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..Of the people, by the people and for the people…
Yatırımlar için
vazgeçemeyiz!
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Ocak ayındaki bültenimiz için yaptığım analizde 2015 yılsonunda yurt dışında
özellikle Çin’den gelen olumsuz verilerle birlikte küresel büyümeye ilişkin
endişelerin arttığını, FED’in faiz artırımı ve öncesindeki beklentiler, artan
jeopolitik risklerin etkisiyle düşen risk iştahı hisse senetlerinden önemli ölçüde
fon çıkışına neden olduğunu, gelişmekte olan diğer piyasalarda da aynı trendi
gördüğümüzü iletmiştim.
2016 yılı için benzer küresel beklentilerden yola çıkmıştık. Derken Brexit hayatımıza girdi ve özellikle
İngiltere ile ticaret yapan şirketlerimiz için ve piyasalar için bir risk unsuru eklendi. 2016’da bir miktar fon
çıkışıyla birlikte yılsonunda toparlanma olabileceği ihtimal dâhilindeydi. Borsa Trendleri raporlarımızda
yayınlanan veriler de bu savı destekledi. Ülke olarak küresel gündemi hiç atlamadan kendi
faaliyetlerimizde tam hızla devam ediyoruz ancak 15 Temmuz 2016’da bir daha hayatımıza girmeyeceğini
düşündüğümüz bir darbe girişimi ile birlikte gündem zorunlu olarak değişti.
21. Yüzyıldayız; insanlık, dünya ve Türkiye ekonomik, sosyolojik ve politik anlamda sayısız tecrübeden
geçti. Kuşkusuz geçmeye de devam edecek. Dünyanın ve insanlığın varlığı açısından en çok iyileşmesini
beklediğimiz, demokratik ve bilinçli toplumların oluşması ki bu da ancak ekonomik ve sosyal refahın
sağlanması, eğitimin bilimselleşmesi ve hukukun evrenselleşmesi ile mümkün olabiliyor. Biz Yatırımcı
İlişkileri yapan profesyoneller olarak birlik ve beraberlik içerisinde, ülkemizin refahı için en iyi
uygulamaların geliştirilmesi ve piyasalarımızın ekonomik değerinin yükselmesine yönelik çalışmaya devam
ediyoruz. Güvenin ve evrenselliğin olmadığı ortamlarda bütün çabalara rağmen mümkün olmayabilir. Bu
bağlamda söylemeliyim ki halkın halk için ve halk tarafından seçilenlerle yönetildiği demokratik sistemleri
bozmaya çalışan tüm eylemlerin karşısındayız.
Ülkemizin makroekonomik politikalarının, sermaye piyasalarının ve kurumlarının sağlamlığına inancımızı
tekrar etmek istiyoruz. Sermaye piyasaları profesyonelleri olarak, en üst düzeyde yapılan sağduyulu ve
güven teşkil edici açıklamalarla, aynı hız ve itinayla çalışmaya devam ediyoruz. Yatırımcı İlişkileri
mesleğinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı bu dönemde, tüm şirketlerimizi paydaşları ve
yatırımcılarıyla bilgi köprüsünü sağlamlaştırmaya, yerli, yabancı yatırımcı güveninin yüksek tutulmasına
yönelik çalışmalarımıza her zamankinden çok ön planda tutmaya davet ediyoruz.
Bugün hepimiz daha da çok çalışmalıyız!
Olağan ajandamıza baktığımızda yaz aylarını 24 Kasım’daki zirvemizin planlaması ile geçiriyoruz. Önemli
gündem maddelerini ve uluslararası trendleri zirvemizde her yıl olduğu gibi tartışacağız. Detaylar
önümüzdeki günlerde sizlere iletilmeye başlanacak. Eylül ayından itibaren ise yapılacak eğitimlerle
yanınızda olacağız.
Yılın son çeyreğine yaklaşırken, iş birliği ve birlikte çalışma kültürünün yaygınlaşmasını, uluslararası
piyasalarda ülkemize ilişkin oluşan tereddütlerin giderildiği ve her şeyden daha da önemlisi ülkemizin
huzur ve güven içinde yaşadığı günler diliyorum.
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