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Finansa dair her şey: Ege Finans Derneği

Ege Finans
Derneği, sadece

İzmir ve Ege
Bölgesi’nin

değil, ülkemiz ve
küresel finans

piyasalarındaki
gelişmelerin far-

kında olan bir
oluşum. EFD,
küresel finans
krizi ile birlikte

başta ABD
olmak üzere AB
Üyesi ülkeleri ve
Türkiye’de mey-

dana gelen
gelişmeleri takip
etmekle birlikte
finansal piyasa-
lara ve gelişme-

lere yönelik
görüş, öneri,

rapor ve benzeri
çalışmaları elek-
tronik ortamda
web sitesinden
ve basılı yayın

organlarıyla  ilgi-
li birimlere ve
kamuoyuna
aktaracak.

Doç. Dr. C. Coşkun Küçüközmen

Değerli okuyucular, hatırlayacağı-
nız üzere geçen haftaki yazıda
sizlere TC Merkez Bankası ev

sahipliğinde ve G20 dönem başkanlığı-
nı yürüten Meksika’nın katkılarıyla 27-
28 Eylül 2012 tarihlerinde İstanbul’da
Finansal Sistemik Risk (Financial
Systemic Risk) konulu uluslararası bir
konferans düzenleneceğinden ve gele-
cek hafta bu konuyu kapsamlı bir şekil-
de ele alacağımdan bahsetmiştim.
Ancak bu satırların yazıldığı sırada
Konferansın halen devam ediyor olması
ve Konferans dokümanlarının tamamı-
nın henüz elime ulaşmamış olması
nedeniyle bu konuyu haftaya bırakıyo-
rum. Bu yazımda sizleri bizzat içinde
olduğum ve beni heyecanlandıran yeni
bir oluşumdan haberdar etmek istiyo-
rum. Başlıkta yer alan “Finansa Dair Her
Şey” yeni kurulan bir derneğin misyonu.
Kurulan yeni dernek “Ege Finans
Derneği”, kısaca EFD.

EFD 27 Eylül Perşembe akşamı
Mövenpick Otel’de gerçekleştirdiği
yemekli toplantı ile kuruluşunu resmi
olarak kamuoyuna duyurdu. 

İzmir merkezli 35 kurucu üye ile yola
çıkan Ege Finans Derneği (EFD)
11.06.2012 tarihinde tüzel kişilik kaza-
narak faaliyetine başladı. Dernek
Başkanı Prof. Dr. N.Oğuzhan Altay açış
konuşmasına “Düşünsel temellerini yak-
laşık bir yıl önce attığımız ve 2012 yılı
başında da şu an mevcut Kurucu

Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan
Müteşebbis Heyetle EFD çalışmalarımıza
başladık” sözleriyle başlıyor. Finans ala-
nının farklı kesimlerinden gelen üyeler
gerek akademik gerekse finans piyasası-
nın birbirine komşu alanlarını temsil edi-
yor. EFD, amaç, kapsam, faaliyetler, üye
dağılımı, organizasyon yapısı ve yol
haritası konularında yoğun ve titiz çalış-
maların ardından toplam 35 kurucu üye
sayısında karar kılmış bulunmakta.

Derneğin kurucu üye profili ise şöyle:
Kadın sayısı 9, erkek sayısı 26, öğrenim
durumu açısından lisansüstü ve doktoralı
sayısı 16, lisansüstü ve doktoraya devam
edenler 10 ve geriye kalan 9 üye lisans
mezunu. Mesleki dağılımı olarak öğre-
tim üyesi ve öğretim elemanı 9, Bölge,
İzmir ve Şube Müdürleri ile genç uzman
bankacılar 14, Sermaye Piyasası Müdür
ve Yöneticileri 5, özel sektör firmaların-
dan Murahhas Aza, Finans
Koordinatörü, Müdürü ve uzmanları ise
7. Kurucu üyelerinin en genci 22, en
yaşlısı 56 yaşında. EFD’nin yaş ortala-
ması ise 33. Görüleceği üzere genç
finansçı ve akademisyenlerden oluşan
enerjik bir dernek. EFD Tüzüğü’nün
amaç ve kapsamında; üyelerin, üniversi-
telerin finans iktisadı ve işletme finansı
alanlarında çalışan öğretim elemanları
ve finans mevzuatı kapsamında faaliyet
gösteren kurum ve kuruluşları ile firma-
ların finans bölümlerinde çalışanlardan
oluşması öngörülmüştür. Bu çerçevede
EFD’nin sınırları net bir şekilde belirlen-
miş. Bu vesileyle Tüzüğün ikinci madde-

sini sizlerle paylaşmak istiyorum:

DERNEĞİN AMACI VE KAPSAMI

Madde 2-Dernek, İzmir ve Ege
Bölgesi’ndeki kamu ve vakıf üniversitele-
rinin ilgili fakültelerindeki iktisat, işletme,
finans mühendisliği, dış ticaret ve finans-
man, bankacılık ve finans gibi farklı
adlarla tanımlanan bölümlerin finansal
iktisat, para-banka, işletme finansmanı
ve yönetimi, risk yönetimi, finans tarihi,
sermaye piyasaları ve sigortacılık gibi
alanlarında çalışan öğretim elemanları
ile Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sigortacılık Kanunu ile Finansal
Kiralama, Factoring ve Finansman Şir-
ketleri Kanunu gibi ilgili mevzuatlar kap-
samında finans piyasalarında faaliyet

gösteren kurum ve kuruluşlar ile
TCMB, BDDK, SPK, TMSF, KOSGEB,
KGF ve benzeri kamu kurumlarında
çalışanların yanı sıra özel ve kamu
sektöründeki işletmelerin finans
bölümlerinde çalışan finansçıları bir
araya getirmek, mesleki birlik ve daya-
nışmalarını gerçekleştirmeye yönelik
etkinlikler ile aşağıdaki çalışma konu-
ları ve biçimlerine yönelik faaliyetlerde
bulunmak amacını gütmekte ve kap-
samaktadır.”

“HIZIMIZ FİNANSÇILARIN HIZIDIR”

Dernek Başkanı Prof.Dr. Altay bu
hedeflerin Ekim Ayından itibaren adım
adım yaşama geçirileceğini söylerken
“hızımız finansçı hızıdır” demeyi de
ihmal etmiyor. Yüksek Frekanslı Alım-
Satım İşlemleri (high-frequency tra-
ding) çerçevesinde bir saniye içinde
binlerce işlem yapıldığı dikkate alına-

cak olursa hız’dan ne kastedildiğini
anlamak zor olmuyor.  Derneğin gerek
Türk finans sektörü, gerekse İzmir ve Ege
Bölgesinde varlığını etkinliklerle güçlen-
dirip en kısa zamanda Ege Bölgesi’nde
yer alan illerde temsilcilerini belirleyip
hemen akabinde şubeleşme çalışmaları-
na koyulacağı yine başkan tarafından
dile getiriliyor.

“ONUR KURULUMUZUN IŞIĞIYLA
DAHA DA GELİŞECEĞİZ”

EFD’nin Danışma ve Onur Kurulu var.
Danışma Kuruluna henüz üye kabulüne
başlamamışlar; ancak Onur Kurulu’nda
hepimizin yakından tanıdığı isimler var.
Duayen bankacı ve İzmir Ekonomi Üni-
versitesi Hocalarından Halit Soydan,
Dokuz Eylül Üniversitesi Hocalarından
Prof. Dr. Özcan Güven, Prof. Dr. Öcal
Usta ve Prof. Dr. Berna Taner ile Gediz
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyfullah

Çevik. Dernek Başkanı Altay “Danışma ve
Onur Kurullarından alacağımız hem aka-
demik, hem de tecrübelerle dolu ışıklar ve
önerilerle faaliyetlerimizi daha da gelişti-
receğiz” diyor. 

Akşamki toplantıdan edindiğim izlenim
bir sivil girişim olarak Ege Finans
Derneği’nin, sadece İzmir ve Ege
Bölgesinin değil, Ülkemiz ve küresel
finans piyasalarındaki gelişmelerin farkın-
da olan bir oluşum olduğu. EFD, küresel
finans krizi ile birlikte başta ABD olmak
üzere AB Üyesi ülkeleri ve Türkiye’de mey-
dana gelen gelişmeleri takip etmekle bir-
likte finansal piyasalara ve gelişmelere
yönelik görüş, öneri, rapor ve benzeri
çalışmaları elektronik ortamda web site-
sinden ve basılı yayın olarak ilgili birimlere
ve kamuoyuna aktaracağını ifade ediyor.

Görüleceği üzere Dernek oldukça geniş
kapsamlı bir çalışma sahası belirlemiş
durumda.  EFD’ye üye kabulünün refe-
rans sistemine dayalı olarak yapıldığını
bu vesileyle ifade etmeliyim. Değerli okur-
lar, bu vesileyle Ege Finans Derneği
Başkanına, Yönetim Kurulu Üyelerine,
Onur Kurulu Üyelerine, geceye katılan
konuklara ve basınımızın değerli mensup-
larına Dernek Başkan Yardımcısı olarak
teşekkür etmek istiyorum. EFD’nin başarısı
İzmir’in, Ege’nin ülkenin başarısı olacak-
tır. Haftaya bu satırlarda buluşmak dile-
ğiyle Ege Finans Derneği’ne “hoş geldin
EFD hayırlı olsun” diyoruz. 

Derneğimizin temel öncelikleri
1-Dernek faal iyet ler inin

etkinleştirilmesi ve geliştirilme-
sine yönel ik araşt ırmalar
yapabilmek için araştırma
merkezleri, akademi ve ensti-
tü gibi kuruluşları kurmak ve
geliştirmek,  

2-Tüzük amaçlarının ger-
çekleştirilmesi için ihtiyaç duy-
duğu gelirleri temin etmek
amacıyla iktisadi, ticari ve
sanayi işletmeler kurmak ve
iş letmek, bu doğrul tuda
olmak üzere İzmir ve Ege
Bölgesinde ve hatta
Türkiye’de yatırım yapacak
yerli ve yabancı yatırımcılara,
işletmelere finansal raporlar
ve görüşler hazırlamak ve
benzeri faaliyetlerde bulun-
mak,

3-Finans mesleğinin tanım-
lanması, tanınması ve bir
meslek odası olarak Türkiye
Finansçılar Odası’nın kurulu-
şu için gerekli çalışmaları
yapmak,

4-İzmir ve Ege Bölgesindeki
finansal çalışmaları, çalışan-
ları ve kurumsallaşmayı des-

teklemek amacıyla lobi ve
lobicilik çalışmalarını yerel,
ulusal ve uluslararası düzeyde
yapmak,

5-Gerekli görülen yerlerde
Finans Arşivi ile Finans Müzesi
açmak ve/veya açılması için
çalışmalar yapmak,

6-Üniversitelerde finansal
ikt isat,  f inansman, para
banka, sigortacılık, bankacılık
ve finans, uluslararası finans-
man, finans mühendisliği ve
benzeri alanlarda bölümler
açılmasına yönelik her türlü
çalışmaları yapmak, üniversite
öğrencileri arasında ve finans
piyasalarında faaliyet göste-
ren kurum, kuruluş ve kamu
kurumlarında çalışanlar ile
kamu ve özel sektör işletmele-
rinin finans bölümlerinde çalı-
şanlara yönelik ödüllü/ödül-
süz yarışmalar düzenlemek ve
benzeri çalışmalar yapmak,
finans alanında yüksek öğre-
nim gören başarılı ve liyakatli
lisans, yüksek lisans ve dokto-
ra öğrencilerine Dernek Burs
Yönetmeliği kapsamında burs

olanakları sağlamak,
7-Kurs, seminer, konferans,

panel, kongre, çalıştay gibi
yerel, ulusal ve uluslararası
düzeyde bilimsel toplantılar ve
eğitim çalışmaları düzenle-
mek, 

8-Amacın gerçekleştirilmesi
için gerekli olan her türlü
bi lgi,  belge, doküman ve
yayınları temin etmek, kullan-
mak, aracı olmak, arşiv ve
dokümantasyon merkezi oluş-
turmak, faaliyet ve çalışmala-
rını duyurmak için amaçları
doğrultusunda gazete, dergi,
kitap gibi yayınlar ile üyeleri-
ne dağıtmak üzere çalışma ve
bilgilendirme bültenleri çıkar-
mak, mesleki dergi yayınla-
mak ve/veya çıkarmak, farklı
mesleki dergilere yazı, rapor,
görüş ve benzeri faaliyetlerle
destek vermek ve bütün bu
yazılı ve basılı çalışma ve faa-
liyetlerini elektronik ortamda
da (web sitesi, e-kitap, e-bül-
ten, e-üyelik ve benzerleri
gibi) yapmak veya yaptırtmak.

Henüz taslak olarak üyelerin görü-
şüne sunulacak olan komisyonlar şu
şekilde:

1.Aracı Kuruluşlar ve Menkul
Kıymetler Komisyonu

2.Bankalar ve Bankacılık
Komisyonu

3.Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu
4.TCMB, HAZİNE, SPK, BDDK,

İMKB ve TMSF ile İlişkiler Komisyonu
5.Diğer Kamu Kuruluşları İle İlişkiler

Komisyonu
6.Bilgi Teknolojileri Komisyonu
7.Danışmanlar ve Onursal Üyeler

Komisyonu
8.Dernek Adına Yayın Komisyonu
9.Eğitim ve Danışmanlık Komisyonu
10.Finansal Piyasalar, Kurumlar ve

Araçlar Komisyonu
11.Özel Sektör İle İlişkiler

Komisyonu
12.Hukuk Komisyonu
13.İş Geliştirme Komisyonu
14.KOBİFİNANS Komisyonu
15.Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu
16.Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Komisyonu
17.Kurumsal Yönetim Komisyonu
18.Muhtelif İhtisas Komisyonları

Oluşturulması Komisyonu
19.Sigortacılık Komisyonu
20.Sosyal Etkinlikler ve Sosyal

İlişkiler Komisyonu
21.Sosyal Medya ve İnternet

Komisyonu
22.Toplantı, Organizasyon ve

Etkinlikler Komisyonu
23.Uluslararası İlişkiler Komisyonu
24.Üye İletişim ve Üyelik Geliştirme

Komisyonu
25.Web Sitesi Yönetimi Komisyonu

N. Oğuzhan
Altay

Ege Finans Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıda birer konuşma yaptılar.


