CHILD&YOUTH FINANCE INTERNATIONAL (CYFI) 2013 ZİRVESİ
VE ÖDÜL TÖRENİ
7-9 Mayıs 2013, Hilton İstanbul
‘Child&Youth Finance International (CYFI) 2013 Zirvesi ve Ödül Töreni’, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun önderliğinde, Borsa İstanbul ve Merkez Bankası işbirliği ile 7-9 Mayıs 2013
tarihleri arasında, Hilton İstanbul’da gerçekleştirildi. Üç gün boyunca süren zirveye, 101 farklı
ülkeden gelen 400’ü aşkın yetkili, 108 çocuk ve genç katıldı.
CYFI 2013 Zirvesi katılımcıları olarak, farklı ülkelerden
gelen 108 çocuk ve genç, 7 Mayıs 2013 tarihinde Borsa
İstanbul’da, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Bülent
Gökrem, Borsa İstanbul Başkanı Mustafa İbrahim Turhan ve
CYFI Başkanı Jeroo Billimoria’nın katılımı ile gerçekleştirilen
gong törenine katıldılar. Çocuklar ve gençler, tüm gün
boyunca Borsa İstanbul’da düzenlenen grup aktivitelerinde
yer aldılar. Finansal
eğitim,
çocuk
ve
gençlere
yönelik
bankacılık, girişimcilik,
iletişim gibi konular
hakkında konuştukları
bu aktivitelerde çocuklar
ve gençler, 8-9 Mayıs
2013
tarihlerinde
gerçekleştirilecek olan iki
günlük CYFI Zirvesi’nde
bir araya gelecekleri
farklı
sektörlerden
yetkililere sunmak için öneriler ve görüşler geliştirdiler.
7 Mayıs 2013 tarihi itibari ile resmi olarak CYFI 2013 Zirvesi başlamamış olsa da, çeşitli
ülkelerden gelen katılımcılar, Hilton İstanbul’da yapılan çocuk ve gençlere yönelik finansal
eğitim ve finansal erişim konularının istişare edildiği zirve öncesi oturumlara katıldı.
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CYFI 2013 Zirvesi katılımcıları çocuk ve gençler ve üst düzey yetkililer, 7 Mayıs 2013
akşamı, Merkez Bankası tarafından Hilton İstanbul’da düzenlenen açılış yemeğinde bir araya
geldi. Merkez Bankası adına açılış konuşmasını Başkan Yardımcısı Mehmet Yörükoğlu yaptı.

101 farklı ülkeden gelen 400’ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşen CYFI 2013 Zirvesi ve
Ödül Töreni, 8 Mayıs 2013 tarihinde, Hilton İstanbul’da, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul Başkanı Mustafa İbrahim
Turhan, Merkez Bankası Genel Müdürü Çiğdem Koğar ve CYFI Başkanı Jeroo Billimoria’nın açılış
konuşmaları ile resmi olarak başladı.

Zirve açılışında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un, 100 ülkede faaliyet
gösteren CYFI hareketini destekleyen yazılı mesajı, Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme
Fonu yetkilileri tarafından okundu.
Zirve katılımcıları, 8 Mayıs 2013 günü boyunca,








Ulusal stratejiler,
Farklı ülke uygulamaları,
Ekonomik vatandaşlık eğitimi,
‘Global Money Week’ adı altında yapılan
etkinlikler,
Teknoloji,
Genç girişimciliği,
Yenilikçi finans

gibi konuları içeren panel ve oturumlara katıldı, bilgi alışverişinde bulundu.
Zirve katılımcıları, 8 Mayıs 2013 akşamı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sait Halim
Paşa Yalısı’nda verilen akşam yemeğine katıldı. Sermaye Piyasası Kurulu adına Kurul Başkanı
Vahdettin Ertaş açılış konuşmasını yaptı.
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9 Mayıs 2013 gününde gerçekleşen panel ve oturumlarda, çocuk ve gençler ile farklı
sektörlerde görev alan üst düzey yetkililer bir araya geldi. Çocuk ve gençler, üç gün boyunca
çalıştıkları ve öneriler geliştirdikleri konuları yetkililere anlattı, sunumlarını yaptı. Bu kapsamda
ortaya çıkan görüşler ise aşağıdaki gibidir:

1. Finansal Eğitim: Finansal eğitim, bütün öğrencilere açık olmalıdır ve finansal kuruluşlar
tarafından pratik eğitim; okullar tarafından teorik eğitim verilmelidir.
2. İstihdam: Okullarda iş deneyimi programları,
meslek danışmanlarına erişim, mesleki eğitim,
başarılı öğrenciler için burs imkânı gibi çeşitli
müdahaleler ile istihdam fırsatları yaratılabilir.
3. Bankacılık ve Hizmetler: Bankacılık ve
hizmetler
konusunda,
kentsel
alanda
uygulanan Alman Sparkassen modeli (küçük
tasarruf bankaları) ve kırsal alanda uygulanan
Filipin co-op modeli (ek/birleşik tasarruflar)
incelenebilir.
4. Teknoloji ve İletişim: Telefon bankacılığı,
gençlere özel tasarlanmış güvenilir banka
kartları, online eğitim imkanları gibi araçlarla
geniş bir etki ağı oluşturulabilir.
5. Girişimcilik: Gençler için girişimcilik eğitimleri
düzenlenebilir ve bu tür fırsatlar, genç
girişimcilere verilecek olan devlet desteği ile teşvik edilebilir.
9 Mayıs 2013 günü etkinlikleri, farklı birçok kategoride yarışan çeşitli ülke uygulamalarının,
çocukların, gençlerin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşların ödüllendirildiği Ödül Töreni ile
devam etti.
Ödül Töreni’nde, CYFI 2014 Zirvesi’nin seneye Şili’de ve
2015 yılında da Abu Dhabi’de yapılacağı duyuruldu.
CYFI 2013 Zirvesi ve Ödül Töreni, Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş tarafından yapılan kapanış
konuşması ile sona erdi.
Zirve katılımcıları, 9 Mayıs 2013 akşamı, Borsa İstanbul tarafından Binbirdirek Sarnıcı’nda
verilen ve Borsa İstanbul Başkan Yardımcısı Hüseyin Zafer’in hoş geldiniz konuşmasını yaptığı
akşam yemeğine katıldı.
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