Basın Bülteni

12.03.2014

Bilinçli yatırımcı seferberliği Berlin’de

Borsa ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren yatırımcılara riskten korunmanın
kurallarını aktaran ve finansal okuryazarlığı artırmayı amaçlayan Borsa Okuryazarlığı
Programı, İstanbul’dan sonra şimdi de Bahçeşehir Üniversitesi Berlin Kampusu’na çıkarma
yapmaya hazırlanıyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BüSem), Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği
(SPYD) ve Gündem Medya Grubu iş birliğiyle hayata geçen Borsa Okuryazarlığı Programı,
İstanbul’dan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Berlin Kampusu’nda vereceği eğitimle, Berlin’de
yaşayan yatırımcılara borsanın altın kurallarını aktaracak.
Finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmak, bilinçli yatırımcı sayısını artırmak ve
Türkiye’nin yakaladığı ekonomik gelişimi borsa ve sermaye piyasalarında da sürdürmek amacıyla
hayata geçirilen eğitim; piyasa aktörlerinin bilinçlendirmeyi, tasarruf eğilimde artış yakalamayı ve
piyasalarda fiyatların daha gerçekçi olması için profesyonel ekonomik ajanlar yetiştirmeyi
hedefliyor.
22-23-24-25 Nisan 2014 tarihlerinde 4 gün boyunca Berlin Kampusu’nda devam edecek eğitim
hakkında bilgi veren ve Borsa Okuryazarlığı Programı’nın yatırımcılar için çok önemli bir kazanç
yöntemi olduğunu aktaran SPYD Başkanı Arif Ünver, “Yatırımcılar bu eğitimde bilinçlendikçe
piyasada fiyatlar da daha gerçekçi olacak, bu çok önemli bir konu. Finansal piyasalarda teknik ve
temel analiz konularına hakim olarak tasarruf sahiplerinin yatırımlarını yönlendirmeleri özellikle
hisse senedi piyasalarında çok kolay değil. Borsa Okuryazarlığı Programı’nı diğer eğitimlerden
ayıran özelliği, hayatın pratik gerçeklerini katılımcılara aktarıyor olmasıdır” diyerek tüm yatırımcıları
22 Nisan’da Berlin Kampusu’nda Borsa Okuryazarlığı Programı’nı deneyimlemeye davet etti.
Güçlü isimlerden oluşan eğitmen kadrosu
Almanya’da yaşayan Türklerin tasarruflarını, gerek Türk finansal piyasalarında gerekse uluslararası
finansal piyasalarda bilinçli bir şekilde değerlendirmeleri için gerekli donanımı sağlamanın en
önemli hedef olduğunu aktaran Ünver, “Borsa ve sermaye piyasalarına ilgi duyan ve birikimlerini
değerlendirmek isteyenler, kariyer planlamasında ilgili piyasalara yer veren; öğrenciler, ev
hanımları, serbest meslek erbapları, ücretli çalışanlar, orta ve küçük ölçekli tasarruf sahipleri, “Borsa

bir oyun mu? Yatırım mı?” sorusuna cevap arayanların bu eğitimden fazlasıyla net bilgiler edinerek
ayrılacağını düşünüyorum. Eğitimlerde SPYD Başkanı olarak bizzat ben ve alanında son derece
yetkin isimler olan Türev Piyasalar ve Foreks Uzmanı Levent Kerik ve Mali Tahlil Uzmanı D.Ali Yaz
eğitmen olarak yer alacağız” şeklinde konuştu.
Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Bahçeşehir Üniversitesi yerleşkesinde dört gün sürecek
eğitimin ardından katılımcılar, Türk asıllı milletvekili Özcan Mutlu tarafından Alman Federal
Meclisi’nde kabul edilerek Alman siyaseti hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Eğitim hakkında bilgi
almak ya da kayıt olmak için Bahçeşehir Üniversitesi Berlin Kampüsü’ne +49 30810580810
numaralı telefondan ya dainfo@bahcesehiruni-berlin.dee-posta adresinden ulaşmak mümkün.
Türkiye’de yaşıyor ve Berlin’deki eğitime katılmak istiyorsanız Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi’ne 0 212 381 59 36 numaralı telefondan sorularınızı yöneltebilirsiniz.

