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BORSA VE HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI GENÇLEŞİYOR 

Borsa İstanbul’da işlem yapan yatırımcıların yaş gruplarına göre dağılımında dikkat 

çekici bir gelişme ve değişim olduğunu ifade eden Uluslararası İktisat ve İktisadi 

Planlama Uzmanı Dr. Yahya Can Dura, “Borsa ve hisse senedi yatırımcıları 

gençleşiyor. 0 – 39 yaş aralığının 2015 senesinde toplam portföy değeri içerisinde %9, 

2018 yılında %14, 2020 yılında ise %21,1 paya sahip olduğu görülüyor” diye konuştu. 

Hisse senedi yatırımının ve borsaların, iktisadi hayatta önemli bir role sahip olduğunu 

söyleyen Dr. Yahya Can Dura, “Ekonomik kalkınma ve büyüme için üretim faktörlerinin 

hacminin artmasına ihtiyacımız var. En önemli üretim faktörlerinin başında gelen 

sermaye ve bunun birikimi için borsalar kritik araçlardan birisidir diyebiliriz” ifadelerini 

kullandı. 

“KAZANILAN GETİRİLER ÖNEMLİ BİR KAYNAK” 

Borsaların, hisse senedi yatırımları aracılığıyla ekonomik yaşamda faaliyet gösteren 

şirketlere ve yatırımcılara kaynak temini ve sermaye birikimi noktasında büyük katkılar 

sağladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Yahya Can Dura, “Yeni yatırımlar ve bunların 

finansmanında, borsalarda gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerinin sonucunda 

kazanılan getiriler önemli bir kaynak olmaktadır. Borsalar aynı zamanda yabancı 

yatırımcılar kanalıyla döviz kazandırıcı işlemlerin de bir kaynağıdır. Ödemeler 

bilançosu dengeleri ve döviz kurları üzerindeki olumlu etkileriyle de iktisadi hayata ve 

parametrelere olumlu etkide bulunabilmektedir” dedi. 

“ÜLKE EKONOMİSİNE POZİTİF BİR KATKI SAĞLIYOR” 

Türkiye’de Borsa İstanbul’un, son yıllarda işlem hacmi ve portföy değerleri noktasında 

büyük bir performans göstererek ülke ekonomisine pozitif bir katkı sağladığını ifade 

eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı 

Dr. Öğretim Üyesi Yahya Can Dura, “Yine son yıllarda Borsa İstanbul’da işlem yapan 

yatırımcıların yaş gruplarına göre dağılımında dikkat çekici bir gelişme ve değişim 

olduğu görülmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) istatistikleri incelendiğinde 2015 

yılından itibaren portföy değeri itibarıyla yatırımcıların yaş gruplarında gençler lehine 

bir değişim başladığını görüyoruz” diye konuştu. 

Dr. Yahya Can Dura açıklamalarına şöyle devam etti: 

“2015 senesinde toplam portföy değeri içerisinde sadece %1,6 oranında bir paya sahip 

olan 0-29 yaş grubu yatırımcıların 2018 yılındaki oranının %2,71’e, 2020 yılında ise 

neredeyse %5 düzeyine yükseldiği gözlemlenmektedir. Benzer bir artış trendini 30-39 

yaş grubunda da görmek mümkündür. Bu yaş grubunun 2015 yılındaki payı 

%7’lerdeyken 2018’de %11’e ve 2020 yılında da %16,2’ye yükselmiştir. İki yaş ^ 
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grubunu birleştirerek aynı oranlara tekrar baktığımızda ise (0-39 yaş) yukarıdaki 

rakamlar daha çarpıcı hâle gelmektedir: 2015 yılında %9, 2018 yılında %14 ve 2020 

yılında %21,1. 50 yaş üstü yatırımcıların toplam portföy değeri içerisindeki ağırlığının 

ise özellikle 2018 yılından sonra şiddetli bir şekilde düştüğü not edilmelidir. Buradaki 

düşüş yaklaşık 11 puandır. 2018 senesindeki %61’lik oran, 2020 yılında %49’lara 

kadar gerilemiştir. Kuşkusuz bu azalış matematiksel olarak 0-39 yaş grubunda 

gerçekleşen artıştan kaynaklanmaktadır.” 

“GENÇLERİN RİSK ALMA GÜDÜLERİ FARKLI” 

Borsa ve hisse senedi yatırımcılarının gençleştiğini söyleyen Dura, gençlerin teknoloji 

kullanımında ileri yaş gruplarına göre daha avantajlı olduğunu belirterek, “Risk alma 

güdülerindeki farklılıklar, değişen ve gelişen araçlara-enstrümanlara adaptasyon 

becerileri, bilginin takibi ve işlenmesinde yaş grupları itibarıyla var olan farklılıklar ve 

genç yatırımcılara tanınan bir takım devlet destekleri yaşanan bu değişime sebep 

olabilir” diye konuştu. 

TRT, GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİNİ SEÇTİ 

121 üniversiteden 1360 katılımcı, toplamda 15 kategoride yarıştı, 154 eser finale kaldı. 

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. 

7'ncisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın kazananları belli oldu. 

121 üniversite ve 1360 katılımcı arasından dereceye girenlerin ödülleri, İletişim 

Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel 

Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ile 

alanında uzman isimler tarafından verildi.  

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi İdari Sosyal Bilimler 

Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri de geleceğin iletişimcileri 

arasına isimlerini yazdırdı. Proje danışmanlığını Öğr. Gör. Kerem Yükseloğlu ve Ar. 

Gör. Eda Çekemci’nin yaptığı, “Kadının Portresi” adlı Podcast yayını ile Melek 

Çetinkaya, Tuğçe Çeşmeci ve Sema Arslan, Podcast kategorisinde 1’inciliğe, proje 

danışmanlığını Doç. Dr. Remziye Köse Özelçi’nin yaptığı, “Hezel Ana Haber” adlı 

Televizyon Programı ile Caner Tıkız ise 3’üncülüğe layık görüldü. 

Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ve Rektör V. Prof. Dr. Nail Öztaş 

dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek başarılarını kutladı.   

ÜNİVERSİTELİ OLMAK İÇİN SON TARİH 18 EKİM! 

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini 18 Ekim’e 

kadar ÖSYM’nin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. 
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak 

olan ikinci ek yerleştirme süreci başladı. İkinci Ek Yerleştirme tercih sürecinde, merkezi 

yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile 

TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan 

adaylar tercih yapabilecek.  

“TERCİH YAPARKEN KORKMAYIN” 

Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, ikinci ek yerleştirme tercihlerinden yararlanacak 

öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin tercih yaparken korkmamalarını 

söyleyen Gülşen, “Artık her öğrenci istediği bölümü çift anadal, yandal ve yatay geçiş 

imkânları ile kolayca okuyabiliyor” dedi. 

“DOLMAMIŞ BÖLÜMLER PUANSIZ GÖZÜKECEK” 

İki yerleştirmede de kontenjanı dolmamış bölümlerin puansız gözükeceğini hatırlatan 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, puanı oluşan 

bölümleri tercih edecek öğrencilerin belirtilen taban puana eşit ya da yüksek puanı 

olması gerektiğini belirtti. Kontenjanlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen 

Gülşen, “İlk 5 tercihinizi kontenjan sayıları ve burs olanaklarına göre belirleyin” diye 

konuştu. 

DİYARBAKIR’DA OYUN TERAPİSİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR  

Diyarbakır Ergani Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi 

(İGÜ) iş birliğinde, çocukların iç dünyasını anlamaya yönelik geliştirilen ‘Filial Terapi’ 

adlı eğitimler devam ediyor. 

Diyarbakır'da düzenlenen ve Psikoterapist ve Psikolojik Danışman Elif Macit tarafından 

verilen 'Filial Terapi' adlı eğitim, Diyarbakır Ergani Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve 

İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğinde yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor. 

“AMAÇ, ÇOCUĞUN İÇ DÜNYASINI OYUN YOLUYLA ANLAMAK” 

Filial oyun terapisi hakkında açıklamalarda bulunan Psikoterapist ve Psikolojik 

Danışman Elif Macit, “3-10 yaş arası çocuklar ve ebeveynlerinin arasındaki ilişkiyi 

oyunu kullanarak güçlendirmeyi ve hem sorunların oluşumunu önlemeyi hem de var 

olan problemleri çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir yaklaşım. Amaç, ebeveynlere 

çocuklarıyla terapötik oyun oynamayı, çocuğun iç dünyasını oyun yoluyla anlamayı ve 

gelişimini takip etmeyi öğretmek. Böylelikle ebeveynler çocuklarının gelişimi, duygu 

dünyaları hakkında bilgi sahibi olurlar ve terapi sona erdikten sonra da 

kullanabilecekleri yeni bir beceri kazanmış olurlar” diye konuştu. 
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“ANNE - BABA SÜRECE DAHİL OLUYOR” 

Oyun terapisinin anne ve babayı sürece doğrudan dâhil ettiğini ifade eden Macit, 

“Terapist, ebeveynlere özel oyun saatlerinin nasıl yapılandırılacağını öğretir, kendi 

oyun seanslarını nasıl yürüteceği konusunda ve çocuklarının oyun aracılığıyla neler 

ifade ettiklerini anlama konusunda onlara rehberlik eder. Çocukların oyun aracılığıyla 

anne ve babalarıyla kurduğu bu kabule dayalı ilişki, onların problem çözme 

becerilerinin gelişmesini, kendilerine olan güvenlerinin artmasını ve duygularını daha 

iyi ifade etmesini sağlar” şeklinde konuştu. 


