
 
 
  

                 BASIN BÜLTENİ 
                                                                                                              

6 Kasım 2019 

 

 

Asya Menkul Kıymetler Forumu’nun Yıllık Toplantısı 

İstanbul’da Yapıldı! 

  

 
Menkul kıymetler ve aracı kurumlardan temsilcilerin yanı sıra finans sektöründen 

uzmanların yer aldığı Asya Menkul Kıymetler Forumu’nun 24. Yıllık Toplantısı, 
Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin ev sahipliğinde 3-5 Kasım 2019 tarihlerinde 

İstanbul’da gerçekleştirildi.  
 

Asya Pasifik bölgesindeki sermaye piyasalarını geliştirmek ve üyeleri arasında bilgi alışverişinde 

bulunmak amacıyla 1995 yılında kurulan Asya Menkul Kıymetler Forumu’nun (Asia Securities Forum-

ASF) 24. Yıllık Toplantısı, 18 ülkeden 55 delegenin katılımıyla İstanbul’da yapıldı. 2009 yılında 

Forum’a katılan Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı 

kapsamında, Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi’nin (International Council of Securities 

Associations-ICSA) 2019 Yarı Yıl Toplantısı da yapıldı. Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu’nun 

(International Forum for Investor Education-IFIE) Asya Bölgesi yıllık toplantısının da gerçekleştiği 

etkinlikte, finansal eğitim konusunda son dönemdeki gelişmeler gündeme getirildi. Ülkemizde 

gençlerle yaptığı çalışmalarla geniş kitleye ulaşan Habitat Derneği yaptığı sunumla etkinliğe katkı 

sağladı. ABD, Avrupa ve Asya’yı kapsayacak şekilde, dünya gündeminin İstanbul’da daha geniş bir 

temsil ile tartışılması fırsatı elde edildi.  

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı (TSPB) Dr. Alp Keler CFA’nın, açılış konuşmasını yaptığı 

Asya Menkul Kıymetler Forumu’nun 24. Yıllık Toplantısı’nda; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Baş Proje 

Direktörü Necmettin Kaymaz ve Merkez Bankası Ekonomisti Dr. Ünal Seven ise yaptıkları 

konuşmalarda, Türkiye ekonomisini ve sermaye piyasalarındaki fırsatları anlattılar.  

 

Türkiye’nin ve Türkiye Sermaye Piyasası’nın tanıtımı açısından büyük önem taşıyan Asya Menkul 

Kıymetler Forumu’nun 24. Yıllık Toplantısı’nda dijital dönüşüm ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 

ABD, Avrupa ve Asya’yı kapsayan gelişmelerle ele alındı. Toplantılar kapsamında düzenlenen 

panellerde, dijital dönüşümün sermaye piyasaları üzerindeki etkisi ve Birleşmiş Milletler tarafından 

oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirmesinde sermaye piyasalarının rolü 

tartışıldı. Asya Menkul Kıymetler Forumu’nun 24. Yıllık Toplantısı’nda; Asya Menkul Kıymetler 

Forumu’nun 2018 yılında Bali’de gerçekleşen genel kurul toplantısında kabul ettiği Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri’nin teşvik edilmesine yönelik Bali Deklarasyonu’nun güçlü bir şekilde 

desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Üç gün süren panel ve toplantıların ardından katılımcılar 

İstanbul’un kültürel zenginlikleriyle de tanışma fırsatı buldular.   

 

 



“Ülkemizin yatırım ortamına katkı yapacağımıza inanıyoruz” 

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler, CFA, açılış konuşmasında, böyle bir 

organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyeti duyduklarını belirterek, 18 ülkeden 55 delege 

ile dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarına yönelik fikir alış verişi yapmanın yanı sıra katılımcılara 

Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarının fırsatlarını anlatma imkânı bulduklarının altını çizdi. 

Yenilikçi pazarların geleceği üzerine teşvik edici fikir alışverişi ve verimli paneller 

gerçekleştireceklerini vurgulayan Keler, konuşmasını Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin son 

dönem ve gelecek faaliyetleri hakkında bilgi vererek sürdürdü: 

 

“TSPB olarak, daha güvenli, daha etkili ve daha güçlü bir yatırım ortamı oluşturmak, yatırımcı sayısını 

artırmak ve sermaye piyasalarımızın büyümesini sağlamak hedefiyle paydaşlarımızla çok yönlü 

faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlerimizi yurtiçinde olduğu gibi uluslararası alanda da 

gerçekleştirerek Türkiye sermaye piyasalarının yarattığı değeri öne çıkarıyoruz. Asya Menkul 

Kıymetler Forumu’nun yıllık toplantısına İstanbul’da ev sahipliği yaparak Asya’daki meslektaşlarımızla 

sermaye piyasalarına yönelik ufuk turu yapma fırsatı yakaladık. Aynı zamanda Türkiye ekonomisi ve 

sermaye piyasalarının potansiyelini anlatma fırsatı bulduk.” 

 

“Yatırımcılara genç ve dinamik iş gücü olanağı sunuyoruz” 

 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Baş Proje Direktörü Necmettin Kaymaz ise Asya Menkul Kıymetler 

Forumu’nun 24. Yıllık Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin jeostratejik konumu ve 

ekonomik potansiyeli ile sahip olduğu avantajları ve uluslararası yatırımcılara sunduğu imkanları 

aktardı. Türkiye’deki yatırım fırsatlarına dikkat çeken Kaymaz, Türkiye’nin otomotivden enerjiye, 

inşaattan finansa, savunma sanayinden tarım ve gıda endüstrisine kadar geniş bir yatırım alanı 

yelpazesine sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olduğunu belirten 

Kaymaz, Türkiye’nin uluslararası yatırımcılara genç ve dinamik iş gücü ile de potansiyel vadettiğine 

de vurgu yaptı. 

 

Asya Menkul Kıymetler Forumu’nun 24. Yıllık Toplantısı’nda Ekonomist Dr. Ünal Seven de, finans 

sektöründeki gelişmelerin ekonomik kalkınmadaki rolünü anlatan bir sunum yaptı. Sermaye 

piyasalarında, bankacılık sektöründe ve finans sektöründeki trendleri paylaşan Seven, bu sektörlerin 

uluslararası ve ulusal alanda tüm yatırımcılar için farklı fırsatlar sunduğunu belirtti. Seven, ayrıca 

sermaye piyasalarının gelişmesinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde yer alan gelir dağılımının 

iyileştirilmesi ve yoksullukla mücadele amacıyla uygulanan programlar için de önemli olduğunu ifade 

etti.  

 

Bilgi için: Tuğba Oğan Tel: 0212-280 85 67 Dahili: 133 / e-posta: togan@tspb.org.tr 

Olcay Nacar Arkhe İletişim Danışmanlığı Tel: 0532 376 23 39 e-posta: olcay@arkheiletisim.com 

 

 
 
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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