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Yılsonu İşlemleri için Püf Noktaları 
  
Değerli Okuyucular, 
  
Yılsonu takviminiz için önemli bir dönemeçtesiniz. Sonuç 
açıklamalarınızın ardından Faaliyet Raporlarınız için son hazırlıklar ve 
Genel Kurullar için çalışmalarınız başladı. Ardından 2016 için ilk çeyrek 

sonuçları ve yılın kalanı için roadshowlar ile etkinlikleriniz devam edecek. Peki, bu sürece hazır 
mısınız? 
  
Kontrol listeleri bu süreci yönetmek için en önemli araçlardan. Sermaye Piyasası Mevzuatına ve 
Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine ve varsa tabii olduğunuz özel mevzuatlara bir kez daha 
bakmakta ve mevzuat gereklerine uyum için taslak bir takvim oluşturmakta fayda var. Hazırladığınız 
bu listelerin üzerinden mevzuat süreçlerinizden sorumlu ekip arkadaşlarınız ve varsa müşavirleriniz 
ile bir kez daha geçin, ardından alınması gereken kararların ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması 
ile takviminin uygulamasına geçebilirsiniz. Öncesinde yapacağınız her hazırlık, sonrasında takip 
edeceğiniz süreci kolaylaştıracaktır. 
 
Bu yoğun süreç içerisinde piyasaları da takip etmeye devam etmek gerek. Yatırımcılarınızın nabzını 
tutmak aslında toplantılarınızda gelebilecek sorulara hazırlıklı olmak açısından önemli. Şirketinize 
olduğu kadar faaliyet gösterdiğiniz sektöre, ülkenize ve bölgenize gelen yatırımların yönü hakkında 
bilgi sahip olmak da bir o kadar değerli bir ön hazırlık olacaktır. Geçen ay sizlerle paylaştığımız Borsa 
Trendleri Raporumuzun ardından uluslararası sermaye akışlarına ilişkin 2015 yılının son çeyreğini 
değerlendiren Flow of Funds raporumuz yayınlandı.  
 
IPREO ile iş birliğiyle hazırlanan rapor gelişmekte olan ülkelerden fon çıkışının devam ettiğini  teyit 
eder nitelikte. 2015 Üçüncü çeyrek rakamlarıyla paralel olarak son çeyrekte de gelişmekte olan 
piyasalarda yabancı yatırımlarda azalma yaşandığı gözlenen raporda Türkiye, Rusya, Polonya ve 
Macaristan piyasaları karşılaştırıldı. Söz konusu pazarlar içerisinde son çeyrekte 541 milyon dolar ile 
en fazla sermaye çıkışının Türkiye’de olduğu görüldü. Raporda yer alan yorumlara göre jeopolitik 
riskler, küresel risk iştahındaki düşüş, küresel büyüme rakamlarında düşüş olacağına ilişkin ve Çin 
odaklı diğer endişeler bu çıkıştaki en önemli etkenler. Raporun detaylarına www.tuyid.org 
sitemizden erişmeniz mümkün. 
  
Yine yılsonu hazırlıklarınızı desteklemek amacıyla 17 Şubat’ta önemli bir Genel Kurul eğitimimiz 
gerçekleşti. "Genel Kurullar: En iyi nasıl hazırlanılır? Sorunlar, örnekler, tavsiyeler" konusunda 
gerçekleşen bu eğitime gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. 
  
Mart ayında önemli konularda karşınızda olacağız. Yayın, eğitim ve organizasyonlarımızı e-
postalarımızın yanı sıra web sitemiz, LinkedIn ve @tuyid twitter hesabımızdan da takip 
edebilirsiniz.  
  
Son olarak TÜYİD ofisimizi, eOfis Polcenter adresine taşıma kararı almış bulunuyoruz. Ofisimiz, yeni 
yerinde piyasamız ve piyasa katılımcılarımız için çalışmaya ve üretmeye devam edecek. Ofisin 
iletişim bilgilerine internet sitemizden ulaşabileceğiniz gibi, sizlere ayrıca email ile de bildireceğiz. 
 
Verimli ve mutlu bir çalışma dönemi geçirmenizi diliyorum. 
 
Saygılarımla, 
  
Murat Eryürekli 
Yönetim Kurulu Üyesi 

http://www.tuyid.org/

