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Türkiye, finansal piyasalara ilişkin veri tabanı yönetimi ve halka açık bilgi paylaşımında sadece gelişmekte 

olan değil gelişmiş ülkelere oranla da oldukça güçlü bir konumda. Özellikle para piyasalarına ilişkin veri 

paylaşımı yıllardır başarılı bir şekilde yönetiliyor. Örneğin , T.C. Merkez Bankası’nın istatistik arşivi 

oldukça etkin bir şekilde tasarlanmış durumda. Son senelerde sermaye piyasaları özelinde de önemli 

gelişmeler söz konusu. Bu kapsamda çok yoğun ve proaktif bir şekilde çalışan kuruluşlardan birisi 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK). MKK’nın bir süredir dünyadaki en başarılı örneklerden birisi olarak lanse 

edebilecekleri, sermaye piyasaları oyuncuları için yatırımcı ve şirketleri elektronik platformda bir araya 

getirecek ve bilgi akışını etkinleştirecek bir portal çalışmasını yürüttüğünü biliyoruz.  

 

Geçtiğimiz aylarda, MKK ile TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği olarak ortak bir çalışmaya imza attık ve 

hisse senedi piyasalarına ilişkin belli trend ve analizlerde kullanılabileceğine inandığımız önemli bazı 

verilere yer verecek bir rapor için çalışmaya başladık. Raporda pek çok istatistiği detaylı olarak 

izleyebilecek ve yatırımcı ilişkileri stratejilerinde yada piyasa analizlerinde bu verileri kullanabileceksiniz. 

Örneğin, piyasadaki yerli yabancı dağılımını hem endeksler hem de alt sektör segmentlerinde izleme 

imkanı bulacaksınız. Yerli ve yabancı yatırımcıların hisse senetlerini ellerinde tutma sürelerinde ne gibi 

değişiklikler oluyor;, trendler ne yönde değişiyor görebileceksiniz. Aynı şekilde yatırımcı türlerinin 

dağılımını (örneğin bireysel ve tüzel yatırımcılar gibi), hangi yatırımcının hangi sektörleri tercih ettiğini 

analiz edebilecek, roadshow’larınızı tasarlamadan önce hangi ülkelerden daha fazla ilgi olduğunu ve bu 

ilginin ne yönde değiştiğini anlayabileceksiniz. Bu raporun yayınlandıkça trend analizleri açısından 

oldukça önemli bir veri kaynağı haline geleceğini ve yatırımcı ilişkileri stratejilerinin ayrılmaz bir parçası 

olacağını düşünüyoruz.  

 

Raporun özet bir versiyonuna bu ay sonu yayınlayacağımız Hissedar dergimizde de de yer verdik; 

hepinizin keyifle okuyacağınıza inanıyorum. Hissedar, bu ay da Fortune Dergisi ile birlikte yayınlanacak ve 

yine dopdolu bir gündemle karşınızda olacak. Örneğin, dokuz ekonomist ve stratejistle yaptığımız 

röportajlar sonrası önümüzdeki dönemde global piyasalarda en fazla izlenmesi gereken 10 olayı ve en 

önemlisi de bu olayların ne şekilde yorumlanması gerektiğini okuyacaksınız. Thomson Reuters tarafından 

yapılan 2012’de en fazla tercih edilen hisselere ilişkin bir çalışmanın detaylarını bulacaksınız. Türkiye’nin 

küresel oyuncular yetiştirme konusunda henüz geride kaldığına inandığımız bir süreçte en iyi örneklerden 

biri olan Arçelik Genel Müdürü Sn. Levent Çakıroğlu bizlerle güçlü bir global oyuncu olabilmenin sırlarını 

paylaşacak. TSPAKB Başkanı Sn. Atilla Köksal’la yaptığımız röportajda tasarruf eğilimlerini, sermaye 

piyasalarındaki son gelişmeleri ve piyasaların derinleşmesi için neler yapılması gerektiğini 

öğreneceksiniz. Yeni Genel Sekreterimiz Sn. Betül Kencebay sizlerle derneğimizin önümüzdeki dönemdeki 



planlarını paylaşacak. New-York’ta kurulu olan TMC Communications yönetici ortağı Nazan Karababa 

Clohesy’nin halka açık şirketlerde yöneticilerin rolü ve yönetici düzeyinde iletişim danışmanlığı 

alınmasının önemi üzerine çok güzel bir makalesini okuyacaksınız. Şayet şirketiniz yatırımcı tabanını 

genişletmeyi arzuluyorsa Deutsche Börse’de halka açılmanın gereklilikleri ve getirileri üzerine güzel bir 

çalışma bulacaksınız.  Sektörel bakışta leasing sektörüne yer verdiğimiz bu sayımızda ayrıca bağımsız 

yönetim kurulu üyeliğini her türlü açıdan işlediğimiz detaylı bir yazıyı okuma şansına da sahip olacaksınız. 

Bu yazıda sadece kurumsal yönetim açısından bağımsız yönetim kurulu üyesi olmanın gerekleri değil; 

şirketlerin bu üyelerde ne gibi özellikler aradığını, üyelerin ne tür yükümlülükler altına girdiklerini, 

yetkinliklerini, hukuki boyutunu ve yaratacağı potansiyel katma değeri inceleyebileceksiniz. Sn. Yaprak 

Özer’in her zamanki gibi keyifli bir makalesini okurken; bir yandan da mevzuat kısmında Yönetim Kurulu 

Üyemiz Sn. Murat Eryürekli’nin tezgahüstü türev araçlara ilişkin kapsamlı yazısını bulabileceksiniz. 

Kısaca, güncel konulardan mevzuata, sektörel analizlerden, makro analizlere kadar pek çok konuyu bir 

arada görebileceksiniz.  

 

E-bültenlerimizin, veri paylaşımlarımızın ve Hissedar dergimizin tüm okuyucularımız açısından giderek 

daha önemli yayın kaynakları olmaları arzusuyla hepinize iyi haftalar diliyorum. 
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