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İlhami Koç: “Uyuşmazlıkların Birlik bünyesinde çözülebilmesini 

sağlayan bir mekanizmayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz” 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, Sermaye 

Piyasasında Gündem’in Haziran sayısında, Birlik olarak gelecek 

dönemde yapacakları çalışmaları değerlendirdi. 

TSPB Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin Haziran sayısında Birlik 

olarak yapacakları çalışmalara değindi. Önümüzdeki dönemde de Birlik statüsünün verdiği 

görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını belirten Koç, “Sektörümüzün tamamını 

ilgilendiren, uzun süredir üzerinde çalıştığımız vergi düzenlemeleri belirli bir aşamaya gelmiş 

görünüyor. Bu düzenlemelerin bir an önce yasalaşması gündemimizin ilk sıralarında yer alacak. 

Bunun dışında, kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak getirilen yeni düzenlemeler ve bu düzenlemeler 

gereğince Birliğimizce yapılacak hususlar da üzerinde çalışmaya devam edeceğimiz işler 

arasında yer alacak” dedi. 

Koç ayrıca, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana üzerinde çalıştıkları ancak henüz sonuç 

alamadıkları bir konunun da uyuşmazlık çözümleri olduğunu dile getirerek, “Bu konudaki 

önerilerimizi hazırlayarak Sermaye Piyasası Kurulu’na sunduk. Kısa sürede sonuç alarak 

üyelerimizin taraf olduğu uyuşmazlıkların Birlik bünyesinde çözülebilmesini sağlayan bir 

mekanizmayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. 

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler 

Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması Başvuruları 

Sonlandı  

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 1 Şubat-20 Mayıs 2016 tarihlerinde 

üçüncüsü düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması’na başvurular 

sona erdi. Türkiye’nin her bölgesinden başvuru gelen yarışmaya bu yıl 110’a yakın film katıldı.  

 

“Bugünü Yaşa, Yarını Hesapla” mottosuyla düzenlenen yarışmada, jüri değerlendirmesinin 

ardından kazanan filmler seçilecek. Kasım ayında yapılacak törenle, 15.000 TL’lik birincilik 

ödülü, 10.000 TL’lik ikincilik ödülü, 7.500 TL’lik üçüncülük ödüllerini kazananlar açıklanacak. 

Ayrıca, yarışma sonunda ilk 10’a giren yarışmacılar, TSPB’nin düzenlediği bir günlük 

eğitimlerden istediği birine ücretsiz katılma şansına sahip olacak.  



 

 

Yarışmayla ilgili gelişmeler, www.kameraelindegelecegincebinde.com internet adresi üzerinden 

takip edilebiliyor.  

 

TSPB, Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Konferansı’na Ev Sahipliği Yapacak  
Uluslararası Yatırımcı Eğitim Forumu (International Forum for Investor Education-FIE) ve 

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (International Organisation of Securities 

Commissions-IOSCO) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Konferansı, 12-14 

Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.  

 

TSPB ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Konferansı, birçok farklı 

ülkeden yaklaşık 200 katılımcıyı bir araya getirecek. İki gün sürecek konferans kapsamında 

dünyanın önde gelen uzmanları yatırımcı eğitimi alanındaki son gelişmeleri tartışacak.  

 

Bilgi için: Tuğba Oğan Tel: 212-280 85 67 Dahili: 133 / e-posta: togan@tspb.org.tr  

TSPB hakkında: 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım 
ortaklıklarının üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur.  
www.tspb.org.tr  
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