Yeni Yıl, Yeni Sorumluluklar, Yeni Umutlar, …
2011’in son e-bülteninde sizlere seslenirken öncelikle 2012’nin tüm üyelerimiz ve okuyucularımıza çok mutlu,
başarılı ve sağlıklı günleri beraberinde getirmesini dilerim.
2011 finansal piyasalar açısından oldukça zor bir yıl oldu; 2012’nin de kolay bir yıl olmayacağı şimdiden
gözleniyor. Bu tür zor dönemlerin bizlere özellikle kriz yönetimi hakkında çok şey öğrettiğine inanıyorum. Artan
tüm belirsizliklere karşın pek çok şirketimizde yatırımcılarla iletişimin hem reaktif hem de proaktif bir şekilde
yoğun olarak devam ettiğini görüyorum. Konferanslara ilgi ve katılım hızla sürüyor. Giderek daha fazla şirketimiz
için kriz ve belirsizliklerin artık iletişimden kaçınma nedeni değil; kendilerini daha iyi tanıtmak için proaktif
iletişim stratejilerine yönelme sebebi olması gerçekten çok mutluluk verici bir gelişme. Bu tür gelişmeler,
şirketlerimizin yatırımcı ilişkileri konusunda daha bilinçlendiğini gösteriyor.
Dün katıldığım bir panelde yatırımcıları bilinçlendirme ve bilgilendirme konuları üzerine konuştuk. Dün sabah
İMKB ve Anadolu Üniversitesi arasında çok önemli bir protokol imzalandı. Yatırımcı seferberliğinin önemli
adımlarından biri olarak imzalanan bu protokol ile daha fazla ve yaygın eğitim programları ile yatırımcıların
bilgilendirilmesi ve eğitimi amaçlanıyor. İMKB Başkanı Sn. Hüseyin Erkan konuşmasında yatırım bilincinin
artması, Türkiye'de yatırım kültürünün oluşması, tasarrufun özendirilmesi ve tasarrufların doğru yönlendirilmesi
için bu tarz çalışmaların ne kadar önem taşıdığını vurguladı. Gerçekten de öyle. Bizler halka açık şirketler olarak
yatırımcılarımızla iletişimi ne şekilde kuvvetlendirebileceğimizi düşünüyor ve bu konuda piyasa oyuncularını
daha bilgili hale getirebilmek için çaba gösteriyoruz. Ancak ülkemizde sermaye piyasalarının istediğimiz
derinliğe kavuşabilmesinin önünde daha temel engeller de var. Maalesef henüz yatırımcılarımız temel yatırım
konularında yeterli donanıma ve bilgiye sahip değiller. Özellikle sermaye piyasaları ve hisse senetleri ile ilgili
bilgi donanımı çok az. Halkımızın yatırım konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmaması da tasarruf eksikliği,
cari açık, sığ sermaye piyasaları gibi pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Dolayısı ile başlatılmış olan yatırımcı
seferberliği sermaye piyasaları için çok ama çok önemli bir süreç.
İMKB ve Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde yatırımcı eğitiminin geniş bir kitleye
yayılması amaçlanıyor. Bunun için televizyon, radyo, sosyal medya gibi her kanalın kullanılmasına özen
gösterileceğini anlıyoruz. Bu çerçevede yatırımcılara yönelik bir de internet sitesinin kısa bir süre içinde hayata
geçirilmesi planlanıyor. Tüm bunlar çok sevindirici gelişmeler. Biz de TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği olarak bu
seferberlikte rol oynamaktan ve gerek yayınlarımız ve etkinliklerimizle gerekse eğitim programlarımız ve
çalıştaylarımızla bu sürece katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Umarız 2012 bu sorumluluğun
tüm sermaye piyasası oyuncularında daha da pekiştiği ve çok daha geniş kitlelere hitap edebileceğimiz bir yıl
olur. Biz kendi adımıza eğitim programlarımızı daha yoğunlaştıracağımız bir yıl olması için çaba gösterdiğimiz
müjdesini şimdiden verebiliriz. Ayrıca Ocak ayı itibariyle üç ayda bir yayınlanan dergimiz Hissedar artık Fortune
Dergisinin eki olarak yayınlanmaya başlayacak. Arzulayan okuyucularımız internet sitemizden elektronik
dosyaya da ulaşabilecekler. Böylece daha fazla okura daha zengin bir içerikle ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Son
olarak internet sitemizde web-casting ile her an bağlanabileceğiniz bazı sunum ve eğitim modülleri koyarak
sizlere zamanlama açısından daha esnek erişim sağlayabileceğiniz bir platform sağlamayı da amaçlıyoruz.
Genişleyen üye tabanımızın bizlere verdiği güçle sermaye piyasalarımız ve halka açık şirketlerimiz için hep daha
iyisini üretmeyi amaçlayan çok güzel bir takımla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm üyelerimize
sizlerin nezdinde bir kez daha teşekkür etmek isterim. Yeni yılda daha güzel projelerde daha fazla katılımla
tekrar birlikte olmak üzere…
Hepinize iyi yıllar…
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