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 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, 

Birliğin yeni dönem ajandasındaki ana başlıklarını paylaştı. 

Topaç’ın ilk adımı sektöre yön verecek yol haritası oldu.  

 
TSPB Başkanı Erhan Topaç, Birliğin yakın dönemde belirlenecek yol haritasına ilişkin 

öngörülerini Sermaye Piyasasında Gündem dergisinde belirtti: “Yakın gelecekte, üyelerimizin 
ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay yaparak ortak akıl ile 

önceliklerimizi belirlemeyi planlıyoruz.  
 

Önceliklerimiz arasında yatırımcı tabanının genişletilmesi, İstanbul’un dünya ile rekabet eden 
finans merkezi olması için gerekli girişimlerin yapılması, sektörün güncel konularında (mesafeli 

sözleşme yapılamaması, merkezi veri tabanlarına erişememe, yüksek maliyetler gibi) ilgili 
kurumlarla temasa geçilmesi, kurumsal yatırımcı tabanımızın büyütülmesi ve burada 

oluşturulan kaynağın sermaye piyasasında daha ağırlıklı ve sağlıklı şekilde değerlendirilmesi, 

Yatırımcı Tazmin Merkezi’nde oluşturulan birikimin sermaye piyasasının geliştirilmesi için 
kullanılması ve “yatırım kuruluşu” iş modelinin geliştirilmesi için girişimlerde bulunulması yer 

alıyor. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için Birliğin daha da proaktif çalışmasını sağlayarak 
sektörün en etkin şekilde temsil edilmesi için çalışacağız.” 

 
5. “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması İçin Başvurular Başladı! 

TSPB tarafından tasarruf ve yatırıma yönlendirmek amacıyla düzenlenen Kamera Elinde 

Geleceğin Cebinde Yarışması bu sene beşinci kez tasarruf ve yatırımın gücünü en iyi yansıtan 

kısa filmleri bekliyor.  Yurt içi ve yurt dışından tüm katılımcılara açık olan kısa film yarışmasına 

başvurular 20 Nisan 2018 tarihinden 14 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek. Tasarruf ve 

yatırımın önemini en iyi anlatan yarışmacı, 12 bin 500 TL değerinde yatırım fonunun sahibi 

olacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışma 

sonunda ilk 10’a giren yarışmacılar,  TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine 

ücretsiz katılma imkanı ve 1 yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazanacak. Yarışmaya 

katılmak isteyenlerin, 3 dakikayı aşmayan filmlerini 14 Eylül 2018 tarihine kadar                            

www. kameraelindegelecegincebinde.com sitesi üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, 

iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor.  

 

Bilgi için: Tuğba Oğan Tel: 0212-280 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  

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

