BASIN
N BÜ
ÜLTE
ENİ
3 Ek
kim 2018
8

Türkiye Sermay
ye Piyas
saları Kongres
K
si, Düny
yadan ve
v
T
Türkiye’’den Ün
nlü Uzm
manlara Ev Sah
hipliği Y
Yapacak
k!
Türkiye Sermay
ye Piyasa
aları Birliiği (TSPB
B) tarafından 13
3-14 Kasım 2018
8
tariihlerinde
e İstanbul’da bu yıl üçün
ncüsü dü
üzenlene cek Türk
kiye
Se
ermaye Piyasala
arı Kongrresi, iki gün
g
boyu
unca dün
nyadan ve
v
Türk
kiye’den ünlü uzmanlara
a ev sahipliği yap
pacak. Ko
ongre’de
e, 25
panelin
n yanı sıra 24 far
rklı başlııkta sekttöre yönelik eğittim programları
y er alacak.
Türkiye Se
ermaye Piy
yasaları Birliği (TSPB),,Türkiye Se
ermaye Piya
asaları Kon
ngresi’nin üçüncüsünü
ü
bu yıl, 13--14 Kasım 2018
2
tarihle
erinde Wyn
ndham Gran
nd İstanbul Levent Otteli’nde düz
zenleyecek.
“Gelecek” temasıyla düzenlenecek ve iki gün sürece
ek kongred
de, 25 pane
el ve sektö
öre yönelik
k
farklı başlıklarda 24 eğitim
e
prog
gramı yer a lacak.
Kongre, re
eel sektörü ve finansa
al hizmetle
er sektörünü etkileyen
n yapay zek
ka, makine
e öğrenimi,,
algoritmik işlemler, robo danışmanlar g ibi geleceğ
ği şekillend
diren konu başlıkların
nı içerecek
k
b
açısıy
yla gerçekle
eşecek.
şekilde füttüristik bir bakış
ediği Kong
urulu’nun da
d destekle
gre’deki çok
k sayıda a
ana/eş anlı panellerin
n
Sermaye Piyasası Ku
yaklaşık 6
6.000 civarrında ziyarretçisinin o
olması bek
kleniyor. Gündemdekii konuların
n yanı sıra
yatırım ya
apma strattejilerine yönelik
y
hazzırlanan birçok eğitim
m program
mı da ücrettsiz olarak
k
Kongre’de yer alıyor.
Dünyaca ünlü fütürrist Gerd Leonhard,
Türkiye Sermaye
L
S
Piyasaları
P
K
Kongresi’n
nde!
Uluslararası uzmanla
arın katılac
cağı Kongrre’nin açılış
ş konuşmacılarından biri “Technology vs.
Humanity”” kitabının yazarı Ge
erd Leonha
ard olacak
k. 2015 yılında Wire
ed dergisi tarafından
teknoloji alanında en etkili 100 isim
mden biri olarak gö
österilen LLeonhard, kitabında,
insanlığımızın değişmesinden önce cev
vap verilmesi gereke
en etik v
ve sosyal sorunların
cevaplarını araştırıyo
or. Kendinii geleceğin
n verilerini toplayan bir avcı to
oplayıcı ola
arak gören
Leonhard, kültürel ve
v toplumsal olgulard
dan ticaret ve teknolo
ojiye kadarr birçok farklı alanda
a
geleceğe d
dair yenilik
kleri ve görrüşlerini Ko
ongre’de ka
atılımcılarla
a paylaşaca
ak. Ayrıca, Kongre’de
e
kitap imza
alama etkinliği de düze
enlenecek.

Faruk Ecz
zacıbaşı an
na konuşm
macı olaca
ak
Türkiye Se
ermaye Piy
yasaları Kon
ngresi, Ecza
acıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
e
Türkiye B
Bilişim Vak
kfı (TBV) Başkanı F
Faruk Ecza
acıbaşı’nı ağırlayacak
k. Türkiye’nin dijital
ekonomiye
e geçişi için
n en fazla çaba göste
eren isimlerinden biri olan Eczaccıbaşı, Türk
kiye’nin bu
alanda yaş
şadığı dönü
üşümleri ve
e dünyadak
ki son geliş
şmeleri ken
ndi kişisel d
deneyimlerrinden yola
çıkarak an
nlatacak. Geleceğin
G
dünyasında iyisiyle köttüsüyle bizi nelerin be
eklediğini “Daha
“
Yenii
Başlıyor” kitabında ele
e alan Ec
czacıbaşı, a
akıllı şehirller, yapay zeka, bilg isayar kors
sanlığı gibi
günümüzü
ün sıcak kon
nularına da
a değiniyor.. Faruk Eczacıbaşı’nın Kongre’dek
ki açılış kon
nuşmasının
hemen ard
dından “Daha Yeni Baş
şlıyor” isim li kitabının imza etkinliği de yapıılacak.
Kongreye
e katılım ücretsiz
ü
Sermaye Piyasası Ku
urulu’nun desteklediğ
d
ği ve Borsa
a İstanbul Grubu’nun ana sponsor olduğu
Kongre ka
apsamında düzenlene
ecek panell ve eğitim
mler, tüm katılımcılarra açık olu
up kayıtlarr
Kongre we
eb sitesi üzerinden ücretsiz
ü
bir şekilde ya
apılabiliyor.. Ayrıca Ko
ongre’nin resmi
r
hava
yolu firma
ası olan Türk Hava Yo
olları Kong re’ye kayıtt yaptıran katılımcılara
k
a, belirli re
ezervasyon
n
sınıflarında
a indirim su
unuyor.
Kongreye
e çok sayıd
da kurum destek ve
eriyor
Kongre’ye
- Serrmaye Piyasası Kurulu
u,
- Borrsa İstanbu
ul Grubu,
- T. İİş Bankası A.Ş.,
- Ged
dik Yatırım Menkul De
eğerler A.Ş..,
- Türrkiye Ekono
omi Bankas
sı A.Ş.,
- Türrkiye Vakıflar Bankası T.A.O.,
- Yap
pı Kredi Yattırım Menku
ul Değerler A.Ş.,
- Deu
utsche Bank,
- İntegral Yatırım Menkul Değerler A..Ş.,
- A1 Capital Yattırım Menku
ul Değerlerr A.Ş.,
- Btc
cTurk,
- CFA
A Society İs
stanbul,
- Citiibank A.Ş.,
- Den
nizBank Yatırım Hizme
etleri Grubu
u,
- Dev
vexperts Biilgi Dağıtım
m Hizmetlerri A.Ş.,
- Serrmaye Piyasası Lisanslama Sicil v
ve Eğitim Kuruluşu
K
A.Ş.,
- TEB
B Portföy Yönetimi A.Ş
Ş.,
- Türrkiye Katılım
m Bankalarrı Birliği,
- Türrkiye Sigortta Birliği,
- Türrkiye Sinai Kalkınma Bankası,
B
- Türrk Hava Yollları,
- Blo
oomberg HT
T ve
- TRT
T World des
stek veriyo
or.
Kongre v
ve konuşm
macılarla
adresinden
n ulaşılabiliyor.
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Bilgi için: T
Tuğba Oğan Tel: 0212
2-280 85 6
67 Dahili: 133 / e-postta: togan@
@tspb.org.trr

TSPB hakk
kında:
Türkiye Sermaye Piyas
saları Birliğii (TSPB), ba
anka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım
m
ortaklıkların
nın üye olduğ
ğu özdüzenleyici bir messlek kuruluşudur.
www.tspb.o
org.tr

