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İlhami Koç: “2014 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz 

faaliyetlerle sermaye piyasalarını büyütmeyi hedefledik” 

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

Piyasasında Gündem’in Mayıs sayısında iki senelik yönetim dönemini 

değerlendirdi. 

TSPB Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin Mayıs sayısında iki senelik 

yönetim dönemini ve sermaye piyasalarının gelişimini değerlendirdi. Yönetim bayrağını 

devraldıktan sonra bir yol haritası çizildiğini belirten Koç, “Göreve gelmemizin hemen ardından 

SPK Başkanı Sayın Dr. Vahdettin Ertaş’ın ve kamu kesimi ile özel sektörden tüm paydaşların 

katılımıyla Sermaye Piyasası Arama Konferansı’nı düzenledik. Bu konferansın sonucunda 

Birliğimizin gelecek vizyonunu ve hedeflerini hep beraber belirledik. Çıkan sonuçlar 

doğrultusunda, odaklanacağımız ana başlıklarımızı finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, yurtiçi 

tasarrufların artırılması ve toplam tasarruflar içinde sermaye piyasalarının oranının 

yükseltilmesi, bireysel ve kurumsal yatırımcı büyüklüklerinin artırılması, kamusal fonların bir 

kısmının sermaye piyasasında değerlendirilmesi, borsadaki şirket sayısının çoğaltılması, 

ürünlerin çeşitlendirilmesi ve sektörle ilgili iletişim çalışmalarının yapılması olarak sıraladık.” 

dedi.  

Koç ayrıca, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetlerle sermaye 

piyasalarını büyütmeyi ve daha güçlü bir hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, “Başta 

SPK ve Borsa İstanbul olmak üzere, birlikte geleceğe doğru yol aldığımız tüm paydaşlarımıza 

teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu süre içerisinde bizden desteğini esirgemeyen 

Üyelerimize, Yönetim ve Denetim Kurullarımız ile Komitelerimize ve Birliğimizin değerli 

çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi. 

 

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler 

TSPB 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs’ta Düzenleniyor! 

TSPB 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı, T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Sermaye 

Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş ve Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

Himmet Karadağ’ın katılımıyla 27 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak. Toplantıda, Birliğin Yönetim 

Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi üyelikleri için seçimleri yapılacak.  



 

TSPB, Sermaye Piyasası Kongresi İçin Hazırlıklara Başladı! 

Sermaye piyasalarının derinleşmesine yönelik çeşitli etkinlikler yapan TSPB, 4-5 Kasım 2016 

tarihlerinde dünyaca ünlü uzmanlar ile kurumsal ve bireysel yatırımcıları buluşturmak amacıyla 

düzenleyeceği ‘Sermaye Piyasaları Kongresi’nin hazırlıklarına başladı. Kongre ile sermaye 

piyasalarının bilinirliliğinin artırılması, gündemdeki konuların tartışılması, katılımcıların güncel 

gelişmeler konusunda en yetkin kişilerden bilgi alması ve böylece sermaye piyasası 

yatırımlarına yönlendirilen tasarruf oranının yükseltilmesi hedefleniyor. Kongre kapsamında 

düzenlenecek çok sayıda ana/paralel paneller ve eğitimlere farklı alanlarda uzman 

konuşmacılar ile 1.500 civarında ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Konferansla ilgili ayrıntılı 

bilgiye www.sermayepiyasalari.com adresinden ulaşılabiliyor. 

 

IFIE-IOSCO Yatırımcı Eğitimi Konferansı İstanbul’da Düzenlenecek 

Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu’nun (International Forum for Investor Education- IFIE) 

yıllık toplantısı, bu sene İstanbul’da düzenleniyor. TSPB’nin evsahipliğinde yapılacak olan 

toplantı kapsamında, yatırımcı eğitimi konusunda faaliyetlerini sürdüren ülke temsilcileri bir 

araya gelecek. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen toplantılar sadece IFIE üyeleri arasında 

yapılırken, bu sene IOSCO ve OECD temsilcileri de toplantıya katılacak. Forumun üyelerine 

özgü düzenlenecek çeşitli toplantıların yanı sıra, 13-14 Haziran 2016 tarihlerinde kamuya açık 

iki günlük bir konferans da programda yer alıyor. Dünyanın pek çok ülkesinden konuşmacıların 

yer alacağı ve yatırımcı eğitimi konusunun tüm konferansla ilgili ayrıntılı bilgiye www.ifie.org 

adresinden ulaşılabiliyor. 

 

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.  
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