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11 Mart 2012 

 

Yatırımcı seferberliğinin yol haritası çıkarıldı! 
 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) tarafından 10 Mart 
2012 tarihinde düzenlenen Yatırımcı Eğitimi Arama Konferansı sonuçlandı.  
 

SPK Başkanı Vedat Akgiray, İMKB Başkanı İbrahim Turhan, TCMB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
Mehmet Yörükoğlu ve TSPAKB Başkanı Attila Köksal’ın yanı sıra özel sektör ve kamu 
kurumlarının üst düzey temsilcileri, akademisyenler ve ekonomi basınından isimlerin katıldığı 
konferansta Yatırımcı Seferberliği konusu detaylı olarak ele alındı.  

TSPAKB Başkanı Attila Köksal, konferans sonrası yaptığı değerlendirmede; başta SPK ve İMKB 
olmak üzere, sektör temsilcilerinin, akademisyenler ve basın mensuplarının değerli katılımlarıyla 
çalışmaların son derece verimli geçtiğini, sonuçların ise yol gösterici olduğunu belirtti. Köksal, 
“Düzenlediğimiz konferansta, öncelikle yatırımcı eğitimi konusunda bugüne dek yapılan 
çalışmaları paylaştık. Ardından, söz konusu projenin genel hatları, kapsamı, hedef kitlesi, ana 
sloganları, bütçesi gibi belli başlı konuları projenin paydaşlarıyla tartıştık. Bu konferans ile tüm 
katılımcıların üzerinde mutabık kalacağı bir yol haritasının çizilmesine katkı sağladığımızı 
düşünüyorum.” dedi.  

Yatırımcı Seferberliğini tüm maddi ve manevi kaynaklarımızla destekliyoruz 

Köksal, konferans sonuçlarının daha sonra ayrıntılarıyla değerlendirilerek paylaşılacağını 
belirterek, “Şu aşamada, Yatırımcı Seferberliği girişiminin başarılı olabilmesi için üzerinde 
uzlaşılan en temel ilke “tarafsızlık” olarak belirlendi. Uzun vadeli bu projenin sürdürülebilirliği 
için bütün taraflar, şimdiye kadar olduğu gibi, uyum içinde çalışmaya devam edecek. Biz Birlik 
olarak, Sermaye Piyasası Kurulu öncülüğünde başlatılan “Yatırımcı Seferberliği” girişimini tüm 
maddi ve manevi kaynaklarımızla destekleme kararı almış bulunuyoruz.” dedi.  

Yatırımcıları korumadığımız ortamda aracı kuruluşların da yaşama şansı yok 

Çeyrek asırlık İstanbul Borsasının ilk 20 yılının çok yüksek enflasyonla, belirsizliklerle, krizlerle 
geçtiğini belirten Köksal, “Aracı kurumlar olarak çok mücadeleler verdik, zor şartlarda çalıştık. 
Ayrıca bizim de hatalarımız oldu. Maalesef o dönemde yatırımcının bilinçlendirilmesine yeterince 
önem veremedik.” dedi. Köksal sözlerine şöyle devam etti: “Ancak bugün çok daha farklı bir 
durumdayız. Enflasyon düştü, faizler düştü, uzun bir süredir ekonomik ve politik istikrar var. Bir 
de önümüzde, geçmişin kötü hatıralarından uzak ve kendilerine sunulan fırsatları 
değerlendirmeye açık yeni bir nesil var. Dolayısıyla Yatırımcı Seferberliğine başlamak için en 
uygun koşullar oluşmuş durumda.”  

“Yatırımcıları korumadığımız, onlara doğru ürünleri sunmadığımız bir ortamda bizlerin de 
yaşama şansı yok” diyen TSPAKB Başkanı Attila Köksal, Yatırımcı Seferberliğinin başarıya 
ulaşmasının sadece yatırımcı eğitimi ile mümkün olmadığını, aracı kurum, portföy yönetim 
şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri ve bankalarda çalışanların eğitim düzeyinin de artırılması 
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gerektiğini belirtti. Köksal, bu büyük projenin başarıyla uygulanması durumunda bireysel ve 
kurumsal yatırımcı sayılarının önemli ölçüde artacağının ve sektörün orta vadede çok daha 
gelişeceğinin altını çizdi.  

 
Bilgi için: Cennet Türker, 0212 280 84 67/119, ccennet@tspakb.org.tr 
  
 
TSPAKB hakkında: 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 101 aracı kurum, 1 vadeli işlemler aracılık şirketi ve 40 
bankanın üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. 11 Şubat 2001 tarihinde kurulan Birlik, meslek kurallarını 
oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir. 


