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Dünyaca ünlü fütürist Gerd Leonhard, 13 Kasım tarihinde Türkiye 

Sermaye Piyasaları Kongresi açılış konuşmacısı olarak yer alacak! 

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), sektörün en önemli etkinliği 

haline gelen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin çalışmalarına hız 

verdi. Kongrenin ilk yabancı konuşmacısı dünyaca  

ünlü fütürist Gerd Leonhard olarak belirlendi.  

TSPB Başkanı Erhan Topaç, “Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 

üçüncüsü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. Bu sene uluslararası alandan 

çok etkili isimleri ağırlayacağımız Kongremizin ilk yabancı konuşmacısı belirlendi. Dünyaca ünlü 

fütürist Gerd Leonhard, 13 Kasım tarihinde Kongremizde açılış konuşmacısı olarak yer alacak. 

“Gelecek” temasıyla yaptığımız kongrede tartışılacak her konu sermaye piyasasının 

önümüzdeki yıllarda nelerle karşılaşacağına odaklanacak. Gerd Leonhard ise dünyanın en 

önemli şirket ve liderlerine geleceği anlatan bir isim olarak Kongremizin temasına dair bizlere 

güzel ipuçları verecektir” diyerek 13-14 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek Türkiye 

Sermaye Piyasaları Kongresi’nin sektör için önemini vurguladı. 

Topaç, ayrıca önümüzdeki dönemde Birlik olarak yeni ekonomi yönetimine yapacakları ziyaret 

hakkında bilgi verdi: “Seçimlerin ardından ülkemizde yeni bir döneme girdik. Yeni ekonomi 

yönetiminin çalışmalarıyla beraber ülkemizin güçlü büyümesini sürdüreceğine inanıyoruz. Biz 

de bu kapsamda sermaye piyasalarımıza yönelik önerilerimizi sunmak üzere Hazine ve Maliye 

Bakanı Sayın Berat Albayrak’ı ziyaret edeceğiz. Gelecek dönemde paydaşlarımızın da 

desteğiyle daha güçlü sermaye piyasalarına sahip olacağımızı umuyoruz.” 

 

Gösterge Yaz 2018 Yayımlandı 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından üç ayda bir hazırlanan Gösterge dergisinin 

Yaz 2018 sayısı yayımlandı. Bu sayıda aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden derlenen 

2018 yılının ilk çeyreğine ait faaliyet ve finansal verilerine ilişkin incelemelerin yanı sıra “AB 

Fintek Eylem Planı”, “İngiltere’de Düzenleyici Kum Havuzu Uygulaması” ve “TSPB Yatırımlarının 

Performans Değerlendirmesi: II. Yatırım Dönemi” isimli makaleler yer alıyor. Gösterge’nin tüm 

sayılarına www.tspb.org.tr adresinden ulaşılabiliyor. 

 
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  
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