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Yılın İlk Yarısı Biterken... Değişimi
Yönetmek, Doğru ve Zamanlı İletişimi
Sağlamak

Müge Tuna /TÜYİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
2017’nin ilk yarısını tamamlarken, hem
Derneğimiz ile ilgili hem de yurt içinde
ve uluslararası platformda yaşanan
başlıca
gelişmelerin
bazılarının
üzerinden gidelim ve Geniş Açı’da her
zamankinden daha “geniş bir içerik”
ile bir tür yarıyıl muhasebesi yapalım
istedim.
2016 kolay bir yıl değildi, 2017 de
başta jeopolitik açıdan olmak üzere
hiç kolay geçmiyor ancak piyasalar
açısından 2017 başından itibaren
merkez bankalarının yürüttüğü gevşek
para politikaları ve düşük faiz ortamı
ile öncelikle Amerika olmak üzere
gobal büyümenin olumlu bir seyirde
olduğu görüşü tüm piyasalarda hakim
hale gelerek, iyileşen risk algısıyla
hemen hemen tüm varlık sınıflarında
rekorların yaşanmasına sebep oldu.
Altı ay kadar kısa bir zaman diliminde
bu kadar yoğun ve hızlı değişerek
yüksek
volatilitenin
yaşandığı
gündemin içine sığanlar arasında son
dönemde ağırlık kazanan Katar krizi
ve Orta Doğu dengelerinin yeniden
kurulması senaryolarından tutun,
Kuzey Kore’nin füze denemeleri
yapmasına; 23 Haziran’da birinci
yıldönümü olan Brexit oylamasına
ilişkin İngiliz Başbakan T. May’in sert
bir Brexit süreci için beklenmedik
şekilde ilan ettiği 8 Haziran erken
seçiminden
güç
kaybederek
çıkmasından, Fransa’da korkulanın
tersine devlet başkanı seçimlerinde
genç cumhuriyetçi aday Macron’un
kazanarak
çıkmasına;
Başkan
Trump’ın seçim vaatlerinde yer verdiği
yüksek vergi indirimleri, Obamacare
sağlık sigortası sistemine son verip
kendi ekibinin oluşturduğu yeni sağlık

sigorta sistemi, bir trilyon dolarları
bulacak
altyapı
yatırımları
programının açıklanması ile finansal
piyasalarda uygulamaya koyduracağı
deregülasyon gibi maddelerin hemen
hiçbiri aktive edilmediği gibi Amerikan
tarihinde ilk defa bir Başkan adına
açılan
Anayasa
mahkemesi
soruşturmasından, özellikle Avrupa’yı
kıskacına alan terör saldırılarına ve Çin
hisse senetlerinin dört senedir
beklendikten sonra MSCI Dünya
Endeksine dâhil edilmesine kadar pek
çok konu var. Bu şekilde ülkelerin,
sektörlerin ve şirketlerin yoğun
değişime uğradıkları bir dönemde,
gerekli
adaptasyonu
sağlamaya
çalışarak
faaliyetlerini
sürdüren
şirketlerdeki tüm gelişmelerin en
şeffaf, doğru ve zamanlı biçimde
paydaşlarla iletişiminin yapılmasıyla
ilgili yatırımcı ilişkileri yöneticilerine
ne kadar çok iş düştüğü ise
tartışılmaz.
Ocak ayından itibaren neredeyse
kesintisiz
yükselerek
100.000
seviyesini gören BIST-100 endeks
getirisi %30’a yakın gerçekleşirken,
piyasa değeri de 750 milyar liraya
ulaştı ve yabancı yatırımcı yılbaşından
itibaren 2,2 milyar dolara yakın net
alım gerçekleştirmiş oldu; hisse ve
bono toplamı olarak bakıldığında ise
Türkiye’ye yapılan net yabancı portföy
yatırımı 5 milyar doları aşarak, 2017
başından itibaren gelişmekte olan
piyasalara gerçekleşen 65 milyar
dolara yakın fon girişinin yaklaşık
%8’ini Türkiye çekmiş oldu.
Bu önemli piyasa seviyelerine ilişkin
örneklerden hareketle, 2017 yılının ilk

yarı muhasebesine Derneğimizin de
içinden geçtiği değişim, görev devir
teslimlerini hatırlayarak devam etmek
isabetli olur. TÜYİD Yönetim Kurulu
Başkanlık görevini iki senedir büyük
özveri ve başarı ile sürdüren eski
Başkanımız Sn. Özge Bulut Maraşlı,
bu görevi 2017 yılının Şubat ayında
gerçekleşen Genel Kurul sonrasında
Sn. Nursel İlgen’e devrederken; çok
yakın bir zamanlama ile yeni Dernek
Genel Sekreterimiz Sn. Bülent
Özütürk de göreve başladı. Bu
kapsamda üyeleri önemli ölçüde
yenilenen Yönetim Kurulumuz da
onaylanarak, göreve başladı. Yeni
döneme bu değişimlerin getirdiği
heyecanlarla başlarken; Derneğimiz
Yönetim Kurulu üyeleri ve temsil
ettikleri
şirketlerin
uluslararası
platformlarda kazandıkları açıklanan
gurur verici ödüller hepimizi çok mutlu
etti. Kendilerini bir kez daha kutluyor
ve başarılarının devamını diliyoruz.
Ø

TAV Havalimanları Holding
A.Ş. “En İyi Kriz Yönetimi”
kategorisinde, Türkiye’den en
iyi yatırımcı ilişkileri ödülünü
aldı. Bu ödül, birçok dünya
devi şirketin yarıştığı ve IR
Magazine tarafından her yıl
düzenlenen ödül töreninde 21
Haziran
tarihinde sevgili
Başkanımız Sn. Nursel İlgen
tarafından alındı.
Ø Extel Weconvene 2017 Anketi
(bu yıl 44. sü düzenlenen ve
3.200 portföy yönetim şirketi,
270 aracı kurum, 3.000 analist
ile Avrupa’nın dünya çapında
en büyük 1.100 halka açık
şirketinin
oy
kullandığı)
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sonuçlarına göre kazanılan
ödüller ise şöyle;
Garanti Bankası, Türkiye’de
Yatırımcı İlişkileri’nde En İyi
Şirket ödülü,
Garanti Bankası Sn. Handan
Saygın, Türkiye’de En İyi
Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli
ödülü,
Garanti Bankası Sn. Fuat
Erbil, Türkiye’de En İyi
Yatırımcı İlişkileri Yapan CEO
ödülü,
Akbank Sn. Atıl Özus,
Türkiye’de En İyi Yatırımcı
İlişkileri Yapan CFO ödülü.

Bu taze kan ve heyecanla, TÜYİD
olarak misyonumuz gereği yatırımcı
ilişkileri mesleğinin en iyi şekilde
temsilini yaparken ve Türkiye’de
sermaye piyasalarının gelişiminde
önemli rol oynayacak olan mevcut
halka açık şirketlerin yanı sıra,
sermaye piyasalarına sadece hisse
senedi halka arzları ile değil, tahvil
ihraçlarıyla da katılmaya hazırlanan
şirketlerimizi
üye
tabanımıza
katılmaya davet
ettik.
Sevgili
Başkanımızın her fırsatta altını çizdiği
gibi “Derneğimizin sektörde bir
referans noktası olması” hedefine
ilişkin başta eğitim, seminer, üye
buluşmaları olmak üzere TCMB, SPK,
BİST gibi düzenleyici kurumlar ile de
bir araya gelme faaliyetlerine öncelik
verdiğimizi
özellikle
belirtmek
istiyorum. Bu kapsamda ilk yarıyıl
faaliyetlerimizden başlıcaları şunlar
oldu:






TÜYİD – Deutsche Bank – CFA
Society İstanbul iş birliği ile
“Türev Ürünlerin Halka Açık
Şirketlere Sunduğu Fırsatlar”
konulu Seminer;
TÜYİD ve TEİD (Etik ve İtibar
Derneği) iş birliği ile “Yatırımcı
İlişkileri Meslek Etik İlkeleri
Lansmanı ve Yaza Merhaba
Üye Buluşması;
“VUK’dan UFRS’ye Geçiş”
konulu, örnek uygulamaları da
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içeren Seminer (Sunum, İ.Ü.
İşletme
Bölümü
Müh.
Anabilim
Dalı
Doç.Dr.A.Taylan
Altntaş
tarafından yapıldı.)
“Stratejik Due Diligence”
konulu, Due Diligence nedir?,
Neden yapılır?, Değeri nedir?,
Süreç nasıl işler? bilgilerini
içeren Seminer (Sunum,TÜYİD
Genel Sekreterimiz Bülent
Özütürk tarafından yapıldı.)
“Gayrimenkul Sertifikaları ve
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Hakkında Merak Edilenler”
konulu Seminer (Sunum, PRM
Finans Kurucu Ortağı Murat
Parmakçı tarafından yapıldı.)

Senenin ikinci yarısında da devam
edecek olan eğitim, seminer ve panel
planlamalarımızdan bazıları ise şöyle:
“Yatırımcı İlişkileri Temel Dinamikleri ve
Sektörel Deneyimler” Seminerinin farklı
paydaşlarla tekrarları, Eylül ayında
planlanan “Risk ve Girişim Sermayesi
Hakkında Merak Edilenler, Tecrübeler”
konulu Seminerler, Kasım ayında SPL
ile ortak ve ücretli düzenlenecek olan
“Tüm Yönleriyle Yatırımcı İlişkileri”
Eğitimi, Kurumsal Risk Yönetimi
Derneği ile “Yatırımcı İlişkileri Riskleri”
Semineri,
Entegre
Raporlama
kapsamında yer alan “İş Modeli
Üretimi” konulu ücretli Eğitim,
Dünyada önemli trend’lerden biri haline
gelen
“Bitcoin
ve
Blockchain”
analizlerine yer vererek bu konuların
yatırımcı ilişkilerini nasıl etkileyeceğine
dair Seminer. Bu ve diğer programların
kesinleşen duyurularını takip etmeye
devam etmenizi ve katılım için
başvurularınızda
acele
etmeye
çalışmanızı önemle hatırlamak isteriz.
Bitcoin demişken…” kripto çılgınlığı”
şeklinde yaşanan dalga sürecinde bir
başka rekor da burada yaşandı ki, 2017
başından itibaren Bitcoin değerinin
2,5 katına yükselişinin ne kadar
dikkate değer olduğu açık. O yüzden
düzenleyeceğimiz bir seminerde,
genel teknolojik trend’ler kapsamında
“Big Data, Şeylerin İnterneti, Yapay
2

Zekâ, İnnovasyon, Bulut Teknolojisi,
Endüstri 4,0, Dijitalleşme, E-ticaret”
gibi çok çeşitli konuların arasında,
Bitcoin ve benzeri kripto para
birimlerine ilişkin kısa ama konsantre
bir değerlendirmenin faydalı olacağını
düşündük. Bitcoin’in çok kısa sürede
bu kadar hızlı yükselişine rağmen
ulaştığı yaklaşık 41 milyar dolar
değerin, aslında global altın piyasa
değerinin yaklaşık 8 trilyon dolar,
Apple şirket değerinin ise 800 milyara
yakın olduğunu akılda tutarak Bitcoin
değerine
ilişkin
görüşlerimizi
oluşturmalıyız.
Planlanan
seminerlerimiz kapsamında teknoloji
ve
iş
modeli
başlıklarından
bahsederken; son dönemde açıklanan
bir satın alma işlemi de klasik gıda
alışverişi alışkanlıklarının ne yönde
değişebileceğine dair bir işaret olarak
dikkat çekici. Amazon, Amerika’da en
büyük süpermarket zincirlerinden
Whole Foods’u yaklaşık 13 milyar
dolara satın alacağını ve gıda sektörü
ile buradaki dağıtım kanallarına ilişkin
iş modelini yeniden düzenleyeceğini
açıkladı. Bu şekilde bir iş modeli
değişiminin
deprem
niteliğinde
etkilerinin
olabileceğine
ve
Amazon’un aslında tüm perakende
sektörü için bir tehdit haline gelmekte
olduğuna dair yapılan yorumların
yanında Amazon’un mevcut tüm bulut
alanın (cloud space) %44’üne sahip
olduğuna ve “Artık ne bildiğinizin
değil,
bildiğinizi
ne
şekilde
kullandığınızın önemli olduğuna”
değinen
makaleyi
de
gözden
kaçırmamakta fayda var (Daniel
Newman, Forbes Ocak sayısı).
Bu
noktada
tekrar
piyasa
gelişmelerine dönerek, lokal ve global
konjonktürün belirlenmesinde önem
taşıyan başlıca noktaların içinden
bazılarını gözden geçirmeye devam
edecek olursak;
İç gündemde en önemi madde olan 16
Nisan
Referandumunu
takiben,
piyasalarda
beklenen
istikrar
oluşmaya başladı; bunda özellikle
olası bir erken seçimin gündemden
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büyük ölçüde kalkması ve 2019’a
kadar Türkiye’nin tekrar bir seçim
yaşamayacak
olması,
mevcut
kabinede kapsamlı bir değişikliğe
gidilmeyerek
özellikle
yabancı
yatırımcıların sorgulayabileceği bir
durumun
yaşanmayacağının
görülmesi
ve
ağırlıklı
odağın
ekonomiye verilerek vergi indirimleri,
Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ulaşılan
180 milyar lirayı aşan kredi hacimleri
gibi teşviklerin devreye sokularak
çarkların dönmesine ilişkin getirilen
tedbirler ile gerek bankacılık gerek
sanayi sektörlerinde alınan olumlu
2017 yılı ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin
yüksek karlılık ve ileriye dönük
büyüme potansiyeli sinyalleri etkili
oldu. Nitekim ilk çeyrek büyümesi %5
gibi çok kuvvetli bir rakam oldu her ne
kadar bu büyümede henüz yatırım
harcamaları değil, yüksek ihracat ile
yurtiçi ve kamu harcamaları etkili
olduysa da; Ocak ayında Türkiye’nin
kredi notunu yatırım yapılabilir
seviyenin atına çekerken düşük
büyüme tehdidini öne süren Fitch bile,
Haziran ayı içinde Türkiye’ye ilişkin
2017 büyüme tahminini %4’ün üzerine
çekti.
Yılın ilk yarısında BİST şirketlerinden
önemli boyutlarda blok hisse satışları,
yeni halka arz kapsamında olmasa da
özellikle
yabancı
yatırımcıya
gerçekleştirilmiş olmaları nedeniyle
Türk şirketlerine oluşan kayda değer
ilginin kanıtı oldu; aynı dönemde biri
yurtdışında diğeri yurtiçinde kote
olmak üzere iki adet birincil halka arz
da gerçekleşti:




BBVA, Garanti
Bankası
hisselerinin %9.95’ini Şubat
ayında yaklaşık 900 milyon
dolara Doğuş Grubu’ndan
satın
alarak
Garanti
sermayesindeki
payını
%49,85’e çıkardı;
Turkcell’in ortaklarından İsveç
merkezli
Telia
AB,
Turkcell'deki yaklaşık yüzde
6,8’lik payını Mayıs ayında
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farklı yatırımcılara 500 milyon
doların üzerinde bir değere
satışını gerçekleştirdi;
Koç Holding aile üyelerinden
yine
Mayıs
ayında
hızlandırılmış
ön
talep
toplama yoluyla yabancı
yatırımcılara yaklaşık 500
milyon dolar değerinde hisse
satışı yapıldı;
Sabancı Holding aile üyeleri de
yine benzer yöntemle Mayıs
ayında yabancı yatırımcılara
yaklaşık 100 milyon dolar
değerinde hisse satışı yaptı;
TAV Havalimanları Holding'in
Akfen Holding'in elinde kalmış
olan %8,12’lik hisselerinin,
hâlihazırda TAV’ın ortağı olan
Fransa merkezli Aeroports de
Paris Group'a yaklaşık 160
milyon dolar bedelle satılacağı
Haziran başında açıklandı;
Global Liman İşletmeleri
İngiltere'de kurulu Global
Ports Holding PLC altında
yeniden yapılandırılarak ve
Londra borsasına kote olarak,
Mayıs ayında %38 hissesinin
yaklaşık 230 milyon dolar
büyüklükte
halka
arzını
gerçekleştirdi;
BİST’e kote olarak son yıllarda
gerçekleşen en büyük halka
arz Mavi Jeans ise 15
Haziranda işlem görmeye
başladı; hisselerinin %55’i
halka arz edilerek yaklaşık 335
milyon dolar hâsılat elde
edildi.
Hisselerin
%74’ü
yurtdışı kurumsal yatırımcılara
satılırken,
yurt
içi
kurumsal yatırımcı yüzde
19'unu,
yurt
içi
bireysel yatırımcı da %7'sini
aldı.

Mavi Jeans ile halka arzların
devamının gelmesi Türk sermaye
piyasaları için önemli; halen yabancı
yatırımcı payı %64 seviyelerinde olan
BİST-100’de yerli yatırımcı sayısının
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senelerdir bir milyon mertebesinde
olduğu tespiti yapılmakla birlikte;
rakamın detaylarına bakıldığında, on
bin liranın üzerinde portföyü olan
sadece 267.000 ve elli bin liranın
üzerinde portföyü olan yatırımcı
sayısının ise 110.000 civarında olduğu
görülüyor. TÜYİD – MKK iş birliği ile
hazırlanan
Borsa
Trendleri
Raporu’nda bu rakamların yanı sıra;
yerli yatırımcıların satın aldıkları hisse
senedini ortalama 42 gün ellerinde
tutabildiğini, yabancı yatırımcının ise
2012’de ortalama 389 gün tutarken
2016’da bu sürenin 212 güne indiğine
dair verileri de bulmak mümkün.
Ayrıca
son
yükselişten
sonra
ulaştığımız
750
milyar
TL
mertebesinde bile Borsamızda işlem
gören
şirketlerin
toplam
büyüklüğünün (yaklaşık 215 milyar
dolar) GSYH’ya oranının yaklaşık %2530’larına denk geldiğini ve halka
açıklık oranının da %30-35 aralığından
yukarı gidemediğini de düşünürsek;
halen Türk şirketlerinin sermaye
piyasalarından fon sağlamakla ilgili
çok katedilecek yolu olduğunu; bu
sebepten son dönemde artan kredi
faizi maliyetleri ile %16-17 gibi çok
yüksek oranlara katlandıklarını ve
artan bu kredi talebine kaynak
yaratmaya çalışan bankaların ise
%140’lara
dayanmış
yüksek
kredi/mevduat oranları nedeniyle yurt
dışında Eurobond ihraç etmeyi
seçtiğinde ise on yıllık vadede yaklaşık
%6,5-7 gibi çok yüksek dolar bazında
maliyetlere katlandığını görüyoruz.
Tüm bu dinamiklerin düzelmesine
ilişkin sermaye piyasalarında işlem
gören ve sermaye piyasalarına
gelmeye hazırlanan şirketlerde
Yatırımcı İlişkileri fonksiyonunun
kilit rol üstlenerek; şirketlerin
mevcut ve potansiyel yatırıcımları ile
şirket üst yönetimleri ve kurucu
hissedarları arasında köprü görevini
yerine
getirirken,
şirketin
açıklanması gereken bilgilerinin tüm
paydaşlara eşit uzaklıkta ve eş
zamanlı en doğru ve şeffaf şekilde
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ulaşmasını sağlamak olduğunun bir
kez daha altını kalın şekilde çizmek
uygun olur.
Lokal tarafta yaşanan olumlu piyasa
koşullarını, yurt dışı piyasalardaki
olumlu hava da önemli ölçüde
destekledi;
bunun
en
önemli
sebeplerinden biri haliyle bol ve ucuz
para politikalarının başta FED olmak
üzere, tüm global piyasa gelişmelerini
en çok etkileyen Avrupa Birliği ve
Japonya merkez bankaları tarafından
da sürdürülüyor olmasıydı. FED, bu
sene ikinci faiz artırımını 0.25% ile 14
Haziranda
minimal
düzeyde
gerçekleştirirken; uzun zamandır
beklendiği gibi $4,5 trilyona yaklaşmış
olan bilançosunu 2017 sonunda (Eylül
ayı toplantısından başlaması ihtimali
akılda
tutularak)
küçültmeye
başlayacağına dair yol haritasını da
paylaştı. Ancak bu sürecin çok yavaş
gerçekleşerek piyasaları fazla rahatsız
etmeyeceği görüşü hâkim olduğu için
Euro/$ paritesi Euro lehine gelişerek
1,1-1,12 seviyelerinde kalmaya devam
ederken, Amerikan on yıllık tahvil
faizleri (Başkan Trump’ın 2016
Kasımda
seçilmesi
sonrasında
yükselen risk algısıyla %2,40’lara
kadar yükselmiş ve %3’e hareketi
beklentileri
hâkim
olmuşken)
%2,20’nin altına hızla geriledi.
Wall Street yeni rekorlar kırarken
teknoloji devi Apple da bir başka rekor
kırarak piyasa değeri 800 milyar doları
geçen ilk Amerikan şirketi oldu ve
yılbaşından Mayıs ortasına kadar %33
değer kazanırken; App Store ve ICIoud
gibi yüksek kar marjlı hizmetler ve
Apple Watch ve AirPod gibi yeni
ürünlerle ciroda sağlanan artış sonucu,
ilk çeyrek cirosu 78,4 milyar dolar ile
tüm zamanların en yükseği oldu.
Diğer bir teknoloji bağlantılı şirket
olan elektrikli otomobil üreticisi
Tesla’nın piyasa değeri Nisan ayı
başında 49,5 milyar dolara ulaşarak;
51 milyar doların üzerindeki seviyesi
ile Amerika’nın en büyük piyasa
değerine sahip otomobil üreticisi
General Motors’un arkasından ikinci
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sıraya ve daha önemlisi 44,5 milyar
dolara yakın değere sahip Ford’un
üzerine yerleşmiş oldu. Burada asıl
dikkat çekici olan Tesla’nın sadece on
yıl civarı bir geçmişe sahip olmasına
karşın, Ford’un geçmişinin yüz yıldan
fazla olması; nitekim bu olumsuz hisse
performansı ve şirketin yüksek
teknoloji
ile
otomobil
üretim
girişimlerinde
rakiplerinden
geri
kalmış olması gerekçeleriyle Mayıs
ayında şirkette CEO değişimi yaşandı.
Tüm bu çeşitli konu ve gelişmelere
değinerek 2017 yarıyılının gözden
geçirmesini yaparken, dikkat çekmek
istediğim önemli nokta; Günümüz
koşullarında çok hızlı ve yoğun
değişimler yaşadığımız, bunlardan da
gerek ülke ve sektör bazında gerekse
şirketlerimiz
bazında
farklı
etkilenmeler yaşadığımız ve iş
modellerimizde,
stratejik
planlarımızda önemli güncellemeler
gerçekleştirilmesi
gerektiğidir.
Sermaye piyasalarında yatırımcılarla
her an iletişimde olması gereken
şirketlerde,
yatırımcı
ilişkileri
yöneticileri
yukarıda
değinmeye
çalıştığımız konular ve çok daha
fazlasına hakim tam donanımlı bir
kapasite ve yüksek performansla
şirketlerin dışa dönük yüzü olarak,
kendilerinden beklenen temsil dâhil
tüm bilgi paylaşım fonksiyonlarını
yerine getiriyorlar. Tam donanım
içinse eğitim konusu birinci derece
gündem maddesi olarak sadece
şirketler bazında değil, tüm ülkede bir
seferberlik niteliğinde ele alınıyor
olmalı.
Yukarıda
bahsettiğimiz
özellikle teknoloji alanındaki global
gelişmeleri
Türkiye’nin
yakalayabilmesi ve katma değerli
ürünlerle rekabetçi hale gelebilmesi
için eğitim seviyemizin hızla ve köklü
şekilde iyileşmesi elzem.
Bu kapsamda biz henüz yerli otomobil
üretiminden bahsederken, dünyadaki
eğilimin elektrikli ve hatta sürücüsüz
otomobillere
doğru
gittiğini
düşündüğümüzde,
araştırma
geliştirme dâhil üst seviye marka
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değeri yaratmak üzere sanayi
üretiminde gereken yüksek teknoloji
bir yanda, tarım kadar hayati bir
sektörde
verimlilik
artışlarının
sağlanabilmesi
gereken
yüksek
teknoloji diğer yanda olmak üzere, işe
eğitim düzeyimizi çok yukarılara
taşımaya ilişkin planlar yaparak
başlamamız gerekiyor. TÜSİAD ve
PwC’nin, Türkiye’de dijital değişimin
ve dönüşümün verilerini ortaya
koyarak geleceğe hazırlanmak için iş
birliği yaparak, “2023’e Doğru
Türkiye’de STEM (Fen, Teknoloji,
Mühendislik, Matematik) başlıklı
hazırladığı raporda; 2023’e kadarki
dönemde
STEM
istihdam
gereksiniminin
bir
milyona
yaklaşacağı ve bunun yaklaşık
%30’unun ise karşılanamayacağı
öngörülmüş. Buna göre Türkiye’de
ihtiyaç duyulan STEM işgücünün
sağlanması için devlet, eğitim ve iş
dünyası gerekli politika, program ve
eylemler için ortak hareket etmeli.
Aynı raporda değinildiği üzere
Türkiye’de iş hayatı için gerekli temel
becerilerin %41’i 2020 itibariyle
değişmiş olacak; bu kapsamda “düzen
bozucu”
(distruptive)
şeklinde
nitelendirilen
özellikle
finansal
teknoloji
(FinTech)
alanındaki
gelişmelere
hizmet
edecek
innovasyon kapasitesinin geliştirilmesi
için
girişimcilik
ekosisteminin
desteklenmesi de büyük önem
taşıyor.
İşte tüm bu çerçeve içinde biz de
TÜYİD olarak, yatırımcı ilişkileri
mesleğinin
gelişimine
katkı
sağlayacağını ve bu alanda çalışan
profesyoneller kadar çeşitli vesilelerle
etkileşimde bulunulan diğer meslek
dallarındaki çalışanlara da faydalı
olacağını düşündüğümüz eğitim,
seminer,
panel
ve
söyleşi
programlarımızı
senenin
ikinci
yarısında da sürdürüyor olacağız. Bu
sene 12 Aralık tarihinde altıncısını
gerçekleştireceğimiz Zirve’miz dâhil
tüm
organizasyonlarımızı,
epostalarımızın yanı sıra web sitemiz,
LinkedIn
ve
@tuyid
twitter
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hesabımızdan da takip edebilirsiniz.
Bu “geniş kapsamlı” Geniş Açı’yı bir
kitap önerisi ve bir de güzel bir sözle
bitirirken, iyi yazlar diliyorum.

Kitap Önerisi:
“Regulation and Economic Growth:
Applying Economic Theory to Public
Policy” (Regülâsyon ve Ekonomik
Büyüme: Ekonomik Teorinin Kamu
Politikalarına Uygulanması) – James
Broughel tarafından yazılmış ve henüz
çok yeni Mayıs ayında yayınlanan
kitapta; özellikle D. Trump’ın vaatleri
arasında finansal piyasalarda 2008’den
bu yana uygulanan regülâsyonların
hafifletilmesine ilişkin başlık da yer
alması nedeniyle oldukça güncel hale
gelen bir konu ele alınıyor ve
regülâsyonlar sayesinde piyasalara
getirilen disiplin ve standartlara
karşılık, sıkı düzenlemeler nedeniyle
ekonomik büyümeden ne derece
feragat edildiği inceleniyor.
“Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret
etmedikçe insan, yeni okyanuslar
keşfedemez.” Andre Gide
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