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ATB İslam Ülkeleriyle ticarette köprü olacak
ATB ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile birlikte
yürütülen, "İslam Ülkeleri Ürünleri Ortak Pazarı ve Ortak Ticaret Borsası" projesinin tanıtımı ve
imza töreni Antalya’da yapıldı
Ankara Ticaret Borsası (ATB) ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü tarafından birlikte yürütülen, "İslam Ülkeleri Ürünleri Ortak Pazarı ve Ortak Ticaret
Borsası" projesinin tanıtımı ve imza töreni Antalya’da yapıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla, Tarım Reformu Genel Müdürü
Abdullah Burak Keser ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz tarafından imzalanan ikili
anlaşmanın ardından projenin amaç ve kapsamı hakkında katılımcılara bilgi verildi.
ATB’nin İslam Ülkeleri Ürünleri Ortak Pazarı ve Ortak Ticaret Borsası projesinin tanıtımı ve imza
töreni, Antalya’da yapılan Türkiye Afrika Tarım İş Forumu içinde gerçekleştirildi.
İşbirliği protokolü; proje faaliyetleri neticesi ortaya çıkarılan, İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye
ülkelerdeki üreticilerin ürettiği ağırlıklı olarak tarım ürünlerine ulusal ve uluslararası düzeyde
rekabetçi niteliklere haiz, işletilebilir şekilde varlığını ve sürekliliğini sağlayacak, piyasanın
gerektirdiği yenilik, gelişim ve genişlemenin yapılmasını ilgili tarafların işbirliğinde idamesi,
işletilmesi, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile geliştirilmesi, tanıtım ve
kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin hususları kapsıyor.
Yavuz’un sözleri
Protokolün imza töreni sonrası bir değerlendirme yapan ATB Yönetim Kurulu başkanı Yavuz şunları
söyledi:
“ Günümüzde başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı, İslam İşbirliği Teşkilatı, 4 kıtada 57
ülkenin biraraya gelmesiyle yaklaşık yarım asır önce kurulmuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş
Milletler'den sonra dünyanın en büyük uluslararası kuruluşu statüsündedir.
İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri, gelişmişlik düzeyi itibariyle, daha çok küçük işletmelere sahiptir.
Küçük ölçekli işletmeler ve üretici örgütleri iç ve dış pazarlarda birbirlerini yeterince tanımamakta
ve bundan dolayı birlikte iş yapma fırsatlarına yeterince erişememektedir. İslam Ülkeleri arasında,
işbirliği ve dayanışmanın kurulması ve güçlendirilmesi, İslam toplumunun ortak zorluklar karşısında
kaynaklarını bir araya getirerek, deneyimlerinin, çabalarının ve en iyi uygulamalarının arttırılması,
kişilerin, malların, sermayenin ve bilginin kolay hareketinin sağlanması ve bununla ilgili engellerin
azaltılarak, mobilitenin ve bağların güçlendirilmesi, geliştirilmesi günümüzde büyük önem
taşımaktadır. Bu proje işte tüm bunlara işlerlik kazandıracaktır.”

Macun Mah. 171. Sokak No:4 06105 Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0 312 327 00 00 Faks: 0 312324 08 57 – Başkanlık Özel Kalem Md : 0 312 310 47 74 – 75 -76
Genel Sekreterlik : 0 312 311 01 04
Web: www.ankaratb.org.tr
e-posta :info@ankaratb.org.tr

