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Sevgili Okuyucular, 
 
2014 yılının ilk günlerinden itibaren farklı konularda gerçekleşen mesleki gelişim 
ve bilgi paylaşımı faaliyetlerimiz devam ediyor. Ocak ayında ilgi gören  “Yatırımcı 
İlişkilerinin ABC’si” eğitiminin ardından, Şubat ayında yatırımcı ilişkileri bakış 
açısıyla son mevzuat değişikliklerine göz attık. Üyelerimizi MKK uzmanları ile bir 
araya getirerek raporlamalar üzerine görüş alışverişi imkânı sağladık. 
 

Mart ayında yine ihtiyaçlarınız ve merak ettikleriniz doğrultusunda çeşitli toplantılarımız gerçekleşecek.  11 
Mart’ta Fitch Ratings’in sponsorluğunda gerçekleştireceğimiz sektörel değerlendirme toplantısında Fon ve 
Portföy Yönetimi konusunu işliyoruz. Basına kapalı gerçekleşecek bu toplantıda yerler ilk haftadan doldu. 
İlginize teşekkür ederiz. 
 
14 Mart’ta ise bu yılın ruhuna uygun bir eğitim programımız var. Bersay İletişim Enstitüsü ile ortaklaşa 
düzenlediğimiz toplantı “Piyasaların Belirsizlik Dönemlerinde Kriz İletişimi ve Kriz Yönetimi Eğitimi” hakkında 
gerçekleşecek. Duayen konuşmacıları kaçırmayacağınızı umarım. Piyasalardaki dalgalanmaların devam ettiği ve 
birçok gelişen piyasalarda olduğu gibi yerel seçimlerin gerçekleşeceği bir dönemde iletişim stratejilerinizi 
belirlerken bu eğitimin katkısı olacağına inanıyoruz.  
 
IPREO, 21 Mart’ta Derneğimizle ortaklaşa bir seminer düzenliyor. “An Investor Relations Toolkit to deal with 
challenges” adlı seminerde, aktif yatırımcılar ve kurumsal yönetişimde artan zorluklar; proaktif yatırımcı 
hedefleme ve roadshowlar; yatırımcı tabanınınızı belirlemek, takip etmek ve anlamak için temel araçlar; 
yönetimlerinize yapabileceğiniz yatırımcı ilişkileri raporlamalarında en iyi örnekler tartışılıyor olacak. İngilizce 
gerçekleşecek seminer tüm katılmak isteyenlere açık. Uluslararası yatırımcıların nabzını tutmanın oldukça 
önem taşıdığı bir dönemde seminerimizin de aklınızdaki sorulara yanıt bulmada faydalı olacağına inanıyorum.  
 
Geçen yıldan bu yana katkı verdiğimiz ve Dünya Bankası’nın hazırladığı “Doing Business” raporunun 
yatırımcının korunması bölümüne bu yıl da görüşlerimizi ilettik. Mevzuat Çalışma Grubu Başkanlarımız Sayın 
Mustafa Ünal ve Sayın Süleyman Kısaç’a raporun tamamlanması için verdikleri katkı için teşekkür ederiz. 
 
Genel Kurullar yaklaşırken ve 2014 yılının çalışmaları eş zamanlı ilerlerken, gündeminizin yoğunluğu da bir o 
kadar çok. TÜYİD olarak gündeminize gelen her konuda bir referans noktası olma hedefimizde devam ediyoruz. 
Önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız diğer aktiviteler ve üye buluşmalarıyla bu birlikteliğimizi 
pekiştirmek istiyoruz. Görüş ve önerilerinizi her zaman bizlere iletebilirsiniz. 
 
Organizasyonlarımızı ve duyurularımızı hem web sitemizden hem de e-bültenimizden takip edebilirsiniz. 
 
Verimli çalışmalar geçireceğiniz bir ay diliyorum. 
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