Yatırımcı ilişkileri için TÜYİD’de önemli adımlar atıyoruz: siz
de bu adımların içinde misiniz?
Athos, Porthos ve Aramis Dartanyan’ı arıyor...
Yatırımcı ilişkilerinde farklı hedef kitleleri bir araya getirmek ve mesleki bilgi üreterek uluslararası standartları
ülkemizde uygulanabilir hale getirmek, bildiğiniz üzere Derneğimizin başlıca hedefi. Bu amaç doğrultusunda,
kuruluşumuzdan bu yana çeşitli faaliyetlerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi belirlerken ise
Çalışma Gruplarımız en önemli görüş alışverişi ve hareket platformlarımız olarak öne çıkıyor.
Yatırımcı ilişkilerindeki son trendleri yakalamak ve siz değerli üyelerimizin öngörü ve ihtiyaçlarını belirlemek için
hızımızı biraz daha artırdık. 2012’nin ikinci yarısında faaliyetlerimize ivme kazandırmayı amaçladık. Bunun bir
göstergesi olarak çeşitli yeni aktiviteler belirledik; ve Eğitim, Mevzuat ile Yayın Çalışma Gruplarımıza Etkinlik
Grubunu da eklemiş bulunuyoruz.
Etkinlik Çalışma Grubu diğer çalışma gruplarının faaliyet alanlarına girmeyen aktiviteleri koordine ediyor olacak.
2012 yılında, önümüzdeki aylarda sizlerle detaylarını paylaşacağımız ve ses getireceğini düşündüğümüz önemli
organizasyon ve etkinliklere imza atıyor olacağız. Bu yüzden yıl sonuna doğru acendalarınızı değiştirmeye hazır
olun.
Eğitim faaliyetlerimiz ise kuşkusuz mesleki gelişim açısından önemli araçlarımız. Geçmiş dönemlerde olduğu
gibi yeni dönemde de önemli konularda bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde
sizlerin eğitim ihtiyaçlarınızı öğrenmek üzere göndereceğimiz duyuruyu önemle takip etmenizi öneririm. Yakın
dönemde ise acendalarınız için eğitimlerimizin bazılarını paylaşıyor olacağız.
Mevzuat, hangi alanda çalışıyor olursak olalım bizler için bağlayıcı ve vazgeçilmez. Bu anlamda ulusal ve
uluslararası mevzuatları takip etmek ve sizlerle paylaşmak kritik öneme sahip. Mevzuat Çalışma Grubumuz bu
amaçla kuruldu. Grup aracılığıyla iş yapış şekillerimizi etkileyecek mevzuatları takip ediyor ve sizlerin dikkatinize
sunuyoruz. Bunun da ötesinde, Çalışma Grubu, düzenleyici kuruluşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde,
mevcut sorunların belirlenmesi ve görüşler oluşturulması şeklinde faaliyetlerine devam ediyor. Çalışmalarımıza
girdi oluşturmak üzere Eylül ayında sizlerle biraraya gelerek çeşitli mevzuatlarda yaşadığımız sorunları ayrıca
tartışıyor olacağız.
Yayınlarımız ise görüşlerimizi aktarabildiğimiz, sorunlarımızı dile getirdiğimiz ve önerilerimizi sunduğumuz
önemli araçlar. E-Bültenlerimiz, Hissedar Dergimiz, Kitaplarımız ve websitemiz gibi araçlarla iletişim kanallarını
kuvvetlendirmemiz çok önemli. Yayın Çalışma Grubu yatırımcı ilişkileri hakkında kamuoyu ve şirketler nezdinde
bilinirliğini artırmak ve yatırımcı ilişkileri profesyonellerinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla süreli,
süresiz, basılı ve online birçok yayın ve araştırma üzerinde çalışıyor. Tüm araçlarımızı gözden geçirerek,
Grubumuz aracılığıyla 2012 yılsonuna doğru sürpriz yayınlarla karşınızda olmayı hedefliyoruz.
Bütün bu çalışmalar elbetteki siz değerli üyelerimizin tecrübe aktarımları ve bilfiiil katkılarıyla mümkün oldu ve
olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Gruplarımızı tüm bu etkinliklere devam ederken yine tüm
üyelerimizin bu gruplarda olmasının önemli bir sinerji yaratacağına inanıyoruz. Sonuç olarak hareket noktamız
yatırımcı ilişkileri için “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için”. Çalışma gruplarına desteğinizin devamını umarak,
iyi haftalar diliyorum.
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