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Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde ‘Dönüşüm
Çağı’nın’ Etkileri Tartışılacak
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 19-20 Kasım 2019
tarihlerinde, İstanbul’da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Türkiye Sermaye
Piyasaları Kongresi’nde, dönüşüm çağının; insanları, sektörleri ve finansal
mimariyi nasıl etkileyeceği konuşulacak. Dünyadan ve Türkiye’den ünlü uzman
ve liderlerin konuşmacı olacağı Kongre’de, 28 panelin yanı sıra 30 farklı başlıkta
eğitim programları da yer alacak.
Dünya hızlı bir dönüşüm çağına girdi. Küresel pazardaki değişim, demografik değişim, iklim değişimi
ve dijital dönüşüm; konvansiyonel üretim, hizmet modellerini, pazarlama, tüketim, yatırım
alışkanlıklarını, kısacası şirketleri-insanları kökten değişime zorluyor. Dönüşüm çağını yakalamanın
önemine dikkat çekmeyi amaçlayan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Sermaye
Piyasaları Kongresi’ni “Dönüşüm” teması ile düzenleyecek. 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde Wyndham
Grand İstanbul Levent Oteli’nde gerçekleşecek ve iki gün sürecek Kongre’de, “Dönüşüm”; “İnsanın
Dönüşümü”, “Şirketler - Sektörlerin Dönüşümü” ve “Finansal Mimarinin Dönüşümü” olmak üzere üç
ana tema altında masaya yatırılacak. Dünyadan ve Türkiye’den ünlü uzmanlar, liderler Türkiye
Sermaye Piyasaları Kongresi’ne konuk olarak fikirleri ile dönüşüm yaratmak isteyenlere ilham
kaynağı olacak.
Geleceği şekillendiren konular masaya yatırılacak
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında, 28 panelin yanı sıra
30 farklı başlıkta eğitim programları yer alacak. Kongre’de “İnsanın Dönüşümü” teması işlenecek.
Tartışmalarda; yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusun artmasının yarattığı dönüşümün emeklilik
sistemlerine yansıması ele alınacak. Ayrıca gelişen teknolojiler, otomasyon, robotik uygulamaların
devreye girmesiyle çalışma hayatını doğrudan etkileyecek olan “kaybolan meslekler, kitlesel işsizlik
ve kitlesel işlevsizlik” gibi riskler karşısında, yeni becerilerin nasıl kazanılacağı, gelecekte ihtiyaç
duyulacak istihdam politikaları ekonomik kültürel boyutlarıyla konunun uzmanları tarafından
tartışılacak.

“Şirketler- Sektörlerin Dönüşümü” teması altında ise sermaye piyasasında veri ve değeri, teknolojik
gelişimle birlikte daha da karmaşıklaşan finansal risklerin yönetimi, kripto paranın geleneksel finansal
modeller açısından yarattığı tehditler, çevikliğin şirketlere getireceği fırsatlar, reel sektörün
borçlanmada kaynak alternatifleri, menkul kıymetleştirme ve büyüme ilişkisi gibi konular masaya
yatırılacak.
Kongre’de “Finansal Mimarinin Dönüşümü” teması altında da finans merkezi olmanın ülkeye
yaratacağı katma değer konuşulacak. Bu başlıkta; finansal kapsayıcılık, sanayi toplumundan
hizmetler toplumuna geçişin yarattığı sancılar ve politika tedbirleri, TL referans faiz uygulamasının
yansımaları, yabancı fon yöneticilerinin gözünden Türkiye’nin nasıl göründüğü, dijital çağda islami
finansın dönüşümü gibi geleceği şekillendiren konular fütüristik bir bakış açısıyla ele alınacak.
Türk iş dünyasının liderleri deneyimleri ile geleceğe ışık tutacak
Dünyadan uzmanların yanı sıra Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne konuk olarak katılacak Türk
iş dünyasının liderleri de fikirleri ile dönüşüm yaratmak isteyenlere ilham kaynağı olacak. Türkiye’nin
en büyük ve lider grubu Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Levent Çakıroğlu, sanayiden
finansal hizmetlere kadar geniş bir alanda sahip olduğu deneyim ışığında katılımcılara “dönüşüm”ü
anlatacak. Türkiye’de dijital bankacılığın öncülerinden QNB Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi ve
CEO’su Temel Güzeloğlu ise Enpara ile sağladıkları dijital bankacılık deneyimi üzerinden dijital
bankacılığın yarattığı değer ve geleceğine ilişkin fikirlerini paylaşacak.
Pazarlamanın bir numarası Tom Goodwin, dijital dönüşümün etkilerini anlatacak
Kongre’nin ana konuşmalarından birini ise “Digital Darwinizm” kitabının yazarı Tom Goodwin
yapacak. Kitabında geçmişten ders çıkarıp, alınan dersler ile bugün teknolojiye nasıl adapte oluruz,
hangi değişiklikleri benimsemeliyiz, hangilerini yok saymalıyız gibi konularla geleceğe ışık tutuyor.
Dünyada pazarlamanın bir numarası olarak görülen Goodwin, dijital işler, yapay zekâ, chatbotlar,
kişisel ekranların rol aldığı dünyada pazarlamanın geleceğine, dönüşümüne yönelik gelişmeleri ve
fikirlerini katılımcılarla paylaşacak. Goodwin ayrıca Kongre’de okurlarla buluşarak kitabını
imzalayacak.
Tarkan Maner Silikon Vadisi’ndeki deneyimlerini paylaşacak
Kongre’nin diğer ana konuşmacısı da Silikon Vadisi’nin ünlü Türk girişimcilerinden biri olan ve 2013
yılından bu yana ABD Santa Clara merkezli açık kaynak kodlu yazılımlara odaklanan veri depolama
ve yedekleme çözümleri şirketi Nexenta’nın Başkanı ve CEO’su Tarkan Maner olacak. Dünya
teknolojisini yöneten Türk küresel liderlerden biri olan Maner, mobilite, IOT, bulut bilişim, kısaca
dijital dönüşüm çağında girişimciliğin DNA’sına ilişkin deneyimleriyle katılımcılara ilham verecek.
Sermaye Piyasaları Kongresi’nin diğer bir konuşmacısı ise dünyanın en büyük kripto para borsası
Binance’nin CEO’su Changpeng Zhao olacak. Zhao, konferansta kripto paraların geleceği konusunda
bir konuşma yapacak.
“FREE LUNCH SOCIETY” filminin yönetmeni de Kongre’de
Bir zamanlar imkânsız görünen “evrensel gelir modeli”, artık ulaşılabilir mi? Ekonomi eğitimi aldığı
üniversite yıllarından itibaren bu sorunun peşine düşen ünlü Avusturyalı Yönetmen Christian Tod, bir
dizi söyleşi ve bulguyla ele aldığı belgesel filmi ile Kongre’de yer alacak. Tod’un Nobel ekonomi ödüllü
iktisatçı Milton Friedman’ın “Bedava Öğle Yemeği Yok” sözünden esinlenerek adını FREE LUNCH
SOCIETY koyduğu film, Türkiye’de Emeksiz Yemek adıyla biliniyor. Film gösteriminin ardından Tod
ile gerçekleştirilecek söyleşiyle Kongre katılımcıları, bir yönetmenin gözünden geleceğin nasıl farklı
yorumlandığına tanık olacak.

Kongreye katılım ücretsiz
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun desteklediği, Borsa İstanbul
Grubu’nun ana sponsor olduğu Kongre kapsamında düzenlenecek panel ve eğitimler, tüm
katılımcılara açık olup, kayıtlar Kongre web sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor.
Kongre ilgili detaylı bilgilere https://www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr/adresinden ulaşılabiliyor.
Bilgi için: Tuğba Oğan Tel: 0212-280 85 67 Dahili: 133 / e-posta: togan@tspb.org.tr
Olcay Nacar Arkhe İletişim Danışmanlığı Tel: 0532 376 23 39 e-posta: olcay@arkheiletisim.com

TSPB hakkında:
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım
ortaklıklarının üye olduğu öz düzenleyici bir meslek kuruluşudur.

