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İlhami Koç: “TSPB Sermaye Piyasaları Ödüllerinin sadece 

ülkemizi değil, bölgedeki faaliyetleri de kapsayacak şekilde 

genişlemesini ümit ediyorum” 

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

Piyasasında Gündem’in Nisan sayısında Birlik olarak düzenledikleri 

Sermaye Piyasaları Ödül Töreniyle ilgili görüşlerini paylaştı.  

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

olarak, sektörün gelişmesine, derinleşmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak 

amacıyla bu yıl ilk defa düzenledikleri ‘TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni’ni, 5 Nisan 2016 

tarihinde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu tür ödüllerin sektörümüzün gelişmesi açısından 

birçok faydası var. Öncelikle çalışanların yıl boyunca elde ettikleri başarıların bir çeşit 

taçlandırılması anlamına geliyor. Aynı zamanda, doğrudan kurumlara yönelik faydası da oluyor. 

Şirketlerde görev yapan farklı nesiller arasında kültür aktarımının bir aracı da bu ödüller oluyor. 

Ödül, başarıların ete kemiğe bürünmüş hali. Şirketler, bu ödülleri saklayarak sonraki kuşaklara 

kültürlerini aktarıyorlar. Sektör açısından bakıldığında ise bir çeşit yarışma duygusu yaratıyor. 

Sektörün büyümesine destek olmakla birlikte algısına da olumlu katkı yapıyor. Son olarak, 

bölgenin finans merkezi olmak istiyorsak bu tür faaliyetlerin genişlemesi gerekiyor. Zaman 

içerisinde bu ödüllerin sadece ülkemizi değil, bölgedeki faaliyetleri de kapsayacak şekilde 

genişlemesini ümit ediyorum” dedi.  

Koç ayrıca, Birlik olarak sektörü yakından ilgilendiren konularda etkinlikler düzenleyerek üyeleri 

ve ilgili diğer tarafların katıldığı tartışma platformları yaratmaya devam ettiklerini vurgulayarak 

Mayıs ayında bir panel daha gerçekleştireceklerini dile getirdi: “13 Mayıs 2016 tarihinde New 

Jersey Institute of Technology’den Prof. Dr. Ali N. Akansu’nun katılımıyla “Algoritmik İşlemler: 

Teori ve Pratik” isimli paneli düzenleyeceğiz.  Algoritmik işlemler tüm dünyada tartışılan bir 

konu. Borsa İstanbul, Nasdaq’la yaptığı stratejik ortaklıkla beraber yüksek frekanslı ve 

algoritmik işlemlerin gerçekleştirilmesine ve uzak mesafeden işlem yapan yatırımcıların daha 

hızlı erişimine imkan veren, bir veri merkezini Ocak ayı içerisinde hizmete açmıştı. Algoritmik 

İşlemler panelimizin bu açıdan da doğru bir zamana denk geldiğini düşünüyoruz.” 

 

 



 

Diğer Haber Başlıklarından Seçmeler 

‘Sermaye Piyasaları Araştırmaları’ Dergisi Makale Çağrısı  

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, sektördeki bilimsel araştırmaları desteklemek üzere 2016 

yılında hakemli bir dergi çıkarmaya başlıyor. ‘Sermaye Piyasası Araştırmaları’ ismiyle yayın 

hayatına başlayacak olan dergi, Türkiye’deki sermaye piyasası faaliyetlerinin gelişmesi 

hedefine yönelik olarak nitelikli ve tarafsız araştırmalar yayınlamayı amaçlıyor.  

Genel yayın ilkeleri ve makale yazım kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.tspb.org.tr internet 

adresinden ulaşılabiliyor.  
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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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