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Türk tarımında özellikle 2000 yılından sonra başlayan “Tarımda Transformasyon
Politikaları” yapısal anlamda birçok değişikliği ön görürken, birçok yeni kavram da
hayatımıza girmeye başlamıştır. İşte bu yeni kavramlardan ve uygulamalardan biri,
belki de en önemlisi; lisanslı depoculuktur.
İçinde fındığında yer aldığı ürünler yelpazesinde lisanslı depoculuk uygulamaları söz
konusu olmuşken sürece dair kronoloji de şu şekildedir;


5300 Sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiş ve bu
kanuna dayanılarak hazırlanmış olan Fındık Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği de
2006 yılında çıkartılıp yürürlüğe konulmuştur. Ancak, fındıkta Lisanslı
Depoculuk uygulamasına 2012 sezonunda pilot olarak geçilebildi.



2012 sezonunda Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesini temsilen Ünye’de 25 bin
tonluk, Batı Karadeniz Bölgesi’ni temsilen de Düzce’de 10 bin tonluk depolar
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2012 sezonunda Ünye’deki depo Ekim ayında, Düzce’deki depo ise Kasım ayında
ürün kabulüne başlamıştı.



2013 sezonunda da ürün kabul edilirken, her iki sezonda da depo kapasitesinin
çok altında ürün kabulü yapıldığı durumu ortaya çıktı. Depolara yeterli rağbet
gösterilmediği ve bu manada sabit giderlerini bile karşılayamadığı için
uygulamaya ara verildi.

Lisanslı depoculuk sistemi serbest piyasa şartlarına göre örgütlenir ve işlerse, çok büyük
bir eksikliği giderecektir. İdeal haliyle işletilmesi durumunda ürün ihtisas borsasının da
hayata geçmesi kaçınılmaz olacaktır.
Her şeyden önce lisanslı depoculuk bir Anonim Şirket olarak kurulabilmektedir. Türk
Ticaret Kanunu esaslarına göre ve tercihen hür teşebbüs eliyle kurulması ön görülen bu
işletmelerin, kuruluşu belli kurum ya da kuruluşlara havale edilmiş değildir. Ticaret
Borsalarının ya da diğer kurum ve kuruluşlarının lisanslı depo kurmak gibi bir görev
tanımı olmadığı gibi kurulmuş olanları engelleme gibi bir güçleri ve lüksleri de yoktur.
Fındık Lisanslı Depoculuk sistemi, popülist söylemlerle gündeme getirilecek ya da
gündemde tutulacak bir konu değildir. Bu konu popülizme kurban edilmemeli ve ilgili
tüm kurum-kuruluş ve şahıslar sistemin neden tıkandığı hususunda ortak akıl ekseninde
bir araya gelmelidir.

Ordu Ticaret Borsası olarak Lisanslı Depoculuk konusunda yapılan her çalışmanın
yanında olduğumuz şeklindeki tavrımız dün neyse bu gün de aynıdır. Yapılan
çalışmaların hiç birinin dışında durmadığımız gibi, aksi beyanımızın ve beklentimizin de
olması beklenemez, beklenmemelidir.
Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana “aynı tavanın balıklarıyız” şeklindeki
inancımızı her defasında dile getirdik ve buna da yürekten inanıyoruz. Bu anlayış
içerisinde, lisanslı depoculuk konusunda yapılacak tüm çalışmaların içinde olduğumuzu,
bu konuda çalışma yapan, proje yapan ve yürüten kurumları da takdirle
karşılayacağımızı desteğimizi esirgemeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz.
Her kim ki; fındık için “taş üstüne taş koyuyorsa” biz onun önünde saygıyla eğilir, değil
elimizi, tüm bedenimizi taşın altına koyarız.

