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Sermaye piyasaları “önce yatırımcı” diyor
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), CFA Society of Istanbul - Yatırım
Profesyonelleri Derneği ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri (TKYD),
yatırımcı haklarının korunması konusunda yapılan çalışmaları aynı
platformda buluşturmak amacıyla “Önce Yatırımcı” Konferansı’nı düzenledi.

16 Mayıs 2014 tarihinde Yapı Kredi Bankası Konferans Salonu’nda düzenlenen “Önce Yatırımcı”
Konferansı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan ve CFA Society of Istanbul Başkanı
Ertunç Tümen’in yanı sıra, yurtdışından önemli isimlerin katılımıyla yapıldı. Konferansta, finansal
piyasaları güçlendirmek ve yatırımcıların farkındalık düzeyini artırmak için ülke çapında yapılan
çalışmalar masaya yatırıldı.
“Gelecek on yılda hedef, tasarruf oranını %20 seviyesine yükseltmek”
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş açılış konuşmasında ekonomik büyümenin en önemli
unsurunun tasarruf olduğuna dikkat çekti: “İşin başı büyüme, büyümenin kaynağı yatırım,
yatırımın kaynağı da tasarruftur. 1990’larda milli gelirin %23’ü düzeyinde olan tasarruf oranı,
2013 yılında %12 seviyesine kadar geriledi. Gelecek 10 yılda bu yapıyı değiştirmek, tasarruf
oranını %20’ler seviyesine artırmak, mali piyasalarımızı çok seçenekli bir yapıya kavuşturmak
kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görülüyor. Aynı şekilde yatırımcılarımızın finansal okuryazarlık
seviyelerini yükseltmek, kaliteli araştırmalarla doğru karar vermelerine yardım etmek, onları
yeni araç ve ürünlerle tanıştırmak, yine yatırım kuruluşları başta olmak üzere hepimizin
görevidir.” dedi.
“Bireysel yatırımlar, sermaye piyasasına kurumsal yatırımcılar kanalıyla
yönlendirilmeli”
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan ise yaptığı
açılış konuşmasında, “Uygun altyapıyı kuramadığımız zaman düzenlemeler yetersiz kalır.
Dolayısıyla problemleri ele alırken doğru kurumsal yapıyı ve yapısallaşmayı ön plana almalıyız.
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Bu anlamda göreve başladığım ilk günden beri, katıldığım bütün toplantılarda altını çizerek
vermeye çalıştığım mesaj, yatırımcının korunması için en önemli hususlardan biri bireysel
yatırımların sermaye piyasasına olabildiğince kurumsal yatırımcılar kanalıyla yönlendirilmesidir.
Bu hem kurumsallaşma açısından, hem etkili risk yönetimi açısından hem de tüketicilerin
haklarının korunması açısından daha etkili ve sonuç alma noktasında piyasa ekonomisi
mantığına uygun bir çözüm olacaktır."
CFA Society of Istanbul Başkanı Ertunç Tümen, konferansı takdiminde, tüm dünyada CFA
organizasyonları tarafından düzenlenen “Önce Yatırımcı” etkinlikleriyle dünyanın tüm finans
merkezlerinde yatırımcının korunmasına ilişkin bir seferberlik başlatıldığını belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından, TSPB Başkanı Attila Köksal’ın moderatörlüğünde yapılan
“Yatırımcının Korunması-Aracı Kurum Uygulaması” başlıklı panelde, İş Bankası Genel Müdür
Yardımcısı İlhami Koç, Turkish Yatırım CEO’su Dr. Mine Berra Doğaner ve Saxo Capital CEO’su
Egemen Kaya ülkemizde mevcut yatırımcı koruma mekanizmalarını tartıştılar.
Köksal, küresel alanda finans sektörüne duyulan güvenin azaldığına dikkat çekerek:
“Toplumların finansal okuryazarlık düzeylerini yükseltmek ve tasarruf bilincinin yayılmasını
sağlamak tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal politikalarında üst sıralarda yer alıyor. Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği olarak faaliyetlerimizi, sektör çalışanlarının ve yatırımcıların eğitimi
olmak üzere iki alanda yoğunlaştırdık. Yatırımcı eğitimi alanında ülkemizin ilerlemesi için devlet,
sivil toplum ve akademik kuruluşlarla işbirliği içindeyiz. Bu işbirlikleriyle nihai hedefimiz,
tasarrufların doğru yatırımlara dönüştürülmesi ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda
bulunmaktır.” dedi.
TKYD Başkanı ve Ak Portföy CEO’su Alp Keler moderatörlüğünde yapılan “Yatırımcının
Korunması-Kolektif Yatırım Kuruluşları Uygulaması” panelinde ise SPK Başkan Yardımcısı Tevfik
Kınık, Yapı Kredi Portföy CEO’su Emir Alpay ve Aberdeen Varlık Yönetim Şirketi Mevzuat Uyum
Müdürü Müdürü Victoria Brown konuşmacı olarak yer aldılar. Dr. Alp Keler, TKYD olarak
“yatırımcının korunması” konusunu en önemli önceliklerinden birisi olarak belirlediklerini
vurguladı. Panel konuşmacıları, kollektif yatırım kuruluşlarının müşterilere sunulması sürecinde
yeni SPK Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde yatırımcının korunmasını amaçlayan düzenlemelerin
üzerinde durduruldu. Ayrıca, Türkiye’de portföy yönetim şirketlerinde yatırımcının korunmasına
dönük alınan tedbirler ile Avrupa’da bu konuda atılması planlanan adımlar katılımcılarla
paylaşıldı.
Panelin kapanış konuşmasını ise CFA Enstitüsü EMEA Bölgesi Yönetici Direktörü Nitin Mehta
yaptı. Mehta, CFA Enstitüsü olarak 2013 yılında küresel ölçekte başlatılan “Finansın Geleceği”
inisiyatifi finans sektörüne karşı oluşan güvensizliği ortadan kaldırmayı hedeflediklerini
belirterek, Türkiye'deki tüm finansal kuruluşları bu inisiyatife destek vermeye çağırdı.
Bilgi İçin: Tuğba Oğan Tel: 212-280 85 67 Dahili:133 E-posta: togan@tspakb.org.tr
TSPB hakkında:
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının üye olduğu
özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur. Birlik, meslek kurallarını oluşturmakta ve sektörü denetlemektedir.

TSPB Büyükdere Caddesi No. 173 1. Levent Plaza, 1. Levent 34394 İstanbul
Tel: 212-280 85 67 Faks: 212-280 85 89 internet: www.tspakb.org.tr e-posta: info@tspakb.org.tr

2

