Ocak 2015

Stratejilerinizi uygularken küresel bakış açısını unutmayın!
Değerli Okuyucular,
Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyorum. 2014 yılını eğitimlerden sohbet
toplantılarına, seminerlerden zirvemize kadar pek çok etkinlikle tamamladık.
2015’in bu ilk günlerine aynı heyecan ve yoğun gündemle merhaba diyoruz.
Yatırımcı ilişkileri açısından 2014 yılsonu sonuçlarının açıklanacağı ve ardından faaliyet raporları, genel kurullar
ve bu sonuçların iletişimini yapacağınız organizasyonlarla en yoğun dönem başlıyor. Bir taraftan mevzuat
yükümlülükleri diğer taraftan uluslararası en iyi uygulamaları gözeterek başarılı bir final yapacağınızı umarım.
2014 Aralık itibariyle Türkiye G20 dönem başkanlığına başladı. Bu süreçte öncelikler "kapsayıcılık, uygulama ve
yatırım" konsepti üzerine inşa ediliyor. İki kanaldan yürütülen çalışmalarda hem kamu hem de özel sektörün
çalışmaları önem taşıyor. Bu kapsamda pek çok çalışma grubu kuruldu. Başlıca konular olarak ticaret, altyapı ve
yatırımlar, büyümenin finansmanı, istihdam, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele ve KOBİ'ler ile girişimcilik
belirlendi. TÜYİD olarak bizler de bu dönemde yapılacak çalışmaların önemine inanıyoruz. G20 başkanlığı
dönemi, yatırımcı ilişkileri olarak stratejik bir yaklaşım belirlerken uluslararası dinamikleri ve B20 gibi
platformlarda yapılan çalışmaları da yakından izleme fırsatı veriyor.
Yatırımcı ilişkileri birimlerinin en temel hedeflerinden birisi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve
çeşitlendirilmesi ile hissede volatilitenin azaltılması amacıyla uzun vadeli kurumsal yatırımcıların payının
artırılması. Bunu yaparken uluslararası piyasalar ve dinamiklerini takip etmek şart. Belirlediğiniz kurumsal
stratejilerinizi uygularken, ülkede, bölgede ve dünyada hangi ekonomik gelişmeler olduğunu takip etmeyi
unutmayın.
Bu çalışmalarınızı desteklemek için, bizler de yıllık organizasyon takvimlerimizi sizlerin ihtiyaçlarınız
doğrultusunda hazırlama gayretindeyiz. Bu amaçla 2015 yılındaki ilk organizasyonumuz yeni yıldaki yoğun
gündeminizde atlamamamız gereken başlıklara işaret ediyor. Uluslararası gelişmelerle kurlarda ve
piyasalarımızda önemli dalgalanmalar yaşanırken, gelişmekte olan piyasalar için de, dünyada ve ülkemizde
neler oluyor diye bakmak istedik. Kıymetli ekonomistlerimizle 8 Ocak’da gerçekleşecek ekonomi sohbetimizin,
yapacağınız yatırımcı toplantıları öncesinde sizler için de önemli çıkarımlar sağlayacağını düşünüyoruz.
Kaçırmamanızı öneririm.
Yayın, eğitim ve organizasyonlarımızı e-postalarımızın yanında web sitemiz ve @tuyid twitter hesabımızdan da
takip edebilirsiniz.
Verimli bir yıl diliyorum.
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