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Derneğimiz için her iki yılın sonu, 
yeni bir yönetim kurulunu işaret 
ediyor. 20 Şubat 2017’de Olağan 
Genel Kurulumuz gerçekleşti ve 
yeni Yönetim Kurulumuz seçildi. 
Başkanlığını büyük bir gururla 
yapacağım TÜYİD için sizlerle 
paylaşmak istediklerim var. 

Neden Üye olmalısınız? Neden 
Yönetim Kurulundayız? 

TÜYİD gibi Türkiye sermaye 
piyasalarının derinlik kazanmasını 
destekleyen; piyasalarımızın ve 
şirketlerimizin yatırımcılara en iyi 
şekilde tanıtılmasına ve 
şirketlerimizin adil değerlerine 
ulaşmalarına katkıda bulunmak için 
çalışan bir derneğin yönetim 
kurulunda olmak hepimiz için 
büyük bir sorumluluk. Bu 
sorumluluğu bize devreden önceki 
dönem yönetim kurulu üyelerimize 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yeni dönemde Müge Tuna ve Barış 
Oran (H.Ö. Sabancı Holding A.Ş) 
Başkan Yardımcıları, A.Cenk 
Göksan (Akbank T.A.Ş) Sayman, 
Murat Eryürekli (Eryürekli Hukuk) 
Sekreter üye, Ali Uğur Saydam 
(Bersay İletişim Danışmanlığı A.Ş), 
Aslı Selçuk Soyubol (Ford Otosan 
A.Ş.), Cihat Takunyacı (The Bank of 
NY Mellon), Funda Güngör Akpınar 
(Koç Holding A.Ş), Handan Saygın 
(Türkiye Garanti Bankası A.Ş.), 
Mehmet Hurşit Zorlu (Anadolu 

Grubu), Özge Bulut Maraşlı (Doğan 
TV Holding A.Ş.) ve Sabriye Gözde 
Çullas (Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.) üye olarak yer alacaklar.  

Önümüzdeki dönem için 
hedeflerimiz büyük ve bunları 
gerçekleştirmek için siz değerli 
üyelerimiz ve paydaşlarımızın görüş 
ve değerlendirmelerine önem 
veriyoruz. Derneğimize 
katılımınızın sizlerin ve 
kurumlarınızın gelişimlerine katkıda 
bulunacağına ve meslek grubunun 
gelişiminde değer yaratacağına 
inanıyor, sizleri aktif üyelerimiz 
olarak görebilmeyi diliyoruz.  

Ne yapacağız?  

Meslek grubunu temsil etmeye ve 
bilinirliği artırmaya, yerli ve 
uluslararası işbirliklerimizi 
üyelerimiz için gelişim fırsatlarına 
çevirmeye, yatırımcı ilişkileri alanını 
etkileyecek konuları yakından takip 
etmeye, çözüm önerileriyle bu 
süreçlere katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz. Yönetim 
Kurulumuz, dernek personelimiz, 
çalışma gruplarındaki 
arkadaşlarımız, ayrıca kurumsal ve 
bireysel üyelerimizle güçlenerek 
ilerliyoruz. 

Biz göreve hazırız. Büyük bir istek 
ve heyecanla çalışacağımız 
önümüzdeki iki sene bizimle 
olmaya devam edin. 

İlk çeyrek yoğunluğu 

Yılsonu sonuçlarının açıklandığı, 
genel kurul takviminin başladığı, 
faaliyet raporlarından, internet 
sitesi, mobil uygulamalar, 
telekonferans ve webcast’lere, tüm 
iletişim araçlarınızı kullandığınız, 
konferans ve roadshow takviminin 
yoğunlaştığı bir dönem. 

Bu yoğun toplantı mevsimini en 
verimli şekilde değerlendirmek için, 
yeni yayınladığımız Flow of Funds 
Raporumuza göz atmanızı öneririm. 
Yatırımcı İlişkileri birimleri olarak 
yatırımcı tabanının genişletilmesi ve 
çeşitlendirmesini hedeflerken bu 
rapordaki bilgilerden 
yararlanacağınızı umuyorum.   

SPL işbirliğiyle 16 Mart’ta 
gerçekleşecek “Yatırımcı 
İlişkileri'nin Temel Konuları” 
eğitimimizde ise bilgilerinizi 
tazelemek, yeni ekip 
arkadaşlarınızın donanımını 
desteklemek imkânını sizlere 
sunuyoruz.  

Önümüzdeki dönemin daha etkin 
geçmesi için hepimize çok iş 
düşüyor. Yeni dönemdeki tüm 
faaliyetlerimizde birlikte olma 
dileklerimle... 

 

www.tuyid.org, 
https://tr.linkedin.com/company/
tuyid  

 

 
    

 

 

 

     

    

 

 

   

  

Yeni Bir Başlangıç 
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