
   Sevgili Okurlarımız, 

2011 yılının sonlarına yaklaşırken global piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra sermaye piyasalarını 
ve halka açık şirketlerimizi ilgilendiren pek çok yeni gelişme de oluyor. Türk Ticaret Kanunu’nun 
getirdiği yenilikler, İMKB’nin yapısındaki değişiklikler, bankalar haricindeki İMKB-30 şirketlerinde 
zorunlu hale gelen kurumsal yönetim ilkeleri ve e-yönet platformunun hayatımıza getireceği yenilikler 
bunlardan sadece bir kısmı... Gündemin bu denli hızla değiştiği bu günlerde derneğimizin, düzenleyici 
kurumlarla halka açık şirketlerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik çalışmaları daha da 
önem kazanıyor. Bu dönemlerde yapılan çalıştaylara etkin katılımınız daha fazla şirketimizin 
görüşlerini paylaşabilmemizi ve katma değer yaratabilmemizi sağlıyor. Bu hafta mevzuat bölümünde 
sizlerle SPK ile derneğimiz üyeleri adına paylaştığımız kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına 
yönelik görüş ve önerilerimiz yer alıyor. Bundan sonra da sermaye piyasalarını şekillendiren ve halka 
açık şirketlerimizi ilgilendiren her türlü gelişmede aktif rol almaya devam ediyor olacağız.  

Tabi tüm bu değişimler olurken; devam eden rutin sorumluluklarımız da var. Yılsonunun yaklaşmasıyla 
birlikte 2012 stratejik planlarımızı kesinleştiriyor,  hangi konferans ve roadshow’lara katılacağımızı 
belirliyor, yönetim kurullarımız öncesinde pay sahipleri ile ilişkiler raporlarımızı; genel kurullarımız 
öncesinde kurumsal yönetim uyum raporu ve faaliyet raporlarımızı hazırlamak üzere düğmeye basmış 
bulunuyoruz.  

Son iki aydır derneğimizde faaliyet raporları üzerine çok değerli çalıştaylar gerçekleşti. İlk olarak 
İndeks’ten Yaprak Özer bizlere faaliyet raporlarının artık sadece finansal sonuçların açıklandığı ve 
genel kurulda yayınlanmak üzere hazırlanan raporlar olmaktan çıktığını ve şirketlerimizin temel 
iletişim araçlarından biri haline geldiğini aktardı. Faaliyet raporlarının okunma sürelerinin çok kısa 
olduğuna örneklerle vurgu yapan Özer, vermek istediğimiz mesajları okunabilir hale getirmenin 
ipuçlarını paylaştı. Daha sonra Finar Kurumsal’dan Dilek Ünver bizlere büyük emek vererek hazırlamış 
oldukları İMKB-100 ile FTSE-100 raporlarını inceleyerek hazırlamış oldukları bir karşılaştırmayı sundu. 
Dünyadaki değişen eğilimleri ve Türk şirketlerinin hazırladıkları faaliyet raporlarındaki gelişme 
alanlarını tespit edebileceğiniz bu karşılaştırmayı mutlaka gözden geçirmenizi öneriyorum. Çok keyif 
aldığımız bir sunum oldu. Son olarak yine Finar Kurumsal’dan Baki Kara dünya çapında ses getirecek 
faaliyet raporu yapmanın “7 püf”ünü bizlerle paylaştı.  Bu çalıştaylara katılmak isteyip de katılamayan 
üyelerimizin ilgili sunumları internet sitemizden almaları mümkün. Şayet yeterli talep olursa 
çalıştaylarımızı memnuniyetle tekrarlamamız da sözkonusu olabilir. Hepimiz nasıl olsa büyük 
emeklerle faaliyet raporları hazırlıyoruz; hazır bu kadar emek vermişken bence en iyilerden birisi 
olmak için en tecrübelilerin birikimlerinden yararlanmalıyız. Önümüzdeki hafta interaktif raporlarla 
ilgili yeni bir çalıştayımız daha var. Bir sonraki ay ise sürdürülebilirlik konusunda bir çalıştay hazırlıyor 
olacağız. Tüm üyelerimizi bu eğitici ve zevkli çalıştaylara katılmaya bekliyorum. 

Hepinize mutlu ve sağlıklı bir hafta dilerim. 
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