TÜRİB
Tarımsal
Üretim
Endeksleri Tanıtım Lansmanı
thi – Trabzon Ticaret Borsası’nın da üyesi olduğu TÜRİB
Tarımsal Ürün Endeksleri lansmanı, Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla
gerçekleştirildi. Lansmana Trabzon Ticaret Borsası Başkanı
Eyyüp Ergan da katıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada 2019’da
TÜRİB’in faaliyet izni teslim törenini gerçekleştirdiklerini,
o günden bu yana TÜRİB’in güzel işler başardığına vurgu
yaparak, elindeki tarımsal emtiayı doğru şekilde koruyan,
bunları sağlıklı depolama sistemleri ile muhafaza edebilen ve
arz talep dengesini sağlayabilen ülkelerin şoklardan daha az
etkilendiğini dile getirdi.
Son 10 yıldır tarım piyasasında iki aşamalı bir dönüşüm
sürecinin içinde olunduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu sözlerine
şöyle devam etti:
“Bu dönüşümün ilk ayağı lisanslı depoculuktu. Bu konuda
ticaret borsalarımızın ve Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO)
öncülüğünde oldukça iyi bir noktaya geldik. Gelişmiş tarım
piyasasının ikinci ayağı olan TÜRİB ise 2 yıl önce faaliyet
iznini alarak operasyonlarına başladı. Bu 2 yılda tarım
piyasası paydaşlarını, yani çiftçiyi, taciri, sanayiciyi,
yatırımcıyı, bankayı ve TMO’yu bir araya getirerek ortak bir
noktada buluşturdu. 2019 sonunda 50 bin olan yatırımcı sayısı,
90 bin yatırımcıyı geçti. TÜRİB bu süreçte sağlıklı fiyat
oluşumuna katkıda bulundu.”
Hisarcıklıoğlu tanıtımını yaptıkları tarımsal ürün endeksleri
ile ilgili de bilgi vererek, “Bu endeksler bize ürün
piyasasını şeffaf ve basit bir şekilde izleme imkanı

tanıyacak. Ülke genelinde referans fiyat oluşumuna katkı
sağlayacak. Artık buğdayın fiyatı için Şikago’ya, Londra’ya
değil, TÜRİB endeksine bakacağız. Bu endeksler tarımın nabzı,
çiftçinin ve yatırımcının pusulası olacak” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de tarımsal ürün
ticaretinin artmasıyla ürün borsalarının da gelişmeye
başladığını, 2017’de TÜRİB’in kurulmasıyla tarım ürünleri
ticaretinin daha etkin bir konuma ulaştığını söyledi.
Ürün borsası ile lisanslı depoculuğun birbirinden ayrılmaz
parçalar olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Bu iki yapı, ne
kadar sıkı ve uyumlu çalışırsa, üretim ve kazancın güvencesi
de o boyutta güçlenerek artacaktır” dedi.
Bakan Pakdemirli, lisanslı depoculuk sayesinde üreticinin,
depo masraflarından kurtularak ürünlerini güvenli, sigortalı
ve sağlıklı şekilde modern depolarda muhafaza ettiklerini
bildirdi.
Üreticinin, lisanslı depoya teslim ettiği ürün karşılığında
aldığı ürün senedi ile mahsulünü, ürün borsasında elektronik
ortamda daha geniş bir yelpazede çok sayıda alıcıya
ulaştırabildiğini belirten Pakdemirli, bakanlık olarak,
Ticaret Bakanlığı ve TOBB ile yürüttükleri iş birliği
sayesinde, üreticileri destekleyerek bu sisteme daha çok dahil
olmaları ve ürünlerin daha fazla miktarda ürün borsasında
işlem görmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.
Pakdemirli, TÜRİB’in, tarım ürünlerinin kayıt altına alınıp,
alım-satımının yapıldığı, hareketlerinin takip ve kontrol
edildiği bir yapı olduğunu dile getirerek, söz konusu yapıda
özellikle üreticinin finansal sisteme erişiminin ve
entegrasyonunun önemine dikkati çekti.
Üreticinin, ürününü lisanslı depoya teslim ettiğinde,
kendisine ELÜS verildiğini belirten Pakdemirli, bu belge ile
ürünlerini istedikleri zaman satabildiklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli ayrıca gelecek dönemde lisanslı depoculuk ve
Ürün İhtisas Borsasının öneminin artacağına da vurgu yaptı.
Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu ve protokol üyeleri tarafından gong çalındı

