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Dünya
a Yatırımcı Hafftası Tü
ürkiye’d
de Gong
g Tören
niyle
B
Başladı!
İlki g
geçtiğimiz yıl dünya çapında ç
çeşitli etkiinliklerle kutlanan
k
D
Dünya Yatırımcı
Haftası’n
nın ikincisii bu yıl 1-7
7 Ekim 20 18 tarihle
erinde düzenleniyor.. Her ülkenin kendi
etkinlik
klerini düz
zenlediği hafta
h
Türk iye’de, Sermaye Piy
yasası Kurrulu (SPK)
), Borsa
İstanbu
ul A.Ş. ve Türkiye
T
Se
ermaye Piy
yasaları Birliği (TSP
PB) işbirliğ
ğinde 1 Ek
kim 2018
t
tarihinde
gerçekleş tirilen gon
ng töreniy
yle başladıı.
Uluslararası Menkul Kıymet Düzenleyici
D
ileri Örgüttü (IOSCO
O-Internatio
onal Organ
nization off
Securities Commissio
ons) tarafın
ndan belirle
enen ilkeler çerçevesinde Dünya
a Yatırımcı Haftası’nın
ikincisi 1-7
7 Ekim 2018 tarihleri arasında
a
dü
ünya çapınd
da çeşitli ettkinliklerle kutlanıyor.
Dünya Yattırımcı Haftası global etkinliği
e
SP K, Borsa İstanbul ve TSPB’nin 1 Ekim 2018 tarihinde
e
ortaklaşa düzenledik
kleri “Dünya
a Yatırımcı Haftası ve
e Gong Törreni”yle ülk
kemize taşındı. Borsa
İstanbul’da
a düzenlen
nen etkinlik
k, SPK Başşkanı Ali Fuat
F
Taşkes
senlioğlu, B
Borsa İstan
nbul Genel
Müdürü ve Yönetim Kurulu Üy
yesi Muratt Çetinkaya
a ve TSPB
B Başkanı Erhan Topaç’ın açılış
ş
konuşmala
arıyla başla
adı. TSPB üye
ü
temsilciileri, kamu kurum tem
msilcileri, a
akademisye
enler, basın
mensuplarrı ve üniverrsite öğrenc
cileri olmak
k üzere töre
ene 300’ün üzerinde k
kişi katıldı.
Ali Fuat Taşkesen
nlioğlu: “G
Günümüzd
de finansa
al okurya
azarlık birreylerin hayatlarını
h
ı
sürdürebilmek için temel bir
r özellik ha
aline gelm
miştir”
SPK Başkanı Ali Fua
at Taşkese
enlioğlu:“Üllkemizin sü
ürdürülebilir bir büyü
ümeye sah
hip olması;
finansal piyasalarda istikrar ve
e sermaye piyasaların
nın gelişimi ile doğru orantılıdırr. Sermaye
e
Piyasası K
Kurulu olarrak tasarrufların etkin
n bir şekilde ekonom
miye kazan
ndırılması ve
v tasarruff
sahiplerinin hak ve yararlarının korunm
ması amacıy
yla bize verilen
v
düzzenleme, gözetim
g
ve
e
denetim görevlerini yerine
y
getirrmekteyiz. Amacımız, sermaye piyasasına
p
yönlendirile
en tasarruff
miktarında
a ve bu piyasaya
p
yatırım
y
yap
pan yatırım
mcı sayısın
nda artış ssağlayarak, sermaye
e
piyasalarım
mızı daha gelişmiş,
g
da
aha derin ve
e istikrarlı hale getirm
mektir. Diğe
er taraftan, ülkemizde
e
dış kaynak
k bağımlılığ
ğının azaltılması ve fiinansman kaynağının maliyetini n düşürülm
mesi için iç
ç
tasarruflarrın artırılma
ası hayati önem
ö
taşım
maktadır. Fiinansal ürün ve hizme
etlere erişim
m alanında
ülkemiz g
göstergeleri ve finans
sal altyapın
nın gelişmişliği dikka
ate alındığıında daha çok talep
p
dönemde; finansal
yönünün kuvvetlen
ndirilmesi gerektiğin
ni görüyo
oruz. Önümüzdeki
teknolojile
erdeki gelişmenin yatıırımcıların ffinansal erişiminde be
elirleyici ola
acağını düş
şünüyoruz.
2017 Yılı G
Global Findex Çalışma
asına göre; dünya gen
nelinde fina
ansal erişim
me sahip olmayan 1,7
7

milyar yetişkinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan 1,1 milyarlık kısmının cep telefonu ve internet
erişimi bulunmaktadır. Bu da; dijital teknolojilerin finansal erişimi hızla artırmadaki
potansiyelini göstermesi açısından önemlidir. Ülkemizde de bu alanda göze çarpan bir gelişme
gözlenmektedir. Mobil hesap sahibi olanların oranı 2014 yılında sadece %1 iken; bu oran 2017
yılında %16’ya çıkmıştır” dedi. Ülkemizde finansal farkındalığın artırılmasına, tasarruf ve
yatırım konularında bilinç düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlayan etkinliklerin artmasının
önemini vurguladı.
Murat Çetinkaya: “Geniş kitleleri sermaye piyasasına kazandırmak için farkındalık
yaratmalıyız ”
Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, açılış konuşmasında:
“Mevduat iyi bir tasarruf ürünü. Ama tek tasarruf ürünü olmamalı. Biraz risk alarak, ortaklık
kültürünü öne çıkararak daha iyi getiriler mümkün. Sermaye piyasaları burada devreye giriyor.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Şirketler Endeksini çıkartırken
biraz seçicilikle mevduatın çok üstünde getiriler yakalanabildiğini memnuniyetle gördük.
Borsanın şeffaflığında, SPK’nın denetiminde vatandaşa ortaklık kültürü içeren güvenilir ürünler
sunmamız lazım. Bunu başarırsak bankaların ekonomide yüklendiği sorumlulukları paylaşır hale
geliriz. Onların uzun vadeli projelerde bizi, bizim ürünlerimizi kullanmaya ihtiyacı var. Bizim de
bir banka müşterisinin alıştığı seviyede hizmet vermeye hazır olmamız lazım. Önümüzde
sermaye piyasaları için çok şanslı bir dönem var. Bankalarla çalışarak, onlara yardımcı olacak
şekilde çok daha geniş yatırımcı kitlelerine ulaşma imkanımız var” dedi. İlerde çok daha fazla
yatırımcının olduğu günlerde Dünya Yatırımcı Haftasının kutlanacağını belirtti.
Erhan Topaç: “Tasarruf oranının artırılması temel hedefimiz olmalıdır”
TSPB Başkanı Erhan Topaç, tören kapsamında yaptığı konuşmada, global alanda düzenlenen
bu etkinliğin, ülkemizde de yatırımcı eğitimi alanında ciddi bir farkındalık yaratması açısından
önemini vurguladı: “Orta gelirli ülkeler grubunda %29 olarak hesaplanan tasarruf oranı Türkiye
için %25 seviyesinde. Türkiye’de yatırımlar 2017 sonunda milli gelirin %31’i kadar. Bu oran
ülkemizin büyümesi için gerekli olan yatırımları karşılayacak düzeyde tasarruf yapılamadığını
göstermektedir. Ülkemizin 2017 itibarıyla tasarruf – yatırım dengesi yaklaşık GSYH’nin %5’i
düzeyinde açık vermektedir. Büyümenin finansmanı için temel kaynak yurt içi tasarruflardır.
Mevcut tasarrufların en verimli alanlara en az maliyetlerle aktarılması ve ayrıca tasarruf
oranının artırılması temel hedefimiz olmalıdır.”
Tören kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bir de bilgilendirme semineri yapıldı.
Finansal okuryazarlık hakkında bilgilerin paylaşıldığı seminerde, SPK Aracılık Faaliyetleri Dairesi
Başkan Yardımcısı Ergun Türeoğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Araştırma ve İş Geliştirme Direktörü
Doç. Dr. Recep Bildik, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir
Doğan, Habitat Derneği Başkan Yardımcısı Hande Kılıç konuşmacı olarak yer aldı.
Bilgi için: Tuğba Oğan Tel: 212-280 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.

