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İlhami Koç: “Kongremizin ana konuşmacısı, dünyaca ünlü 

ekonomistlerden biri olan Prof. James A. Robinson olarak 

belirlendi” 

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

Piyasasında Gündem’in yeni sayısında, 14-15 Kasım 2017 tarihlerinde 

düzenlenecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi hakkında bilgi 

verdi. 

TSPB Başkanı İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin yeni sayısında, 14-15 

Kasım 2017 tarihlerinde “Geleceğimiz İçin Büyüme” temasıyla düzenlenecek Türkiye Sermaye 

Piyasaları Kongresi’nin konuşmacılarına dair bilgileri paylaştı: “Geleceğimiz İçin Büyüme 

temasıyla düzenlenecek kongremizle ilgili detayları geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık. 

Kongremizin ana konuşmacısı, dünyaca ünlü ekonomistlerden biri olan ve University of 

Chicago’da görev yapan Prof. James A. Robinson olarak belirlendi. Kendisinin katılımıyla 

beraber, kongremize katılımın çok daha yoğun ilgi görmesini bekliyoruz. Kongredeki bir diğer 

ana konuşmacımız da Chris Skinner olacak. Teknolojinin hızlı gelişimi her sektörü olduğu gibi 

sermaye piyasalarımızı da etkiliyor. Önümüzdeki dönemde sektörümüzde birçok yeniliğe hep 

beraber tanıklık edeceğiz. Dünyada “dijital bankacılık gurusu” olarak anılan Chris Skinner, 

gelecekte sermaye piyasalarını bekleyen yenilikleri ve bu konudaki görüşlerini bizlerle 

paylaşacak. Konuşmacı ve panelistlerinin katılımıyla her geçen gün daha kapsamlı bir hale 

gelen, katılımı ücretsiz olan kongremize bütün üyelerimizi ve ilgili herkesi davet ediyoruz.” 

 

Dünyaca Ünlü Konuşmacılar ve Uzmanlar İstanbul’da!         

TSPB’nin bu sene ikincisini düzenleyeceği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 14-15 Kasım 

2017 tarihlerinde Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli’nde gerçekleşecek. “Geleceğimiz İçin 

Büyüme” temasıyla düzenlenecek ve iki gün sürecek kongrede, 24 panel ve 21 farklı başlıkta 

sektöre yönelik eğitim programları yer alacak. Türkiye’nin 2023 vizyonundan hareketle 

oluşturulan program doğrultusunda, sermaye piyasasının gündemindeki en güncel konular 

kamu kurum ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, yatırımcılar ve basın mensuplarının 

katılımıyla iki gün boyunca tartışılacak. 14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek kongredeki tüm 

panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak. Kongreyle ve 

konuşmacılarla ilgili detaylı bilgilere www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr adresinden 

ulaşılabiliyor. 

 



 

“Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması’nda Geri Sayım Başladı! 

TSPB tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film 

Yarışması’na başvurular 29 Eylül 2017 tarihinde sona eriyor. “Küçük birikimler, büyük 

mucizeler yaratır!” sloganlı yarışmada, 12.000 TL’ye varan ödüller ve çeşitli hediyeler 

dağıtılacak. Toplumda finansal bilincin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle düzenlenen 

yarışma, yurt içi ile yurt dışından tüm katılımcılara açık. Yarışmaya cep telefonuyla çekilen 

videolarla da katılmak mümkün oluyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan 

yarışmaya başvurmak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor.  

 

Yarışma sonucunda birinci 12 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü ise 7 bin 500 TL’lik para ödülü 

kazanırken; ilk 10’a giren yarışmacılara TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden 

birine ücretsiz katılma imkanı ve 1 yıl süreli İKSV Mavi Lale Kart Üyeliği hediye edilecek. 

Ayrıca, ilk üçe giren katılımcılar dokuz aylık Sinemia üyeliği kazanacak.  Jüri üyeleri ve yarışma 

hakkında ayrıntılı bilgi almak ve başvuru formunu doldurarak yarışmaya katılmak isteyenler 

www.kameraelindegelecegincebinde.com adresini ziyaret edebiliyor. 

 

 

Bilgi için: Tuğba Oğan Tel: 212-280 85 67 Dahili: 133 / e-posta:  

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  

http://www.tspb.org.tr/

