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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, 

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nı Yeni Baştan Ele Aldıklarını Belirtti 

 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Sermaye Piyasasında Gündem 

dergisinin Şubat sayısında, sektörün geliştirilmesi ve dönüşümü için Birlik olarak Sermaye 

Piyasası Mevzuatı’nı gözden geçirdiklerini belirterek: “Sermaye piyasalarına gönül vermiş 

profesyonellerden oluşan bir ekiple tüm mevzuatı gözden geçirerek, teorik alt yapısını ve 

pratikteki yansımalarını tartışmakta, güncellemekte ve Sermaye Piyasası Kurulu’na sunmak 

üzere değişiklik taslakları hazırlamaktayız. Bu çalışmamızı en kısa zamanda tamamlayacağız.”  

 

Topaç, ülkemizde ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans 

sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) çalışmalarının 

devam ettiğini dile getirdi: “Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin kurulması ve konu hakkında 

inisiyatif sahibi olması sonucu, bu yıldan itibaren İFM çalışmalarının daha da hızlanacağına ve 

İstanbul’un üst sıralara doğru çıkacağına inanıyoruz. Biz de Birlik olarak Finans Ofisimiz ile 

yakın temas halindeyiz ve elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar, 

plan ve projelerin ve bunların sonucunda piyasaya sunduğumuz önerilerin nihai amacı 

doğrultusunda Türkiye’de sermaye piyasalarını olması gereken noktaya getirmek ve ülkemizin 

sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak için İFM projesinin öncelikli hedefimiz olduğunu her 

zaman dile getiriyoruz.” Ayrıca Birliğin 3 ayda bir hazırladığı Gösterge dergisinin Kış 2019 

sayısının yayımlandığını belirten Topaç, “Gösterge dergimizin Kış 2019 sayısında Birliğimizce 

aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden derlenen 2018 yılının ilk dokuz ayına ait faaliyet 

ve finansal verilerine ilişkin incelemelerin yanı sıra, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Orta Asya’dan 

7 finans merkezinin ortaya çıkış süreci, tarihsel arka planı ve hükümet politikaları ile ele 

alınarak detaylı bir şekilde inceledik.” dedi. 

 

Gösterge’nin Kış 2019 Sayısında Uluslararası Finans Merkezleri İncelendi  

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

Kış 2019 sayısı yayımlandı. Bu sayıda TSPB tarafından aracı kurum ve portföy yönetim 

şirketlerinden derlenen 2018 yılının ilk dokuz ayına ait faaliyet ve finansal verilerine ilişkin 

incelemelerin yanı sıra, dünyanın önde gelen uluslararası finans merkezlerinden Londra, 

Singapur, Şanghay, Frankfurt, Dubai, Seul, Tallinn ve Astana finans merkezlerinin incelendiği 

Gösterge’nin Kış 2019 sayısına www.tspb.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.  

İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Panelleri Başlıyor 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve İhracatçı Birlikleri işbirliği ile 2019 yılında reel 

sektör şirketlerine yönelik ücretsiz etkinlikler kapsamında, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, 



 

İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi” paneli 

düzenlenecek. 

 

İhracatçı Birlikleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, İş Adamları Derneği Üyelerine ulaşmak amacıyla 

düzenlenecek paneller, banka ve aracı kurum çalışanlarının katılımına da açık olup, panellerde 

kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların 

bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor. 

 

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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