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ATB Başkanı Yavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Meclisi
Toplantısı`na katıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret
Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Meclisi Toplantısı’na katılarak, açılış
konuşmasını yaptı. Toplantı, Meclis Başkanı Sudi Aydemir, kamu-özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Sözlerine Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını ileterek başlayan Yavuz, “Pandemi ile bereber daha
önce eşi benzeri görülmemiş bir duruma şahitlik ediyoruz” dedi.
ATB Başkanı Yavuz, “Tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla karşı karşıyayız. Bizler de TOBB
olarak sürecin başından beri Oda Borsalarımız ve Sektör Meclislerimizden gelen talepleri derleyerek
Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde ilgili Bakanlıklara ilettik.
Bu kapsamda, 28 Kasım 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle Bakanlarımızın ve Meclis
Başkanlarımızın katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda da Meclis
Başkanımız Sudi Aydemir tarafından sektörünüzün öncelikli ve çözüm bekleyen sorunları ilgili
Bürokratlara ilettik.
Bu süreçten sermaye piyasaları olumsuz etkilenmese de normalleşme sürecinde sektör olarak
üzerinize düşen görevi yapacağınıza olan inancımı belirtmek isterim” şeklinde konuştu.
Meclis Başkanı Sudi Aydemir ise, 2020 yılında pandemi nedeniyle belirsizliğin en üst seviyeye
ulaştığını, Dünya ekonomisinin küçüldüğü sıkıntılı bir yıl yaşandığını, ülkemizin de olumsuz
ekonomik koşullardan etkilendiğini belirtti. Meclis Başkanı Aydemir ayrıca, ülkemizde ve dünyada
yaşanan olumsuz ekonomik koşullara rağmen sermaye piyasası varlıklarının 2020 yılında yaklaşık
%40, yatırımcı sayısının ise %60 civarında büyüdüğünü, yerli / yabancı yatırımcı saklama oranının
%35/65 civarında iken ilk defa bu dönemde %54/46 seviyesine gelmiş olduğunu, yabancı
yatırımcıların satış, yerli yatırımcıların da portföylerine pay senedi alış yaptıklarının görüldüğünü
hassasiyetle vurguladı.
Toplantıya davet edilen TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü
Dr. Onur Yüksel bir sunum gerçekleştirdi. Yüksel, TOBB Uyum’un ticari uyuşmazlıklarda, işçiişveren uyuşmazlıklarında, şirket içi uyuşmazlıklarda profesyonel arabulucular ile birlikte hizmet
verdiğini ifade etti. Yaptığı sunumda, verdikleri hizmetlere, arabuluculuk ve tahkim merkezlerinin
faaliyet süreçlerine değinen Yüksel, Üyelerden gelen soruları yanıtladı.
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