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Sevgili Okuyucularımız,
Sermaye piyasalarımız önemli bir süreçten geçiyor. Yeni Kanun’u SPK’nın yapacağı düzenlemeler takip edecek,
yılı tamamlamadan tüm mevzuat yenilenmiş olacak. Pekçok tebliğ taslağı kamuoyu görüşüne açıldı,
derneğimizden de görüş talep edildi. Bu sürecin hasarsız atlatılıp değişimin olumlu yüzünün öne çıkması için
üyelerimizin katkıları ve Mevzuat Çalışma Grubu’ndaki arkadaşlarımızın yoğun çalışmalarıyla oluşan derneğimiz
görüşü SPK ile paylaşıldı. TÜYİD, düzenlemelerden şikayetçi olmak yerine, mutfağa girip düzenleme
çalışmalarına aktif olarak katılmayı benimsedi hep. Bu yaklaşım da ilgililer nezdinde kabul gördü, TÜYİD
görüşlerinin dikkatle ele alındığını memnuniyetle gözlemledik. Başta SPK olmak üzere, düzenleyici kurumlarla
yakın diyaloğumuz gelişerek devam edecek.
Genel kurulların arka arkaya geldiği bu dönemde ülkemiz başka bir sınavdan da başarıyla geçti. Elektronik Genel
Kurul Sistemi’ni alnımızın akıyla hayata geçirdik. 110 genel kurul başarıyla gerçekleşti. Aynı gün içinde 30 genel
kurul toplantısına şahitlik ettiğimiz oldu. Sermaye piyasalarımızın yasal çerçevesindeki gelişmelerin yanı sıra
teknolojik alt yapıda geldiğimiz noktayı göstermesi açısından da önemli bir gelişme bu.
Sermaye piyasalarımız her yönüyle güven veriyor. Ülke ekonomisindeki olumlu gelişmeler de gecikmeli olarak
da olsa derecelendirme kuruluşları nezdinde yansımasını buluyor. Son olarak Standard&Poors’un Türkiye’nin
kredi notunu BB’den BB+’ya yükseltmesi cesaret verici bir gelişme oldu. Daha yüksek notları hakkettiğimize
inanmakla birlikte, elde ettiğimiz kazanımların tescili anlamında bu artırım da önemli.
Bu iyimser ortamda ülkemiz ve şirketlerimiz adına somut sonuçlar alabilmenin yolu başarılı yatırımcı
ilişkilerinden geçiyor. Fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğiz hep birlikte. Şirketlerimizin başarılarının yanı sıra
ülkemizin kazanımlarını da daha güçlü şekilde seslendireceğiz. Bu çalışmalarımızın etkinliğine yönelik eğitim
çalışmalarımız devam edecek. Bir yandan da yatırımcı ilişkileri alanındaki kazanımlarımızı uluslararası
işbirlikleriyle desteklemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Middle East IR Society ile MoU
imzalayacağız. Bölgesel işbirliklerine önem veriyoruz. Bu yıl Orta ve Doğu Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan
katılımlarla bir konferansa evsahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Dünya Bankası ve IFC’nin Doing Business 2014
raporunda yer alacak 11 göstergeden biri olan Protecting Investors başlığı için görüşlerimizi paylaştık,
ülkemizden bu çalışmaya katkısı talep edilen iki STK’dan biri biz olduk.
Üyelerimizin katkılarıyla TÜYİD kendisini birkaç yıl içinde sermaye piyasalarımızın en önemli kurumlarından biri
olarak kabul ettirdi. Eğitimlerimiz, seminerlerimiz ve geçtiğimiz Aralık ayında ilkini gerçekleştirdiğimiz Yatırımcı
İlişkileri Zirve’miz ile üyelerimiz için önemli bir networking platformuna dönüştük. Üyelerimizin artan katkıları
ile etkinliklerimiz birbirini kovalıyor, hızımızı aldık, ilerliyoruz.
Bir sonraki sayıda tekrar birlikte olmak dileğiyle…
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