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Türkiye‟nin ilk Yatırımcı İlişkileri 
dergisi Hissedar, yayında! 

 
Yatırımcı ilişkileri uygulamalarının uluslararası standartlara kavuşmasını 
sağlamak amacıyla kurulan Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), Türkiye 
sermaye piyasalarının derinlik kazanmasına katkı sağlamak için hazırladığı 
Hissedar dergisini okuyucuyla buluşturdu. Dergi, mevcut pay sahipleri ve 
potansiyel yatırımcılar ile ilişkiler alanında faaliyet gösteren uzmanların 
mesleki deneyim ve bilgi birikimlerini artırmayı amaçlıyor. 
 
Yatırımcı ilişkileri hakkında bilinirliği artırmayı, uluslararası bilgi ve tecrübeyi aktarmayı ve 
„Yatırımcı İlişkileri‟ alanında çalışan uzmanların etkin bir şekilde kullanabilecekleri bir bilgi 
paylaşım platformu oluşturmayı amaçlayan TÜYİD, kurulmasının ardından bu konuda yepyeni 
bir dergiyi yayın hayatına kazandırdı. “Hissedar” adlı dergi, halka açık ve açılmak isteyen 
şirketlere „Yatırımcı İlişkileri‟ uygulamalarıyla ilgili ışık tutarken, yatırımcıları, aracı ve 
düzenleyici kuruluşları da işin içine katarak standartların yükseltilmesinde aktif rol oynamayı 
bekliyor.  
 
Hissedar dergisinin yayın hayatına başlaması ile ilgili açıklama yapan TÜYİD Genel Başkanı 
Tamer Haşimoğlu “TÜYİD olarak Türkiye‟de sermaye piyasalarının derinleşmesine destek 
olmak amacıyla kurulduğumuz Ocak 2009‟dan bugüne faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu 
nedenle mesleki bilgi üreten merkez olma hedefimize ulaşma adına gerek üyelerimiz gerekse 
de yatırımcı ilişkileri alanında çalışan uzmanların bilgi ve birikimlerini artırma adına 
„Hissedar‟ dergisini yayın hayatına kazandırdık. „Hissedar‟  dergisinin, Türkiye‟de şirketlerin 
yatırımcı ilişkileri kültürünü kazanmasına yardımcı olacağını düşünüyor ve bu alanda çalışan 
uzmanların başvuracağı bir yayın olacağını umuyoruz” dedi.  
 
Krize karşı Yatırımcı İlişkileri reçetesi 
 
Üç aylık periyotlarla yayınlanacak “Hissedar” dergisinin ilk sayısının kapak konusu, “İyi 
günde ve kötü günde „Yatırımcı İlişkileri‟ birimleri hangi stratejilerle yol almalı? Ekonomik kriz 
koşullarında halka açık şirketler „Yatırımcı İlişkileri‟ni nasıl yönetmeli?” sorularına cevap arıyor. 
Yatırımcı, yatırım bankası ve halka açık şirketlerin yatırımcı birimleri direktörlerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen „yuvarlak masa toplantısında‟ tüm bu sorular masaya yatırılıyor ve dünyadaki 
„Yatırımcı İlişkileri‟ trendleri paralelinde krize karşı „Yatırımcı İlişkileri‟ reçetesi yazılıyor. SPK 
Başkanı Vedat Akgiray ile Yatırımcı İlişkileri ve Mevzuat, Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı 
Tayfun Bayazıt ile Kurumsal Yönetim ve Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı Hurşit Zorlu ile üst 
yönetimin Yatırımcı İlişkileri‟ne yaklaşımı üzerine yapılan söyleşilerle Türkiye‟de Yatırımcı  
İlişkileri‟nin resmi çiziliyor.  
 
Faaliyet raporu, medyayla ilişkiler ve Mevzuat konularında ipuçları 
 
2008‟in en iyi faaliyet raporlarının başarı sırlarının verildiği bölümde ise faaliyet raporu 
yazımıyla ilgili ipuçları paylaşılıyor. Dergide medyanın yatırımcı ilişkilerine yaklaşımı da es 
geçilmiyor. Finans piyasalarında Türkiye‟nin en büyük referans ekranı CNBC-e ekibiyle yapılan 
sıcak röportajda medyanın Yatırımcı İlişkilerindeki önemine dair önemli noktalar gündeme 
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getiriliyor. Derginin içeriği, kapak konusu ve mevzuat hakkındaki makaleler, Yatırımcı ilişkileri 
gündeminden haberler, kitap tanıtımları ve İngilizce haber özetleriyle zenginleşiyor.  
 
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. 
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