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Yeni Yıl Mesajım: Güç Sizinle Olsun!  
 
Değerli Okuyucular, 
 
2015 yılı piyasalarımız için dalgalı bir dönemi temsil ediyor. Raporlarımızda da yer 
verdiğimiz gibi yurt dışında özellikle Çin’den gelen olumsuz verilerle birlikte küresel 
büyümeye ilişkin endişelerin artması ve FED’in faiz artırımı ve öncesindeki 
beklentiler, artan jeopolitik risklerin etkisiyle düşen risk iştahı hisse senetlerinden 
önemli ölçüde fon çıkışına neden oldu. Gelişmekte olan diğer piyasalarda da aynı 
trendi görüyoruz. 
 

2016 yılı için benzer beklentiler olduğunu söylemek mümkün. Normalleşme süreci için konuşulan 24 ay gibi bir 
süre olduğu düşünülürse mevcut yatırımcıların elde tutulmasının önemini hatırlatmaya gerek yok. Tüm bu 
süreçte yılsonu sonuçlarının açıklanacağı ve ardından faaliyet raporları, genel kurullar ve bu sonuçların 
iletişimini yapacağınız organizasyonlarla en yoğun dönem başlıyor.  Tüm bu yoğunlukta gözetilmesi gereken 
ekonomik veriler ve piyasa faktörleri bizleri bir süre daha meşgul edecek gibi görünüyor. Bu tempoyu 
yönetmek için 2016’da yatırımcı ilişkileri için Jedi olmaya ihtiyaç var. Doğru bir planlama ve aksiyon planlarıyla 
tüm şirketlerimizin ve piyasalarımızın başarılı bir yıl geçirmesini dilerim. Güç sizinle olsun. 
 
2015 yılında TÜYİD olarak bizler de iş ağlarımızı etkinliklerimizle güçlendirdiğimiz bir yıl geçirdik. Özellikle 24 
Kasım’da gerçekleşen Zirvemize katılarak bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Gündüz gerçekleşen 
panellerimizde yaklaşık 165, akşam ise 135 kişiyi ağırladık. Basının da yoğun ilgi gösterdiği Zirvemize bu yıl 37’si 
ilk kez olmak üzere toplam 84 kurum katıldı. Akşam Yatırımcı İlişkileri Ödüllerinin verildiği Zirve yemeğimizde 
Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk ve TSPB 
Başkanı Sayın İlhami Koç misafirimiz olarak bizi onurlandırdılar. 
 
Zirve'nin en önemli çıkarımlarından birinin, yatırımcı ilişkilerinin şirketlerin sermaye piyasaları ile buluşmasında 
ve doğru piyasa değerlerinin oluşmasındaki  önemine  ve şirketlerle piyasa oyuncularının aralarındaki doğru 
iletişimin yaratacağı katma değere yaptığımız vurgu olduğunu düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla en iyi 
uygulamalara imza atan ve ödül alan tüm şirketlerimizi tekrar kutluyorum ve organizasyonumuzun 
gerçekleşmesini sağlayan sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Zirvemizle ilgili tüm bilgilere internet 
sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 
 
Ocak ayı ile birlikte 2016 takvimlerimiz de kesinleşmiş olacak. TÜYİD’de yenilenen eğitim anlayışımızla 
ihtiyaçlarınıza yönelik yeni başlıklarla karşınızda olmayı amaçlıyoruz. 2016 yılının ilk ekonomi sohbetini ise bu 
kritik gündem içinde kaçırmayacağınızı umuyorum. Hissedar Dergisiyle piyasalarımız ve yatırımcı ilişkileri 
gündeminin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Türkiye’deki yatırımcı ilişkileri çalışan profiline ilişkin 
değerlendirme sonuçlarımızı dikkatinize sunarken, Avivasa Genel Müdürü Sayın Eredenk’e arz tecrübesi ve 
emeklilik sistemi ile ilgili yönetim katı sayfalarımızda yer veriyoruz. Sürdürülebilirlik endeksinden entegre 
raporlamaya, en iyi uygulamalardan BIST 100 şirketlerinde yatırımcı ilişkileri uygulamalarına ilişkin 
tespitlerimize kadar pek çok konu ve yazının dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. 
 
2015’de Türkiye’nin G20 dönem başkanlığının en önemli çıktılarından birinin kapsayıcı büyüme modelinin 
önerilmesi olduğunu düşünüyorum. Sonrasında gerçekleşen İklim zirvesi ile dünya için alınan önemli kararlarda 
ilk kez bu kadar yoğun katılım olması da sürdürülebilir bir yaşam için bu kapsayıcı karar alma ve yürütme 
süreçlerinin bir zorunluluk olduğunu bir kez daha göz önüne getiriyor. 2016 yılının herkes için dengeli ve 
kapsayıcı bir piyasa bütünü getireceğini umarak, işbirliği ve birlikte çalışma kültürünü geliştireceğimiz bir yıl 
olmasını diliyorum  
 
Yayın, eğitim ve organizasyonlarımızı e-postalarımızın yanında web sitemiz, LinkedIn ve @tuyid twitter 
hesabımızdan da takip edebilirsiniz.  
 
Mutlu seneler, 
 
 
Özge Bulut Maraşlı 
Yönetim Kurulu Başkanı 

http://www.tuyid.org/tr/show.php?id=33&etkinlikno=388
http://www.tuyid.org/tr/show.php?id=33&etkinlikno=388

