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Bu seneyi yatırımcı ilişkileri zirvesi ile tamamlıyor olacağız….
Aralık ayında Yatırımcı İlişkileri Derneği olarak ilk zirvemizi düzenliyor olacağız. Derneğimizde
oldukça yoğun bir çalışma takvimi mevcut. Zirvede önemli bazı konu başlıklarını beraber
tartışıp, vaka çalışmaları ve konuk konuşmacılarla verimli bir bilgi alış-veriş platformu
yaratmayı hedefliyoruz. Bu tür tartışmalar sektörümüzün geleceği için oldukça önemli ve
yönlendirici diye düşünüyorum. Umarım tüm şirketlerimiz en üst düzeyde katılarak
toplantıların amacına ulaşmasına katkıda bulunabilirler.
Zirvede tartışılacak konulardan biri “Yatırımcı İlişkilerinde yeni teknolojiler ve sosyal medyanın
en iyi şekilde kullanımı.” Teknoloji özellikle iletişim kanalları açısından o denli hızla gelişiyor ki
bu değişime ayak uydurmak, liderlik etmek ve global emsallerimizden geri kalmamak için tüm
trendleri izlememiz ve yenilikçi yaklaşımlarla fark yaratabilmemiz gerekiyor. Web-siteleri,
tablet uygulamaları, faaliyet raporları vb. tüm araçlar bu trendlerden birebir etkileniyor. Sosyal
medya hedef kitlelerimizle iletişim açısından bizlere bambaşka bir platform sunuyor. Artık 7/24
her an farklı araçlarla ve farklı platformlardan hedef kitlemize ulaşabilmemiz mümkün.
Zirvenin diğer bir gündemi “Uluslararası Yatırımcı İlişkileri Yönetimi.” Bir yandan yurtiçindeki
yatırımcılarımızla etkin iletişim halindeyken bir yandan da yurtdışındaki açılımlarımızı ne
şekilde kuvvetlendirebiliriz? Türkiye dışındaki borsalarda hisselerimizi arz etmenin ne tür
avantaj ve yükümlülükleri olabilir? Roadshow planlarken nelere dikkat etmeliyiz? Analist, aracı
kurum ve fonlarla ilişkilerimizde hangi yöntem ve esaslara öncelik vermeliyiz? Bu panel ve
tartışmada benzer soruların yanıtlarını arıyor olacağız.
Son tartışma konumuz ise özellikle piyasalarımızın derinleşmesine katkıda bulunabilmemiz
açısından gerçekten önemli bir konu: “Sermayedar tabanımızı nasıl genişletiriz? – Yükselen
bölgeler” Bu tartışma çerçevesinde global fonlara bölge ve çeşit açısından bakarak, sermaye
açısından yükselen bölgeleri tartışacak; aktif yatırımcı hedefleme stratejileri üzerinde duracağız.
Tabi diğer panellerde olduğu gibi bu panelde de konusunda uzman ve tecrübelerini bizlerle
paylaşacak çok değerli konuklarımızı ağırlıyor olacağız.
Kısaca 2012’yi çok verimli bir toplantıyla kapatmayı hedefliyor ve tüm üye ve ilgili
konuklarımızın aktif katılımını bekliyoruz.
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