
Mevzuatı takip etmek için siz nereleri takip ediyorsunuz? 

Bizden önceki nesiller mevzuattaki değişiklikleri takip etmek için Resmi Gazeteyi takip ederlermiş. Resmi Gazete 

hala var. Ama artık insanların mevzuatı takip etmek için akıllarına gelen ilk merci değil. Halka açık bir şirketin 

mevzuatı ve sermaye piyasasındaki gelişmeleri takip edebileceği sizce hangi kaynaklar var? 

Sermaye piyasaları denince akla elbette ilk olarak Sermaye Piyasası Kurulu geliyor. İnternet sitesinin 

anasayfasından kolayca ve ücretsiz olarak üye olunabiliyor. Duyurulara 

http://www.spk.gov.tr/apps/uyelik/index.aspx linkinden ulaşabilirsiniz. 

 Yeni üyelikte SPK üyelerden Duyurular, Haftalık Bülten, Tebliğler, Tebliğ Taslakları ve Aylık Bülten 

seçeneklerinden hangileriyle ilgili duyuru almak istediğinizi soruyor. Sistem oldukça iyi bir şekilde işliyor. 

Haftalık bültende şirketlerde Yatırımcı İlişkileri departmanlarının takip etmesi gereken birçok bilgi yer alıyor. 

Dilerseniz SPK’yı Twitter’dan da takip edebilirsiniz. http://twitter.com/spkgovtr?submenuheader=null 

SPK’nın periyodik bir yayını bulunmuyor. Ancak Sermaye Piyasası Meslek Personeli Derneği’nin Sermaye 

Piyasası adlı bir yayını bulunuyor. Üç ayda bir yayımlanan derginin ilk sayısı 2010 Ocak ayında okuyucularla 

buluştu.  4 sayılık abonelik bedeli 80 TL olan dergiyle ilgili daha fazla bilgiye Derneğin internet sitesinden 

ulaşabilirsiniz. www.spmpd.org 

Mevzuat ve piyasalarla ilgili en önemli ikinci bilgi kaynağı ise www.imkb.gov.tr adresinde bulunan İMKB’nin 

internet sitesi. Üyelik sistemi bulunmayan bu siteden birçok veriye elektronik ortamda ulaşabilirsiniz. Bununla 

birlikte İMKB halka açık şirketlerle iletişimini halen faks ile sürdürüyor. Faks ile gönderilen Genel Mektup’lar 

aynı zamanda posta ile de gönderiliyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu ile ilgili bilgilendirmeler ise şirketlerde 

KAP yetkililerine e-posta ile gönderiliyor.  

2011’in Ekim ayında İMKB, İstanbul’un bölgesel ve uluslararası finans merkezine dönüştürülmesi sürecinde 

İMKB’nin misyonunun, vizyonunun ve kurumsal imajının ulusal ve uluslararası kamuoyuna yansıtılması amacıyla 

“İMKB/Istanbul Stock Exchange Magazine”in ilk sayısını yayımladı. Dergi üçer aylık dönemlerde Türkçe-İngilizce 

olarak yayımlanacak. Dergiye pdf formatında 

http://www.imkb.gov.tr/datum/kurumsal_dergi/kurumsal_dergi1.pdf linkinden ulaşılabiliyor. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesi de özellikle genel kurullar ve kaydi 

sistemle ilgili önemli bilgiler içeriyor. MKK şirketlerle faksla ve şirketin MKK yetkililerine gönderdiği e-postalarla 

haberleşiyor.  

Sektörle ilgili veriler için bir diğer kaynak ise bu yılın Aralık ayında 112. sayısına ulaşan ve TSPAKB tarafında 

yayımlanan Sermaye Piyasasında Gündem. Daha çok aracı kurumlarla ve Lisanslama sınavlarıyla ilgili bilgiler 

içeren yayında dönem içinde gerçekleşen mevzuat değişikliklerine de yer veriliyor. Dergiye pdf formatında 

Birlik’in sitesinden de ulaşılabiliyor. Son sayı için 

http://www.tspakb.org.tr/tr/Portals/0/AIM_Gundem/gundem_201112.pdf 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin www.tkyd.org adresinden bulunan internet sitesi de özellikle kurumsal 

yönetime ilişkin zengin bir bilgi arşivi sunuyor. İlk sayısı 2008’in Ocak ayında yayımlanan üç aylık dergiye 

http://www.tkyd.org/tr/content.asp?PID={5326328D-4C0F-48E1-B56F-4238D00857E8} adresinden interaktif 

formatta ulaşabilirsiniz. 

Mevzuatla ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz en önemli kaynaklardan biri de Yatırımcıları İlişkileri Derneği’nin 

www.tuyid.org adresinde bulunan internet sitesi. Sitede Mevzuat Bilgi Bankası bulunuyor. Dernek’in 15 günde 

bir yayınlanan ve çok geniş bir kitleye e-posta ile gönderilen bir e-bülteni bulunuyor. Bültenin dışında yatırımcı 

ilişkileri dışında yayınlanan ilk süreli yayın olan Hissedar Dergisi ise zengin içeriğiyle 2009 sonundan beri 

okuyucularla buluşuyor. Pdf formatındaki tüm sayılara http://www.tuyid.org/tr/show.php?id=38 linkinden 
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ulaşabilirsiniz. Dergi 2012’in Ocak ayından itibaren Fortune Dergisi ile beraber yayımlanarak çok daha geniş bir 

okuyucu kitlesiyle buluşmuş olacak. Dergiyle ilgili daha fazla bilgi almak ve reklam vermek için TÜYİD’le iletişim 

kurabilirsiniz.  

 

 


