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TÜYİD’de yeni dönem ve  
yatırımcı ilişkileri takvimlerinde matriks başladı! 

 
Sevgili Okuyucularımız,  

 

TÜYİD Genel Kurul’u 19 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşti ve yeni Yönetim Kurulu seçildi. Son 2 senedir başarı ve 

özveriyle yürütülen çalışmalar için bir önceki Yönetim Kurulu üyelerine ve başkanlık görevini devraldığım 

Abdullah Orkun Kaya’ya teşekkürlerimi bir kez daha sunmak isterim. Derneğimizin tarihine genişleyen etki alanı 

ve iyi örnekler ile başarının izlerini bıraktılar.  

 

TÜYİD kurulduğundan bugüne kadar başta kurucu üyelerimiz olmak üzere Başkanlarımız liderliğinde Yönetim 

Kurulu üyelerimiz ve sizlerden oluşan çalışma gruplarımız derneğimizin büyümesi ve güçlenmesi için çok 

çalıştılar. Bu çalışmalar neticesinde TÜYİD, ülkemizde ve uluslararası platformlardaki paydaşları nezdinde saygın 

ve etkin konuma geldi.  Her geçen gün büyüyen ve en iyi hedefiyle çalışan Derneğimizin bundan sonra da 

sermaye piyasalarımızın gelişimini destekleyen çalışmalarına sizlerin kıymetli katkıları ve katılımıyla hızla devam 

edeceğine inanıyoruz. 

 

Yönetim Kurulumuzda gerçekleştirilen görev paylaşımına göre yeni dönemde Nursel İlgen (TAV Havalimanları 

Holding A.Ş) ve Onur Öz (Türk Telekomünikasyon A.Ş) Başkan Yardımcısı, Müge Tuna (Garanti Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş) Sayman, Murat Eryürekli (Eryürekli Hukuk) Sekreter üye, Mehmet Hurşit Zorlu (Anadolu Grubu), 

A.Cenk Göksan (Akbank T.A.Ş), Ali Uğur Saydam (Bersay İletişim Danışmanlığı A.Ş), Barış Oran (H.Ö. Sabancı 

Holding A.Ş), Cihat Takunyacı (The Bank of NY Mellon), Coşkun Kılıç (THY A.O.), Funda Güngör Akpınar (Koç 

Holding A.Ş) ve H.Nurtaç Ziyal (Yıldız Holding A.Ş) üye olarak yer alıyorlar. 

 

Yeni Yönetim Kurulumuz ile önümüzdeki dönem için derneğimizin var olan büyüme trendine ivme kazandırarak 

devam etmek ve sermaye piyasalarının gelişimi adına yaptığımız etkinlikleri tüm paydaşlarımızla birlikte 

sürdürmek hedefindeyiz. Bütün bunları gerçekleştirmek için siz değerli üyelerimiz ve paydaşlarımızın görüş ve 

değerlendirmelerine önem veriyoruz. Katılım ve katkılarınızla bu hedeflerimize gerçekçi ve isabetli yollar ile 

ulaşabileceğimize inanıyoruz.  

 

Geçtiğimiz ay TÜYİD faaliyetlerine baktığımızda IPREO ile birlikte çalıştığımız 2014 yılı 4. Çeyrek dönemi için 

hazırlanan “Flow of Funds” raporunu sizlerle paylaştık. Hissedar Dergimiz, siz değerli üyelerimizin katkıları ile 

hazırlandı ve yayınlandı. Analistlerin 2015 beklentileri ve şirket kriterlerine bakışlarına yer verdikleri dergimizde 



üye şirketlerimizin yöneticileri ile yapılan röportajların yanı sıra Borsa Trendleri Raporumuza da yer verdik. Yine 

Şubat ayı içerisinde IPREO, MKK ve Broadridge’in katılımıyla “Küresel Genel Kurul Trendleri ve En iyi 

Uygulamalar” semineri yapıldı. Şubat ayının son günlerinde Amerika’da bulunan Yatırımcı İlişkileri Derneği NIRI 

Yönetim Kurulu üyesi Anne Guimard ile bir araya gelip iş birliği fırsatlarını değerlendirdik.  

 

Mart ayı ajandamızda ise şunlar var; 3 Mart’ta Borsa İstanbul’da düzenlenecek törende Sürdürülebilirlik 

Platformu bildirgesini diğer paydaşlarımızla birlikte imzalayacağız. Ülkemizdeki bir ilkte TÜYİD’in de imzası 

olacak. 6 Mart 2015 Borsa İstanbul Kadın-Erkek eşitliği gong törenine davet edildik. Heyecan ve mutlulukla 

katılarak TÜYİD üyelerini temsilen gongu diğer katılımcılar ile birlikte çalacağız. Mart’ın son haftası “Yatırımcı 

Hedefleme: Hisse ve Tahvil Yatırımcılarını hedeflerken dikkat edilecek konular” konusunda bir seminer 

planlıyoruz, tarihi duyurularımızda bulabilirsiniz.  

 

Mart ayı ve öncesinde yılsonu sonuçlarını açıklayan şirketlerimiz için bu ayın konferans ve roadshowlar ile 

geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu telaşa bir de Genel Kurul hazırlıkları, faaliyet raporları ve web güncellemeleri 

eklenince iş yoğunluğunuzun en yukarıda seyrettiği dönemdesiniz. Hepinize bu vesileyle kolaylıklar diliyoruz.  

 

2015 yılında hem şirketlerimiz hem TÜYİD için daha atılacak çok adım var. Önümüzdeki dönemin daha etkin 

geçmesi için hepimize çok iş düşüyor. Yeni dönemdeki tüm faaliyetlerimizde de birlikte olma dileklerimle... 

 

E-bültenimizin 50. sayısında hepimize güzel başlangıçlar, nice güzel çalışmalar! 

 

 
    Özge Bulut Maraşlı 
    Yönetim Kurulu Başkanı 
 

 


