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TÜYİD’de yeni dönem
Yatırımcı ilişkileri bu aralar “up in the air”, siz nerelerdesiniz?
Sevgili Okuyucularımız,
2013 yılı TÜYİD için de oldukça hareketli başladı. 22 Şubat’ta gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuzla,
Derneğimizin yeni yönetim kurulunu seçtik. Son 2 senedir başarı ve özveriyle yürütülen çalışmalar için Yönetim
Kurulumuzun eski üyelerine ve Başkanlık görevini devraldığım Funda Güngör Akpınar’a teşekkürlerimizi bir kez
daha sunmak isterim. Önümüzdeki dönemde de değerli Yönetim Kurulu üyelerimiz ve sizlerin desteğinizle
çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz.
Yaptığımız ilk Yönetim Kurulumuzda gerçekleştirilen görev paylaşımına göre yeni yönetim kurulumuzu bilginize
iletmek istiyorum. Özge Bulut Maraşlı ve Bekir Yener Yıldırım Başkan Yardımcısı olarak, Müge Tuna; Sayman
olarak, Murat Eryürekli; Sekreter olarak, Ali Uğur Saydam, Aziz Murat Uluğ, Cihat Takunyacı, Cüneyt
Demirgüreş, Funda Güngör Akpınar, Mehmet Hurşit Zorlu, Mehmet Nane ve Nihat Narin üye olarak görev
almaya devam edecekler.
Önümüzdeki dönem için hedeflerimiz büyük ve bu dönem yatırımcı ilişkileri camiası için önemli köşe taşlarına
işaret ediyor. Dolayısıyla bunları gerçekleştirmek için siz değerli üyelerimiz ve paydaşlarımızın görüş ve
değerlendirmelerine önem veriyoruz. Hem katılımlarınız hem de katkılarınızla bu hedeflerimize ve dolayısıyla
yatırımcı ilişkilerinde uluslararası standartlara ulaşacağımıza ve Türkiye sermaye piyasalarının derinleşmesine
katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle şimdiden tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkürlerimizi
sunarım.
Biliyoruz ki 2013 için şirketlerinizin gündemleri şimdiden doldu. Bir taraftan yeni düzenlemeler, bir taraftan mali
sonuçlarınızın açıklanması ve bir taraftan konferans ve roadshowların başlaması. Yatırımcı ilişkileri birimlerinin
en temel hedeflerinden birisi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi. İşte bu yüzden şirket
hedeflerinizin, yatırımcı tabanınızın ve hedef piyasalarınızın doğru analiz edilmiş olması gerekiyor. Bu analizler
roadshow ve konferans programlarınız için önemli ipuçları verecektir.
Yakın dönemde firmalarınızın finansal verilerini açıkladınız. Bu verileri yatırımcılarla paylaşmak için yurtiçinde ve
dışında birçok toplantıya katılmaya başladınız. Biliyoruz ki birçok Yatırımcı İlişkileri uzmanı dünyanın dört bir
tarafına seyahat etmeye başladı. Katılacağınız bu toplantılarda, firmanızı yatırımcılara en doğru şekilde
anlatabilmeniz için elinizdeki verilerin en doğru ve en iyi şekilde sunulması önemlidir. Şirketinizin bu anlamda
doğru kontaklarının doğru hedeflere yönlendirilmesi için bu toplantı mevsimini kaçırmamanızı öneririm. Sadece
kamuoyuna yaptığınız açıklamalar ve websitesinde yayınladığınız veriler ile yatırımcıların size ulaşmasını
beklemeyin.
Daha önce de belirttiğim gibi 2013 yılında hem şirketlerimiz hem TÜYİD için daha atılacak çok adım var.
Önümüzdeki dönemin daha da yoğun ve etkin geçmesi için hepimize çok iş düşüyor. Sizlerle yaratacağımız
sinerjinin iş yapış şekillerinizi de kolaylaştıracak projelere dönüşeceğini umarak hepinize verimli bir çalışma
dönemi dilerim…
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