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Sevgili Okuyucular,
Yıl sonuna kadar gündemimiz epeyi yoğun. Tüm seyahat ve iş programınız arasında gözden kaçırmamanız için
hatırlatmak istediğim ve yatırımcı ilişkileri açısından önemli olduğunu düşündüğüm bazı etkinlik ve faaliyetler var.
Öncelikle son dönemdeki sermaye piyasalarındaki sürdürülebilirlik çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Borsa
İstanbul’un koordinasyonunda finans ve sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaların bir envanteri
çıkarılıyor. TÜYİD olarak biz de bu çalışmaların parçasıyız. Takip ediyor ve destek veriyoruz. Önümüzdeki günlerde
sizlerle bir çalışma grubu kurarak yatırımcı ilişkileri açısından sürdürülebilirlik konularını bu platforma taşıyor olacağız.
Eminiz bu konuda raporlama yapan ve uluslararası toplantılarında yatırımcılarına bilgi veren şirketlerimiz var. Sizlerin de
piyasalarımızdaki bu çalışmayı takip etmek isteyeceğinizi düşünüyoruz. Sürdürülebilirlik endeksi çalışmalarından,
sürdürülebilir sermaye piyasalarına ve ilgili mevzuat çalışmalarına kadar pek çok konu hakkında bilgi paylaşımı yapıyor
olacağız.
Yine geçtiğimiz günlerde üyelerimize duyurduğumuz gibi İstanbul Finans Merkezi (IFM) ile çalışmalar hakkında
değerlendirme yapmak üzere bir araya geliyor olacağız. Kalkınma planı doğrultusunda ve İstanbul’un finans merkezi
olması yolunda kısa ve uzun vadeli engel, öneri ve stratejileri yatırımcı ilişkileri gözünden paylaşmak istiyoruz. Ayrıca
üyelerimizin uluslararası fon ve bankalar ile yapmış oldukları görüşmelerden aldıkları izlenimleri yansıtmak, bu sürece
sorunları tespit aşamasında yapıcı destek verecektir diye düşünüyoruz.
IFM gibi pek çok konuyu işlediğimiz Hissedar ise son sayısıyla Dmags’de yayınlandı ve web sitemize yüklendi. Borsa
Başkanımızın Borsa’daki değişim sürecine ilişki görüşlerinden, Pegasus ’un CFO’ sunun halka açılma ile ilgili
tecrübelerine, yatırımcı ilişkileri için başarı önerilerinden, finans çevreleri için önemli kitaplara ve güncel ekonomik
beklentilere kadar oldukça güncel ve faydalı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Tüm bu çalışmaların yanında, yılın son çeyreğine girerken, eğitim faaliyetlerimiz hızlandı. 7 Ekim’de sizlerle duyurusunu
paylaştığımız Yatırımcı İlişkileri Araçları eğitimi yapılacak. 1 Kasım’da SERPAM ile işbirliği içinde Mali Tablo Analizi, 6-7
Aralık tarihlerinde Raj Kumar ile Etkin Sunumun Dili başlıklı İngilizce eğitim olacak. 7 Kasım’da ise TMC Communications
Türkiye’ye gelerek Daralan Piyasalarda Finansmana Erişim’e ilişkin ücretsiz bir seminer verecek. Bu aktivitelerden
bazıları henüz detayları ile dikkatinize sunulmadı. Kaçırmamanız için şimdiden iletiyorum.
Yılın bizim açımızdan en öne çıkan aktivitesi kuşkusuz TUYID Yatırımcı İlişkileri Zirvesi. Ajandalarınıza not edin mesajı ile
ilettiğimiz 25 Kasım tarihinde gerçekleşecek Zirve’de geçen yıl olduğu gibi özel konuk ve gündemleri bulabileceksiniz.
Detaylı program yakın zamanda açıklanacak. Bu programda yatırımcıya erişim, analist-yatırımcı ilişkileri süreçleri, hedef
belirleme (guidance) ve alternatif pazarlara ilişkin çalışma ve paneller göreceksiniz. Akşamında ise sadece davetiyeli
katılım ile özel bir yemek düzenliyoruz. Bu kısmın sürprizini bozmamak adına TÜYİD’in duyurusuna bırakıyorum.
MKK ile hazırladığımız Borsa Trendleri ve IPREO ile yaptığımız Flow of Funds raporumuz ve diğer düzenli çalışmalarımız
zaten devam edecek.
Özetle bizi takip etmeye devam edin.
Verimli çalışmalar geçireceğiniz bir ay diliyorum.

Abdullah Orkun Kaya
Yönetim Kurulu Başkanı

