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Değerli Konuklar, Sevgili Onur Kurulu Üyelerimiz, Basınımızın
Değerli Temsilcileri ve Ege Finans Derneğinin Kurucu Üyeleri,
Derneğimizin kamuoyuna tanıtımı için düzenlediğimiz Toplantımıza hoş
geldiniz, onur ve güç verdiniz.
İzmir merkezli 35 kurucu üye ile yola koyulduğumuz Ege Finans Derneği
11.06.2012 tarihinde İzmir Valiliği’nin oluru ile tüzel kişilik kazanmıştır.
Yaklaşık bir yıl önce düşünsel temellerini attığımız ve 2012 yılı başında
da şu an mevcut Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Müteşebbis
Heyetle çalışmalarımıza başladık. Finansın değişik kesimlerinden gelen
bizler, gerek akademik gerekse finans piyasasının farklı alanlarını temsil
ettik.
Amaç, kapsam, faaliyetler, üye dağılımı, organizasyon yapısı ve yol
haritamız konularında çok yoğun ve titiz çalışmalar yürüttük. İzmir’i temsil
etmek adına toplam 35 kurucu üye olma kararını verdik ve hepimizin
katkıları ile Derneğimizi bugünlere getirdik ve yarınlara taşımak istiyoruz.
Derneğimizin üye portföyü hakkında sizlere kısa bilgiler vermek
istiyorum. Kurucu 35 üyemizden;
*****Kadın sayısı 9, erkek sayısı ise 26’dır.
*****Öğrenim durumuna bakıldığında ise,
----Lisansüstü ve doktoralı sayısı 16,
----Lisansüstü ve doktoraya devam edenler 10 ve
----Geriye kalan 9 üyemizde lisans mezunudur.
*****Mesleki dağılımımız da şöyledir.
----Öğretim Üyesi ve elemanı 9,
----Bölge, İzmir ve Şube Müdürleri ile genç uzman bankacılarımız 14,
----Sermaye Piyasası Müdür ve Yöneticileri 5,
----Özel sektör firmalarından Murahhas Aza, Finans Koordinatörü,
Müdürü ve uzmanları ise 7’dir.
*****Kurucu üyelerimizden en gencimiz 22, en yaşlımızda 56 yaşındadır.
Tamamı dikkate alındığında yaş ortalamamız yaklaşık 33’dür.
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Çok Değerli Konuklar;
böylesi hedefli ve bilimsellikten beslenen bir üye portföyü ile yola
koyulduk. Derneğimiz üyeleri Tüzüğümüzün amaç ve kapsamında;
üyelerimiz, üniversitelerin finans iktisadı ve işletme finansı alanlarında
çalışan öğretim elemanları ve finans mevzuatı kapsamında faaliyet
gösteren kurum ve kuruluşları ile firmaların finans bölümlerinde
çalışanlardan oluşmaktadır ve oluşacaktır. Sınırlarımızı net olarak
belirledik. Bunu da aşağıdaki cümleler ile düzenledik:
“Derneğin Amacı ve Kapsamı
Madde 2-Dernek, İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki kamu ve vakıf
üniversitelerinin ilgili fakültelerindeki iktisat, işletme, finans mühendisliği,
dış ticaret ve finansman, 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 Şirketleri Kanunu gibi ilgili mevzuatlar
kapsamında 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 dayanışmalarını gerçekleştirmeye yönelik etkinlikler ile
aşağıdaki çalışma konuları ve biçimlerine yönelik faaliyetlerde bulunmak
amacını gütmekte ve kapsamaktadır.”
Derneğimizin amaç ve kapsamı ile çalışma konuları birlikte dikkate
alındığında olağan dernek faaliyetleri dışında temel önceliklerimizi şöyle
belirledik:
1-Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik
araştırmalar yapabilmek için araştırma merkezleri, akademi ve enstitü
gibi kuruluşları kurmak ve geliştirmek,
2-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri
temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve
işletmek, bu doğrultuda 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
bulunmak,
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3-Finans mesleğinin tanımlanması, tanınması ve bir meslek odası
olarak Türkiye Finansçılar Odası’nın kuruluşu için gerekli çalışmaları
yapmak
4-İzmir ve Ege Bölgesindeki finansal çalışmaları, çalışanları ve
kurumsallaşmayı desteklemek 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 iktisat, finansman, para banka, sigortacılık,
bankacılık ve finans, uluslararası finansman, finans mühendisliği ve
benzeri alanlarda bölümler açılmasına yönelik her türlü çalışmaları
yapmak, üniversite öğrencileri arasında ve finans piyasalarında faaliyet
gösteren kurum, kuruluş ve kamu kurumlarında çalışanlar ile kamu ve
özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde çalışanlara yönelik
ödüllü/ödülsüz yarışmalar düzenlemek ve benzeri çalışmalar yapmak,
finans alanında yüksek öğrenim gören başarılı ve liyakatli lisans, yüksek
lisans ve doktora 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
düzenlemek,
8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge,
doküman ve yayınları temin etmek, kullanmak, aracı olmak, arşiv ve
dokümantasyon merkezi oluşturmak, faaliyet ve çalışmalarını duyurmak
için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine
dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, mesleki
dergi yayınlamak ve/veya çıkarmak, farklı mesleki dergilere yazı, rapor,
görüş ve benzeri faaliyetlerle destek vermek ve bütün bu yazılı ve basılı
çalışma ve faaliyetlerini elektronik ortamda da (web sitesi, e-kitap, ebülten, e-üyelik ve benzerleri gibi) yapmak veya yaptırtmak,
Bu hedefleri Ekim Ayından itibaren adım adım yaşama geçireceğiz.
Hızımız finansçı hızıdır. Gerek Türk finans sektörü, gerekse İzmir ve Ege
Bölgesinde varlığımızı etkinliklerimizle güçlendireceğiz. Diğer taraftan
bölgedeki illerde temsilcilerimizi belirleyip hemen akabinde de şubeleşme
çalışmalarına koyulacağız.
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Danışma ve Onur Kurulu’muzdan alacağımız hem akademik, hem de
tecrübelerle dolu yönlendirme ve önerilerle faaliyetlerimizi daha da
geliştireceğiz. Bu kapsamda aramızda bulunan ve bizlere değerli
zamanlarını ayırmakla birlikte bugünlere taşıyan sevgili büyüklerimize
hem şükranlarımızı sunuyor, hem de teşekkür ediyoruz. Onlar bizlere
güç veriyor. Aldığımız ve daha alacağımız bilgi ve tecrübelerin
aydınlığında finansçılar olarak bu bayrağı büyüterek ve geliştirerek
devam edeceğiz.
Bir sivil inisiyatif olarak Ege Finans Derneği, sadece İzmir ve bölgemizin
değil Ülkemizin ve küresel finans piyasalarındaki gelişmelerin
farkındadır. Küresel finans krizi ile birlikte başta ABD olmak üzere AB
Üyesi ülkeleri ve Türkiye’de ortaya çıkan iktisadi sorunları takip etmekle
birlikte finansal alanlara yönelik görüş, öneri, rapor ve benzeri çalışmaları
elektronik ortamda web sitemizden, gerekse basılı yayın olarak ilgili
birimlere aktaracağız.
Ege Finans Derneği’nin çalışma alanı için kısaca “FİNANSA DAİR
HERŞEY” diyoruz.
Sevgili konuklar ve çok değerli basın mensupları, aramızda olmanızdan
duyduğumuz mutluluğu şahsım, çok değerli yönetim kurulum ve kurucu
üyelerimiz adına sizlere bir kez daha iletiyorum. Katılımınız için tekrar
teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Prof. Dr. N. Oğuzhan ALTAY
EFD YK Başkanı
oguzaltayefd@gmail.com
www.egefinansdernegi.org
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