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Ordu Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Servet Şahin’in yazılı basında “Ordu
Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuğa Sıcak Bakmıyor” şeklindeki demecini şaşkınlıkla
takip ettik.
Sayın Şahin, Giresun Ticaret Borsası tarafından AB fonlarından finanse edilen bir
projeye de atıfta bulunarak, Giresun Ticaret Borsası’nın bu konuda “canhıraş”
çalıştığını ama Ordu Ticaret Borsası’nın çalışmadığını hatta bu iş’e engel olduğunu ima
etmesi de bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Giresun Ticaret Borsası bizlerin kardeş kurumu
olup, kurumsal ve kişisel anlamda ilişkilerimiz de gayet düzeyli ve iyi bir noktadadır.
Böylesine bir kıyaslama içinde hiçbir zaman olmadık, olmayı da düşünmeyiz. Onların
yürüttükleri bu projenin yaklaşık on yıllık bir mazisi vardır ve yıllara sâri bir
çalışmadır. Fındık Lisanslı Depoculuğunun geldiği nokta ile bu durumun
ilişkilendirilmesi “sapla samanı karıştırmak” tır.
Lisanslı Depo kurmanın Ticaret Borsalarının görevi olduğu iddiaları ise başka bir
anlaşılmaz ifadedir. Ticaret Borsalarının görev ve sorumlulukları 5174 Sayılı kanunda
madde madde sıralanmıştır. Bu görevler arasında “Lisanslı Depo kurmak” şeklinde bir
görev tanımı yoktur. Lisanslı Depo bir Anonim Şirkettir. A.Ş. prosedürüyle kurulur ve
çalışır. Yani özel sektör eliyle kurulur. Ticaret Borsaları bu şirketin iştirakçilerinden
biri olabilir ve bu da ancak “bakanlık izniyle” mümkündür.
Bizler göreve geleli henüz 10 ay oldu. Bu 10 aylık zaman diliminde, OTSO başta olmak
üzere, hangi kurum ve kuruluşlar borsamızın çalışma alanına Fındık Lisanslı Deposu
kurulması yönünde hamle başlattı da borsamız bu sürecin dışında kaldı? Ya da
karşısında durdu?
“Fındıktaki sorunların aşılması için lisanslı depo kurulmalı” şeklindeki ifade artık
“beylik” laf olmuştur. Fındık sektöründeki sorunlara dair söyleyecek sözünüz yoksa,
mikrofon uzatıldığında bu beylik lafla durum kurtarılıyor. Lisanslı Depoculuğa karşı
olmak ya da olmamak gibi kritik bir nokta yaratılıyor.
Bizler lisanslı depoya karşı olmak noktasında değiliz.
Bizler lisanslı depo uygulamalarında sıkıntılar ve sorunlar olduğunu ifade ettik, bu
sıkıntılar ortadan kaldırılmadan ideal depoculuğun vücut bulamayacağını iddia ettik,
bu şekilde inat edilirse kaynak israfından başka bir şey olmayacağını söyledik ve halen
de sözümüzdeyiz.
Ünye ve Düzce’deki depoların kapatılması, uygulamadaki bu yanlışlıkların sonucu değil
de nedir?

Ordu Ticaret Borsası’nın vizyonu da misyonu da fındık sektörüne dair inovatif
düşünmeyi, akılcı ve sürdürülebilir her projenin yanında yer almayı gerektirir. Hiçbir
yerde ve hiçbir şekilde lisanslı depoculuğa karşı eylem içinde olmadık, bizler bu süreçte
“günah keçisi” ilan ediliyoruz. Bu iddialara karşı sessiz kalmamız da mümkün değildir.
İddiaların hiçbirini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve bu iddialarda bulunanları ispata
davet ediyoruz.
Lisanslı Depoculuk konusunda Ticaret Borsası ne kadar sorumluysa Ticaret ve Sanayi
Odası da o oranda sorumludur.
Lisanslı Depoculuk konusunda tüm tarafların samimi mutabakat ile bir araya gelmeleri,
topu sürekli olarak başka kurumların -özellikle borsanın- üzerine atıp da, ellerini
rahatlatma alışkanlığından ve kolaycılığından vazgeçmeleri durumunda, bağlı
bulunduğumuz bakanlığın da izni alınarak bu süreçteki yerimizi almaya hazırız.
Lisanslı depoculuk konusunda borsamızın tavrının ne olduğu ya da ne olacağı
hususunda “niyet okuma” şeklindeki, dayanaksız ve asılsız iddialara itibar edilmemesi,
bu konuda tarafımızdan yapılan açıklamaların bağlayıcı olduğu hususunu kamuoyuna
saygılarımla sunarım.

