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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç: “TSPB
Sermaye Piyasaları Ödülleri Sahiplerini Buluyor”
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Sermaye Piyasasında Gündem
dergisinin Nisan sayısında görüşlerini paylaştı.
4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Törenini Düzenliyoruz
TSPB olarak, Nisan ayında gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi veren Başkan Topaç,
sermaye piyasalarında heyecanla beklenen ve geleneksel hale gelen TSPB Sermaye Piyasaları
Ödül Töreni’nin dördüncüsünü düzenleyeceklerini dile getirerek, “Bu yıl 17 Nisan 2019 tarihinde
dördüncüsünü düzenleyeceğimiz ödül törenimiz ile sektörün gelişmesine, derinleşmesine ve
bilinirliğine
katkıda
bulunmayı,
sektörümüzdeki
başarı
hikayelerinin
kamuoyunda
görünürlüğünü artırmayı amaçlıyoruz. Gelinen noktada ödül töreninin sektörde yarattığı
heyecanın artarak sürdüğünü görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Zaman içerisinde bu
ödüllerin sadece ülkemizi değil, bölgedeki faaliyetleri de kapsayacak şekilde genişlemesini ümit
ediyoruz” dedi.
İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Panelleri’ne Başlıyoruz
Nisan ayında başlayacak ve yıl boyunca devam edecek bir diğer etkinliğin ülkenin sıcak
gündem maddesi olan kur riski yönetimine yönelik olduğunu belirten Başkan Topaç, “Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birliğimizin iş birliğiyle, 2019 yılında reel sektör şirketlerine yönelik
“İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” panellerini düzenleyeceğiz. Kur riski taşıyan
ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesini ve
farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Eş zamanlı olarak ihracat yapan şirketlerin yöneticileri
ile Birlik üyeleri arasında 1 saat süreli Firmadan Firmaya (B2B) görüşmeler yapılacak. 8 Nisan
2019 tarihinde, İstanbul TİM Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda ilki gerçekleştirilecek olan
panellerin, daha sonraki durakları Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir, Mersin olacak.
İhracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları derneği üyelerinin yanı sıra, banka ve
aracı kurum çalışanlarını panellerimize bekliyoruz” dedi.
Net Sermaye Giriş ve Çıkışları, MKK Tarafından Yayınlanmaya Başlandı
Topaç, TSPB olarak sermaye piyasasının sağlıklı ve detaylı verilerini üretmeye, verileri
kullanarak analizler yapmaya, bu analizlerden yola çıkarak görüşlerini oluşturmaya çalıştıklarını
belirterek: “Sizlerle son dönemde oluşmasına katkı sağladığımız önemli bir verinin bilgisini
paylaşmak istiyorum. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Birliğimizin girişimiyle, aylık olarak
yatırım fonlarındaki fiyat etkisinden arındırılmış, net sermaye giriş ve çıkışları MKK tarafından
yayınlanmaya başlandı. Fon türü bazında, fiyat etkisinden arındırılarak hesaplanan net sermaye

girişi bilgilerine MKK’nın internet sitesinden ulaşılabiliyor. Bu vesileyle MKK’ya değerli katkıları
için teşekkür etmek istiyorum” dedi.
İstanbul Finans Merkeziyle İlgili Rapor Hazırlanması Planlanıyor
Başkan Topaç, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın da yer
aldığı bir heyet ile “Global Financial Centres Index” çalışmalarını yapan “The Z/Yen Group of
Companies” Direktörü Mark Yeandle ile İstanbul Finans Merkezi ile ilgili bir rapor hazırlatmak
üzere geçtiğimiz ay Londra’da bir araya geldiklerini ifade etti. Topaç, “İstanbul’un uluslararası
finans merkezi olması için yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk.
Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile başlatılan bu önemli hedefin finansal hizmetler sektörümüzün
gelişmesi ve derinleşmesine büyük katkı sağlayacağı inancıyla, gerçekleştirilebilmesi için Birlik
olarak biz de elimizden gelen desteği göstereceğiz” ifadelerini sözlerine ekledi.
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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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