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Sevgili Okuyucular,
Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapmak üzere sürdürülebilir
kalkınma hedefine destek veren sivil toplum kuruluşlarını, konu ile ilgili girişimleri
ve paydaşları bir araya getiren bir “Sürdürülebilirlik Platformu” oluşturuldu.
Borsa İstanbul’un girişimi ile oluşturulan bu platform, farklı paydaşlar tarafından sürdürülebilirlik konusunda
yapılan çalışmalar arasında bir sinerji yaratmayı hedefleyerek somut hedeflere yönelik etkili bir zemin
oluşturmayı amaçlıyor.
Sermaye piyasalarındaki bu sürdürülebilirlik çalışmaları, küresel standartlarla yakınsamayı destekleyecek, uzun
vadeli sağlam temel ve koşullarda iş yapılmasına katkı sağlayacaktır. TÜYİD olarak, sürdürülebilirlik
çalışmalarının şirketlerin adil piyasa değerlerine ulaşmalarına ve Türkiye Sermaye Piyasalarının derinlik
kazanmasına fayda sağlayacağına inanıyor ve bu konuyla ilgili tüm çalışmaları destekliyoruz. 2014 yılı ve takip
eden dönemde, piyasalarımızda ve şirketlerimizde sürdürülebilirlik konularının gündemin ön sıralarına
geleceğine inanıyoruz.
Bu çalışmaları destekleyici bir konu olan Sürdürülebilirlik Endeksi çalışmasının yakın zamanda tamamlanması
planlanmaktadır. Değerlendirme şirketi EIRIS, Borsa İstanbul şirketlerini uluslararası sürdürülebilirlik
kriterlerine göre değerlemeye tabi tutacak, belirlenen eşiği aşan şirketlerin payları BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi’ne dâhil edilecek. İlk aşamada BIST 30 Endeksine dâhil şirketlerin, 2014 yılı Mayıs-Temmuz aylarında
yapılacak olan ikinci değerlemede BIST 50 Endeksine dâhil şirketlerin değerlemeye tabi tutulması, sonrasında
ise kapsamın daha da genişletilmesi hedeflenmektedir. Değerlemelerde sadece “kamuya açık” bilgiler
kullanılacaktır.
Kurumsal risklerini ve fırsatlarını etkin bir şekilde yöneten şirketlere rekabet avantajı sağlaması beklenen
sürdürülebilir Endeksi’nin, şirketlere sermaye çekmek ve finansman sağlamak üzere yeni yatırım ürünleri
geliştirebilen, yatırım yapılabilir bir endeks haline gelmesi hedeflenmektedir.
Doğru zamanlama ve doğru bilgi akışı ile planlanması gereken bu endeks çalışmasının, piyasalar ve şirketlerimiz
için beklenen ve hedeflenen katkıyı getirmesini diliyoruz.
Nisan ayında, BNY Mellon ile yatırımcı ilişkileri trendlerini konuşacağımız bir toplantımız gerçekleşecek. Ayrıca,
yine Nisan ayında yapacağımız ekonomi sohbetimizde seçim sonrası dönemi değerlendireceğiz. Raj Kumar ile
büyük ilgi gören “Language of Effective Presentation” eğitimini tekrarlayarak TÜYİD etkinliklerine devam
edeceğiz. Bu etkinliklere ek olarak üniversitelerde tanıtım faaliyetlerimizi planlarken İslami finans piyasası, BES
piyasaları gibi farklı konulardaki görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Faaliyetlerimize ilişkin
basın yansımalarını ve bültenleri web sitemizden de takip edebilirsiniz.
Verimli çalışmalar geçireceğiniz bir ay diliyorum.
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