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ATB Şereflikoçhisar Borsa Satış Salonu ilk seansa hazır
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Şereflikoçhisar Borsa Satış Salonu, tüccarın hizmetine sunuldu. ATB Yönetim
Kurulu Başkanı Faik Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, uygulanacak “Elektronik Satış Salonu
Yönergesi” hakkında bilgiler verildi.
Toplantı sonunda ise Borsa binası içinde bulunan 28 ofis kura ile tüccarlara tahsis edildi. Bununla birlikte
borsa binası, 2020 hububat sezonuna hazır hale gelmiş oldu.
Toplantının açılış konuşması yapan ve ilk olarak, tarım sektörüne sahip çıkılmasını söyleyen ATB Başkanı
Faik Yavuz; “Borsa binasının yapımında katkısı olan Kaymakama, Belediye Başkanına, sizlere, hepinize ben
Ankara Ticaret Borsası olarak teşekkür ediyorum. Tarım sektörü, önümüzdeki dönemde çok stratejik sektör
olacaktır. Bundan 5 bin yıl öncede tarım vardı, bugün de var, 5 bin yıl sonrada insanlık yaşadıkça tarım
olacaktır.
Korona bize bir şey gösterdi. Zengini ve fakirini hepsini bir tencereye koydu, markete ve gıda maddesine
mahkûm etti. Onun için biz, sektörümüze sahip çıkalım. Dünyanın gidiş hattı o” dedi.
Borsada son sistem, dijital ortamda, kimse kimseyi görmeden kurallar çerçevesinde satışların gerçekleşeceğini
belirten Yavuz; “Biz burayı 12 ay çalıştırmak üzere açtık. Neden 12 ay? Çünkü; artık tarım ürünleri piyasası,
belli kurum ve kuruluşlar çerçevesinde yürüyor. Yani iki kişi arasında tarla başında veya yazıhanenin
köşesinde, sen bunu ver, ben bunu vereyim devri bitti. O geçti.
Siz hem alımınızı hem satımınızı bu tip kurumlar üzerinden yapacaksınız. Artık elektronik ürün senetleriyle
alışveriş yapacaksınız. Neden? Mümkün olduğu kadar maliyetleri düşüreceksiniz. Onun için ürünler bundan
sonra lisanslı depolarda, elektronik ürün senedine dönüşecek ve onlarda artık ürün ihtisas borsası üzerinden
satılacak.
Buradaki tek mesele ne alıcı ne de satıcı birbirini kandıramayacak. Bir piyasa oluşacak. Bir malın gerçek
fiyatı nasıl tespit edilir? Alıcıyla satıcının biraraya geldiği ve hangi noktada buluşursa fiyatlar, o ürünün fiyatı
odur.
Burada son sistem, her türlü teknolojiyi kullanarak dijital ortamda, kimse kimseyi görmeden, kimse kimsenin
fiyatına müdahale etmeden bir alım-satım gerçekleşecek. Bunlarda, kurallar çerçevesinde olacak.
28 büromuz var burada. Sizlere bugün 28 büroyu tahsis edeceğiz. Kirası da sizin çay paranız değil. Sizlerden
toplanan paralarla burayı yaptık. İnanın Ankara Ticaret Borsası’nın yıllık bütçesinin 3’de 1’inin fazlasını
harcadık buraya. Daha da harcıyoruz” şeklinde konuştu.
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