taşınmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Dernek, Türkiye’de mevcut pay 
sahipleri ve potansiyel yatırımcılar ile ilişkiler alanında faaliyet gösteren uzmanların mesleki 

tecrübelerini artırarak, kurumlarının yüksek performanslı, rekabetçi ve uluslararası yönetim ilkelerine 

sahip, paydaşlarına en fazla değer yaratan kurumlar haline gelmesine katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir. 
 
Daha fazla bilgi için: 
Diyez Beksaç Cin 
dbeksac@tuyid.org    
www.tuyid.org     
Tel: 212 347 60 67 
 

 

 

 

 

http://www.tuyid.org/

