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SUNUŞ 

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 2018 Fizibilite Desteği Programı kapsamında sağlanan 

mali destek ile son teklif tarihi 04.10.2018 olan “Hububat Emtia Merkezi Kurulması İçin 

Fizibilite Raporunun Hazırlanması” hizmet alım işi ihalesiyle ilgili olarak yapılan teknik ve idari 

değerlendirme sonucu, Gaziantep Ticaret Borsası ve WYG International Danışmanlık Ltd. Şti. 

(WYG Türkiye) arasında 17.10.2018 tarihinde sözleşme imzalanarak 70 gün sürecek projenin 

başlangıcı yapılmıştır. 

Söz konusu Fizibilite Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi kapsamında öncelikle 

Gaziantep Ticaret Borsası ziyaret edilmiştir. Yapılacak fizibilite çalışmasına yararlı olacağı 

düşünülerek WYG Türkiye proje sorumluları tarafından Polatlı Ticaret Borsası ve Konya 

Ticaret Borsası ziyaret edilerek, kıyaslama çalışmaları yapılmış, yetkililerden bilgi alınmış ve 

ihtiyaçlar  belirlenmiştir.    

Çalışmada ekonomist, teknik, mimar ve finansçı olmak üzere dört uzman ile Gaziantep 

Ticaret Borsası proje birimi görev almıştır. Bu kapsamda öncelikle Polatlı Ticaret Borsası ve 

daha sonra da Konya Ticaret Borsası’nda incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler, kurulacak 

Hububat Emtia Merkezi, elektronik satış salonu ve laboratuvar teknolojileriyle birlikte, merkez 

binasının mimari projesine katkı sağlayacak ve merkeze olacak potansiyel talepleri belirlemek 

için yapılmıştır.  

Ayrıca, teknik geçerlilik ve finansal sürdürülebilirlik çalışılarak, duyarlılık analizleri ile 

test edilmiştir. 

İlk bölümlerde Dünyada ticaret borsalarına ilişkin yaklaşımlar ve politikalar ele alınmış 

olup, sonrasında ülkemiz politikaları ve ulusal dokümanlarda buna ilişkin hedefler irdelenerek, 

Hububat Emtia Merkezi'nin gerekliliklerinden bahsedilmiştir. Devam eden bölümlerde ise, 

Gaziantep’in sosyo-ekonomik yapısı, Ticaret Borsası’nın hedef kitlesi olan Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nin tarımsal ürün potansiyeli ile 

Gaziantep ilinin tarıma dayalı gıda sanayisi irdelenmiş ve Hububat Emtia Merkezi'nin bir 

cazibe merkezi olacağından bahsedilmiştir.  

Rapor Türk Lirası bazında hazırlanmış olup, güvenilir olarak kabul edilen kaynaklardan 

elde edilen verilere göre  hazırlanmıştır. Raporda yer alan görüş ve öngörüler, “WYG Türkiye” 

firmasının genel kabul görmüş proje yaklaşımları ile Kalkınma Ajansları fizibilite raporu 

formatına uygun olarak hazırlanmıştır. 
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BAŞKANLARIN MESAJI 

 

MECLİS BAŞKANI 

Dünya nüfusunun hızla arttığı, kırsaldan kente yoğun 

göçlerin yaşandığı günümüzde, gıda ve tarım iki önemli 

stratejik unsur olarak ön plana çıkmakta. 

İnsanlık için en büyük endişe kaynaklarından biri olarak 

kabul edilen tarımdaki üretim eksikliği ve gıda 

fiyatlarındaki artış; ancak üretimi artırmak, üretilen 

ürünleri sağlıklı koşullarda muhafaza etmek ve teknoloji 

odaklı yatırımları artırmakla engellenebilir. 

Ülkemizde tarım, başta gıda sanayi olmak üzere birçok 

sektöre ham madde üreterek, istihdama katkı 

sağlamakta.  

Gaziantep Ticaret Borsası olarak şehrimizin ve ülkemizin tarım sektöründe var olan bu güçlü 

potansiyelini ve asırlara dayanan deneyimini daha üst noktalara taşıma hedefi içerisindeyiz.  

Bu nedenle üyelerimize yönelik hazırladığımız yeni buğday pazarı projesini oluştururken 

burasını nasıl bir çekim merkezi haline dönüştürebiliriz? Ürünlerimizi daha sağlıklı nasıl 

muhafaza edebiliriz ve çiftçilerimizin alın terine, emeğine nasıl daha fazla katma değer 

sağlarız düşünceleriyle yola çıkarak, nihayetinde ‘Hububat Emtia Merkezini' kurmaya karar 

verdik. 

İKA’nın mali destekleriyle hayata kazandıracağımız Hububat Emtia Merkezi, Gazi şehrimizi 

tarımda bir cazibe merkezi ve uluslararası ticarette önemli bir üst merkezi haline 

dönüştürecektir. 

Fizibilite çalışmaları tamamlanan ve her türlü teknolojik gereksinimin eksiksiz olarak 

düşünülen Hububat Emtia Merkezi, Modern Laboratuvarları, Elektronik Satış Salonları, Lisanslı 

Depoları, Tüccar Ofisleri ve Sosyal Tesisleri ile bölge tarımına yeni bir bakış açısı ve soluk 

kazandıracaktır. 

Ülkemiz için bir ilk olacak olan Hububat Emtia Merkezinin, şehrimize ve bölgemize hayırlı 

uğurlu olmasını temenni ediyor, merkezin kentimize kazandırılması noktasında emeği 

geçenlere şükranlarımı sunuyorum. 

Ahmet Tiryakioğlu 

Gaziantep Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı 
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA)’nın 

Cazibe Merkezleri Destekleme programı 

kapsamında mali desteğiyle hizmete 

kazandırmayı planladığımız, Gaziantep 

Ticaret Borsası Hububat Emtia Merkezi, 

tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması 

ve pazarlanması noktasında şehrimize 

önemli bir potansiyel kazandıracaktır. 

Gelişen dünya tarım pazarlarında kalıcı ve 

söz sahibi olmak, ancak sektöre öncülük 

edecek yenilikçi yatırımları planlamak ve 

onları üretime kazandırmakla mümkün olacaktır. 

Küresel tarım trendlerini yakından takip eden Gaziantep, tarımsal ürünlerin işlenmesi, iç ve 

dış pazarlara sürülmesi noktasında ülkemiz adına önemli bir misyonu üstlenmekte. Sektörde 

kümelenmeye katkı sağlayacak, alım-satımı kolaylaştıracak ve depolama sorununa köklü bir 

çözüm olanağı getirecek olan Hububat Emtia Merkezi şehrimizin bu alandaki mevcut 

potansiyeline artı katma değer sağlayacaktır. 

Yaklaşık 700 dönüm açık alan üzerinde kurulacak olan Emtia Merkezinin, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren tüm üretici ve tacirlerimize hitap etmesini amaçlıyoruz. 

Elektronik satış salonu, modern laboratuvarı, tüccar ofisleri, depoları ve sosyal tesisleri ile 

ihtiyaç duyulan birçok farklı donanımı bünyesinde barındıracak olan Hububat Emtia Merkezi, 

bu alanda ülkemizde örnek teşkil edecek bir yatırım olarak öne çıkmakta. 

Hububat Emtia Merkezi’nin elektronik satış salonu ve modern laboratuvarları içerecek merkez 

binasının İKA’nın mali desteği ile tamamlanması planlanırken, tüccar ofisleri, tüccar depoları, 

lisanslı depolar ve sosyal tesislerin ise GTB öz sermayesiyle yapılması planlanmaktadır. 

Çiftçimizin alın terine, işletmecilerimizin emeğine değer katacak olan Gaziantep Hububat 

Emtia Merkezinin, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Mehmet AKINCI 

Gaziantep Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Hububat Emtia Merkezi merkez binası, elektronik satış salonu ve modern laboratuvarlar 

yatırımı projenin asıl konusudur.  

Gaziantep Ticaret Borsası; merkez binası etrafında komisyoncu ofislerinin olduğu, 

buğday pazarı olarak adlandırılan etrafı çevrili bir alanda Gaziantep'te GATEM bölgesinde yer 

almaktadır. Buğday pazarında yer alan komisyoncular, makarna/un/bulgur vb. fabrikaların 

satın alma yetkilileri ve çiftçiler haftanın 6 günü sabah saatlerinde GTB satış salonlarında 

buluşmakta ve burada alım/satım yapmaktadırlar. Daha sonrasında ise gün içerisinde 

alım/satım yapılan ürünlerin tescili gerçekleştirilmektedir. 

GTB'nin mevcut yerindeki fiziki yetersizliklerden ötürü, alım/satım işlerinde bazı 

eksiklikler yer almaktadır. Bu eksikliklerden biri numune alma konusunda yaşanan 

sıkıntılardır. Modern tesislerde kamyonlar öncelikle kantara gelip tartılır, numune alma 

standartlarına göre numuneler alınarak, otomatik olarak laboratuvara aktarılır. Bu sayede, 

numuneler el değmeden analize gönderilerek, sağlıklı bir analiz yapılır ve sonuçlar satıcıya 

aktarılır. Her ne kadar şuan numune alımları yeni kurulan ‘Numune Alım Sondaları’ aracılığıyla 

yapılsa da fiziki yetersizliklerinden ötürü GTB'de kantar yer almadığından dolayı , çoğu zaman 

numuneler satıcı tarafından tepsi içerisinde satış salonu laboratuvarına getirilmektedir. Bu 

durum tüm bölge üretici ve tacirlerine hitap eden GTB için günümüz şartlarında büyük bir 

eksiklik olarak kendisini göstermektedir. 

Ayrıca, günümüz teknoloji çağında, ulusal ve uluslararası büyük ölçekli borsalar 

teknolojinin gerisinde kalmamak ve üyelerine en kaliteli hizmeti sunmak adına elektronik satış 

salonlarına geçmektedir. Fakat işlem hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük borsaları 

arasında yer alan GTB'de halen  eski yöntemlerle satışlar yapılmaktadır.  

GTB'deki hububat ve bakliyat satış salonlarına gelen alıcı ve satıcılar, ellerinde analiz 

sonuçları ve numune ürünler bulunan tepsiler aracılığıyla klasik el sıkışma yöntemiyle 

ticaretlerini sürdürmektedir. 

Yine ayrıca, mevcut buğday pazarında tüccar ofisleri yer almaktadır fakat tüccarlara ait 

depolama alanları ve lisanslı depolar bulunmamaktadır. Bu da tüccarların satış potansiyelini 

büyük ölçüde etkilemektedir.  

Tüm bu eksiklikler neticesinde, işlem hacmi yüksek olan Gaziantep ilimizde cazibe 

merkezi olacak bir Hububat Emtia Merkezi'nin kurulması büyük bir gereklilik olarak kendisini 

göstermektedir. 

Bu proje sayesinde, buğday pazarı eski yerinden kalkacak ve yeni bir merkezde 

kümelenme sağlanacaktır. Kurulacak merkez bünyesinde; kantar, modern numune alma 

teknikleri, satış salonu laboratuvarı, elektronik satış salonu, yetkili sınıflandırıcı laboratuvar, 

idari ofisler, elektronik ürün senetlerinin alış/satışının yapıldığı Borsa Gaziantep platformu, 

tüccar ofisleri, tüccar depoları, hububat lisanslı deposu ve sosyal tesisleri yer alacaktır. 

Hububat Emtia Merkezi, merkez binası içerisinde yer alan idari ofislerden yönetilecek olup, 

GTB'nin diğer ana ofisleri şehir merkezindeki yeni idari binasında yer alacaktır. 

Merkezin arsası, merkez bünyesinde yer alacak hububat lisanslı deposu, tüccar ofisleri, 

tüccar depoları, sosyal tesisler ve şehir merkezinde yer alacak GTB yeni idari binası GTB 

sermayesiyle yapılacağından, bu fizibilite raporuna eklenmemiştir. 
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GTB hizmetlerinin hinterlandı Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu bölgeleridir. Elbette bu 

bölgelerde faaliyet gösteren ve rekabet edilmesi gereken ticaret borsaları da vardır, ancak 

Gaziantep ticaret kültürü çok eskiye dayanan tarımsal sanayisi gelişmiş, ekonomik ve girişimci 

altyapısı güçlü bir ticaret merkezi olmasından dolayı önemli avantajlara sahiptir. 

Dünyadaki ticaret borsaları gerek hukuki gerekse de teknolojik altyapıları ile sadece 

ulusal değil uluslararası ağırlığa da sahip kurumlardır. Ülkemizde de lisanslı depoculuk ve 

sertifikalı satışa doğru hızlı bir gidiş vardır. Ayrıca, elektronik satış işlemleri alıcı ve satıcı 

arasında güven unsuru sağlayacak, doğru ve dengeli fiyat oluşumuna katkıda bulunacaktır. 

Ülkemizde 113 ticaret borsası olup 2017 yılı işlem hacimleri toplamı 250,8 milyar TL’dir. 

İşlem hacmi olarak İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa Ticaret Borsaları ilk üç sırayı alırken Gaziantep 

Ticaret Borsası 8. sırada yer almaktadır. 

Ayrıca, GTB yıllar itibariyle faaliyetlerini artıran gelişme potansiyeline de sahip 

borsalardan biridir. Bununla birlikte; 

• Fiziki yetersizliklerden ötürü yeni merkeze ihtiyaç vardır, 

• Kantar ile tartımın yapıldığı, otomatik olarak numunelerin alınarak laboratuvara 

getirilip analizin yapıldığı bir sistem gereklidir, 

• Analiz sonuçlarının elektronik satış salonunda alıcıların önündeki ekranlara 

yansıtıldığı, ürün numunelerinin taşıma bantları üzerinde alıcıların önünden geçtiği, 

fiyatların alıcıların ekranlarına yansıtıldığı ve pazarlığın ise elektronik ortamda 

yapıldığı bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır, 

• Analizlerin yapıldığı modern ve son teknoloji cihazlarla donatılmış bir satış salonu 

laboratuvarı ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar elzemdir, 

• Üyelerin ve komisyoncuların modern, park yeri olan, kantarı olan ve her 

komisyoncuya ait depoların bulunduğu bir mekâna olan yoğun talepleri 

bulunmaktadır, 

• TOBB’un akreditasyon standartları gereği bütün ticaret borsalarının satış salonlarının 

modernize edilerek doğru ve hızlı fiyatlama sağlayan ve güven unsuru ticaret 

borsaları haline dönüşmesi yönünde politikası vardır, 

• Elektronik ürün senedi ticaretinin yapıldığı Borsa Gaziantep platformunun (yaklaşık 

13.500 üyesi bulunmaktadır) merkezde yer alması gerekmektedir.  

Bütün bu hususlar, GTB için bu yatırımı zorunlu hale getirmektedir. 

Ulusal makro programlara bakıldığında; yatırımın kalkınma planlarına, TRC1 2014-2023 

yılları bölge planlarına da yer alan bölgenin "Yaşam kalitesi yüksek, beşerî sermayesi 

güçlü, rekabetçi & yenilikçi, Orta Doğu’nun çekim merkezi İpekyolu” vizyonuyla 

uyumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca, yatırım "4.1.2 Kümelenme politikaları geliştirilecek ve 

küme potansiyeli gösteren sektörlerin gelişimi desteklenecektir." hedefiyle de uyum 

göstermektedir. 

Yatırımın toplamda 24 ay süreceği öngörülmüştür. Hazine arazisinin tahsis olacağı bilgisi 

nedeniyle arsa yatırımı öngörülmemiştir. Bu çerçevede, KDV hariç toplam yatırım tutarı 9,4 

milyon TL (mevcut brüt işletme sermayesinin yeterli olması sebebiyle işletme sermayesi 

başlangıç yatırımı öngörülmemiştir) olarak hesaplanmıştır.  

Hesaplanan finansal sonuçlardan da görüleceği üzere yatırımın net bugünkü değeri %9 

indirgeme faktörü üzerinden 723.200 TL olarak gerçekleşmiştir. İç karlılık oranı %9,9 
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oranında, geri ödeme süresi ise 8 yıl 5 ay gibi makul bir seviyede gerçekleşmektedir. Bir 

başka ifadeyle yatırım, yıllar itibariyle yaratılacak gelirlerle kendisini 8 yıl 5 aylık sürede amorti 

edebilmektedir.  

Yapılan proforma çalışmalarda tesisin devreye gireceği 2021 yılından itibaren sürekli 

nakit fazlalığı vereceği görülmektedir. Projenin yatırım tutarlarındaki artıştan çok gelirlerdeki 

azalmalara daha duyarlı olduğu görülmüştür. 

Proje sosyal faydaları olan, katma değer yaratan bir projedir. Üretim işletmesi olmadığı 

için çevreye olumsuz bir etkisi olmayacaktır. 
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2. PROJENİN TANIMI, KAPSAMI, AMAÇ, HEDEFLER VE GEREKÇESİ 

2.1.  TANIM VE KAPSAM 

 

Bu çalışma Gaziantep Ticaret Borsası ile WYG International Danışmanlık Limited 

Şirketi arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde “Hububat Emtia Merkezi Kurulması İçin 

Fizibilite Raporunun Hazırlanması” projesi kapsamında mevcut durum analizi ve fizibilite 

çalışmasının tamamlanması amacıyla hazırlanmıştır.  

Kurulacak Hububat Emtia Merkezi, bölge ve Gaziantep ekonomisi için son derece 

stratejik öneme sahip hububatların pazarlanması aşamalarında yaşanan sorunların 

çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri sürdürerek, ürünlerin ticaretini son teknolojilerin olduğu 

bir merkezde toplayacak, ticaretini kolaylaştıracak, fiyat istikrarını sağlayacak, gerçek dışı 

fiyat oluşumunu engelleyecek, bölgeyi ve İli cazibe merkezi haline getirecek ve şehrin ticaret 

potansiyelini artırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacaktır. 

Hububat Emtia Merkezi, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'nun hububat tüccarlarını bir 

araya getirecektir. İnşa edilecek merkez binasından yönetilecek Merkez, bünyesinde 

Elektronik Satış Salonu, Modern Laboratuvarlar ve otomatik numune alma noktasını 

barındıran bir Hububat Cazibe Merkezi olacaktır. Ayrıca, ileriki dönemlerde bu fizibilitenin 

konusu olmayan, bütçesi Borsa tarafından karşılanacak Lisanslı Depo, Tüccar Ofisleri, Tüccar 

Depoları ve Sosyal Tesisler yapılması planlanmaktadır.  

 

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER 

Bölge ve Gaziantep ekonomisi için son derece stratejik öneme sahip hububatların 

satışı ve pazarlanması aşamalarında yaşanan sorunların çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri 

sürdürerek, ürünlerin ticaretini son teknolojilerin olduğu bir merkezde toplayacak, ticaretini 

kolaylaştıracak, bölgeyi ve İli hububat merkezi haline getirecek ve Gaziantep’in ticaret 

potansiyelini artırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan “Hububat Emtia 

Merkezi” kurulması hedeflenmiştir.  

Yukarıda belirlenen genel hedefler doğrultusunda projenin amacı, Gaziantep'te 

kurulacak Hububat Emtia Merkezi'nde; 

• Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'nun hububat tüccarlarını bir araya getirerek, 

kümelenmeyi sağlamak, 

• Numunelerin otomatik sonda ile alınıp, el değmeden satış salonu laboratuvarı veya 

yetkili sınıflandırıcı laboratuvara aktarılmasını sağlamak, 

Gaziantep ilini Doğu ve Güneydoğunun Hububat Merkezi yapacak proje, hububat 

tüccarlarının bir araya gelmesini sağlayarak, un/makarna/bulgur gibi hububat 

ürünlerini üreten en büyük işletmelerin olduğu Gaziantep İlinde bir kümelenme 

sağlayacaktır. 
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• İnşa edilecek merkez binası içerisinde yer alacak elektronik satış salonunda, ürün 

satış işlemlerinin modern bir şekilde, elektronik ortamda gerçekleştirilmesini 

sağlamak, 

• Anlaşmalı lisanslı depolarda oluşturulan elektronik ürün senetlerinin alım-satım 

işlemlerini gerçekleştirmek,  

• Modern ve son teknolojisi cihazlarla satış salonu laboratuvarı hizmeti verilmesini 

sağlamak, 

• Kurulacak olan yetkili sınıflandırıcı laboratuvarda en modern son teknoloji cihazlar 

kullanılarak, ürün sınıflandırmaları ve hububat analizleri yapmak, 

• Gaziantep’te, un, makarna, bulgur ve irmik gibi hububat ürünlerini işleyen en büyük 

işletmelerin hammaddelerini satın alabileceği modern bir ortamın ve tüccarların 

olduğu bir kümelenmenin sağlanması, 

• Fiyat istikrarının sağlanması ve gerçek dışı fiyat oluşumunun engellenmesidir. 

 

2.3.  PROJE GEREKÇESİ 

 

2.3.1. Genel Yaklaşım 

Küresel iklim değişikliği yanında tarım ve gıda piyasalarında yaşanan dalgalanmalar 

sektörü önemli ölçüde etkilemekte, riskleri ve belirsizlikleri artırmaktadır. Tarım ürünleri 

ticareti büyük bir hızla gelişmekte, gıdanın üretildiği yerde tüketilme oranı hızla azalmakta, 

tarladan sofraya nakil sürecinin uzun olması maliyetleri artırmaktadır. Bunun yanında, iklim 

değişiklikleri nedeniyle üretimin azaldığı yıllarda, iç tüketimlerini öncelemek zorunda olan 

ülkeler, ihracat yasakları getirebilmektedir.  

Bu itibarla pazarlama kanallarının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi stratejik amacı 

kapsamında, lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi, ürün ihtisas borsalarının 

yaygınlaştırılması, piyasa düzenleme ve müdahale kurumlarının etkinleştirilmesi, ürün işleme 

ve değerlendirme olanaklarının geliştirilmesi, ürün tanıtımı destek çalışmalarının çeşitlenmesi 

ve erişimin kolaylaştırılması, pazarlama kanallarının çeşitlendirilmesi ve sözleşmeli tarımın 

yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. 

Gaziantep; tarihsel ve geleneksel olarak bir ticaret merkezi olmuş, coğrafi konumunu 

ve girişimci yapısını da kullanarak Türkiye’de tarım ve sanayileşmede önemli iller arasında 

yerini almış, Anadolu Kaplanları olarak ifade edilen Anadolu’da sanayileşen illerin öncüsü 

olmuştur. Gaziantep Ticaret Odası’nın 1898 yılında kurulması ve Gaziantep Ticaret Borsası’nın 

da 1958 yılında kurulması bu yapının en iyi delilidir. 

Bu durum, Gaziantep’in bölgede ekonomik ve sosyal çekim merkezi olmasına yol 

açmıştır. Ticaret borsası, organize sanayi bölgeleri, kamu ve özel üniversiteler ve 

teknoparkları ile bu altyapı desteklenmiştir.  Bunda sosyal açıdan ilin dışa dönük ve kapsayıcı 

yapısının da etkisi vardır.  
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Bu konulardan birisi de tarımsal ürünlerin en uygun şekilde alım-satımını 

gerçekleştirmek, iyi işleyen bir sistemle alıcı ve satıcıyı bir araya getirmek, ürünlerin analizini 

yapacak son teknoloji laboratuvar sisteminin kurulması ve teknolojiden yararlanarak bölgeyi 

tarımsal üretimin, ticaretinin ve tarımsal sanayinin cazibe merkezi haline getirmektir.  

Her yıl artarak çeşitli iş kollarını bünyesinde barındıran sanayi, tarım ve ticaret 

hacminin orta vadede sürdürülebilir kılınması, mevcut ürün ve hizmet üretiminin 

gerçekleştirileceği teknolojik altyapısının geliştirilmesi ile mümkün olacağı görülmektedir. 

Gaziantep'te önemli bir ekonomik güç haline gelmiş olan tarımsal ürünlerinin 

pazarlanmasını sağlayacak yeni bir Merkezin güncel teknolojiler kullanılarak daha etkin ve 

verimli hale getirilmesi, üretici, tüccar, tarımsal sanayici ve iş adamlarının en uygun şartlarda 

buluşturulması gibi gelişimsel öncelikler düşünüldüğünde, proje konusu Hububat Emtia 

Merkezi'nin bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstleneceği açıktır.  

Proje konusu, ürünlerin kantarda tartıldıktan sonra laboratuvara otomatik olarak özel 

yöntemlerle gittiği, analiz sonuçlarının satış salonunda alıcıların ekranına otomatik yansıdığı 

bir modern merkez binası, elektronik satış salonu, satış salonu laboratuvarı ve yetkili 

sınıflandırıcı laboratuvar yapımı öngörmektedir. Projenin hedef kitlesi, direkt olarak hububat 

ticareti yapan tüccarlar, hammadde olarak hububat kullanan un, irmik, bulgur, makarna 

üreticileri ve diğer imalatçılar ve çiftçilerdir. 

Tarımsal üretimde ve tarımsal sanayide Türkiye’nin önde gelen illerinin başında olan 

Gaziantep’te en son teknolojik altyapıyla kurulacak olan Hububat Emtia Merkezi, sadece 

Gaziantep’e değil Doğu, Güney Doğu ve İç Anadolu tarımsal ticaretine de hizmet verecektir. 

Hububat borsaları üretici ile alıcı arasında; 

• Güven sağlayan, 

• Tarımsal ürünlerin en adil şekilde fiyatlandırılmasını sağlayan, 

• Ürün kalitesinin gelişmesine katkıda bulunan kuruluşlardır. 

Ayrıca, sadece Dünyada değil ülkemizde de elektronik satış salonları aracılığıyla satışlar 

yaygınlaşmaktadır. Elektronik satış sisteminin olmaması Türkiye ve Dünya borsalarına 

entegre olmamak anlamına gelecektir. Özellikle; 

• Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu'nun tarım ürünleri, 

• Gaziantep ekonomisinde önemli yeri olan makarna, bulgur, un ve irmik gibi tarımsal 

sanayinin varlığı, 

dikkate alındığında modern bir merkez gereklidir. 

 

Gaziantep Ticaret Borsasının yatırımlarını yapmaması durumunda;  

1. Kümelenme sağlanamayacak, 

2. Fiyat istikrarının sağlanması ve doğru olmayan fiyatların engellenmesi 

zorlaşacak, 

3. GTB teknolojik olarak geride kalacak, 

4. GTB'nin piyasalara entegrasyonu sağlanamayacak, 

5. Alıcı-satıcı arasında güven ve hız sağlanamayacak,  
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6. İldeki tüccarlar ürünlerini yakın illerdeki diğer borsalarda değerlendirmek 

isteyecek, 

7. Gaziantep’teki un, bulgur ve makarna üreticilerinin maliyetleri artacaktır, 

8. TOBB tarafından odalar ve borsalar için hazırlanan “Akreditasyon 

Standardı”na göre verilecek hizmetin iyileştirilmemesi akreditasyon 

puanlarını olumsuz olarak etkileyecektir. 

 

Ayrıca, sadece Dünyada değil ülkemizde de ELÜS yaygınlaşmakta olup, bu çerçevede 

GTB’nin aşağıda yer alan tabloda da görüleceği üzere çok sayıda lisanslı depo ile anlaşması 

bulunmakta ve bu durum GTB’nin işlem hacmine de olumlu katkı sağlamaktadır. 

Kurulacak olan Hububat Emtia Merkezinde yer alacak Borsa Gaziantep platformunun 

ofisi sayesinde Merkez hem fiziksel ürün satışı hem de ELÜS satışı ile üyelerine en iyi şekilde 

hizmet verecektir. 

 

Tablo 1: Borsa Gaziantep Platformuyla Anlaşmalı Olan Lisanslı Depolar 

 Firma Adı Depo Yeri Kapasite (Ton) 

1 
Tiryaki Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk A. Ş. 

Çorum 31.800 

Gaziantep 67.200 

Mersin 46.000 

2 Kayseri Şeker 

Boğazlıyan/Yozgat 40.000 

Şarkışla/Sivas 20.000 

Develi/Kayseri 20.000 

3 Mardin Tarım Ürünleri Kızıltepe/Mardin 23.750 

4 Özmen Hububat Tarım Gaziantep 53.200 

5 Grain Tarım 
Kırıkhan/Hatay 56.500 

Germencik/Aydın 18.500 

6 Cemaş Tarım Çınar/Diyarbakır 20.400 

7 Kızıltepe Agro Kızıltepe/Mardin 23.690 

8 Mutlu Grain Gaziantep 32.000 

9 Unsan Tarım Ürünleri Artuklu/Mardin 26.125 

10 TK Lidaş 
Nurdağı/Gaziantep 32.000 

Viranşehir/Şanlıurfa 30.000 

11 Mysilo Tarım Ürünleri 

Aksaray 80.000 

Yerköy/Yozgat 60.000 

Şefaatli/Yozgat 100.000 

12 Ruhbaş Tarım Kayseri 32.000 

13 Polat Agro Tarım Boğazlıyan/Yozgat 40.000 

14 Ergünler Tarım Elazığ 40.000 

15 Sivas Lidaş Sivas 23.000 

16 Hacı Emin Batman 22.700 

17 Al Lidaş Kahramanmaraş 45.000 
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2.3.2. Ulusal Dokümanlarda Ticaret Borsaları  

 

2.3.2.1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 

Onuncu Kalkınma Planı’nda tarımsal ürünlerin pazarlanmasında önemli bir unsur olan 

ticaret borsalarıyla ilgili “durum analizi”, “amaç ve hedefler” ile “politikalar”, doğrudan 

belirtilmese de “Tarım ve Gıda” ile “Ticaret Hizmetleri” başlıklarında dolaylı olarak yer almıştır. 

İlgili maddeler aşağıda verilmiştir.  

a. Durum Analizi 

Tarımsal ürün piyasalarını daha rekabetçi ve verimli bir yapıya dönüştürmek üzere; 

hâller, lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsaları ile vadeli işlem ve opsiyon işlemlerine ilişkin 

düzenlemelere gidilmiştir (Madde 751).  

Ticaret hizmetlerinde giderek artan modern işletme teknikleri ve teknoloji kullanımı 

yoluyla verimlilik ve performans artışları sağlanmış ve hızlı bir dönüşüm sürecine girilmiştir. 

Bu gelişmeler tarım ve sanayi sektörlerinde kalite ve verimliliğin artırılmasına katkı 

sağlamıştır. Sektörde geleneksel yapıdan, modern büyük mağazaların, zincir marketlerin yer 

aldığı bir yapıya geçiş olmuştur. Organize perakendeciliğin toplam perakendecilik içerisindeki 

payı hızlı bir yükseliş kaydederek yüzde 40 civarına ulaşmıştır. Organize perakendeciliğin ve 

başta elektronik ticaret olmak üzere yeni tedarik yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte 

geleneksel kesimde iş kayıpları meydana gelmiştir (Madde 854). 

b. Amaç ve Hedefler 

 Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı 

sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla 

uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım 

sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır (Madde 756).  

 Ticaret faaliyetlerinde yüksek katma değerli hizmet üretiminin ve verimlilik artışının 

sağlanması, teknoloji kullanımı ve yeniliğin özendirilerek hizmet kalitesinin artırılması, 

18 Tekin Lidaş Batman 34.700 

19 Mirbaba Tarım Kırıkhan/Hatay 40.000 

20 GSH Lidaş Diyarbakır 21.000 

21 OBA Lidaş Gaziantep 32.000 

22 İpek Tarım Mardin 80.000 

23 Kuşad Lidaş Kayseri 20.000 

24 Dicle İpekyolu Mardin 80.000 

25 Poler Urfa Şanlıurfa 32.000 

26 Hacı Ömeroğulları Diyarbakır 40.000 

27 Mezopotamya Mardin 60.000 

28 Censa Lidaş Diyarbakır 40.000 

29 Yiğit Agro Şanlıurfa 40.000 

Toplam 1.503.565 
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rekabetin ve tüketicinin korunması ile sektör içi kesimler arasında dengeli gelişmeyi sağlayan 

bir ortamın tesis edilmesi temel amaçtır (Madde 860). 

c. Politikalar 

 Gıda güvenliğini teminen ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar gözetilerek 

etkin stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların azaltılması, piyasaların 

düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi ve dış ticaret araçlarının 

etkin kullanılması sağlanacaktır. Üretici örgütlerinin pazara erişimi kolaylaştırılacaktır (Madde 

763). 

 Tarım ve sanayi işletmelerinin iş birliği ve entegrasyonu sağlanacak, yerel ve 

geleneksel ürünlerin katma değeri ve ihracata katkısı artırılacaktır (Madde 764). 

 Tarımsal bilgi sistemlerinin, ortak kullanıma izin verecek şekilde entegrasyonu 

sağlanacaktır (Madde 765). 

 Gıda sanayiinde yerli hammaddenin rekabetçi fiyat ve kalitede sürdürülebilir temini 

amaçlanacak; iç ve dış pazar için katma değeri yüksek ve özel tüketici gruplarının ihtiyaçlarını 

karşılayan ürünler geliştirilecek; sektörde çevre duyarlılığı gözetilecek; taklit, tağşiş ve kayıt 

dışılığın önlenmesi sağlanacaktır (Madde 769). 

 Toptan ve perakende ticaret hizmetleri sektörüne yönelik düzenlemelerde, sektörün 

girdi ve çıktı tarafı göz önüne alınarak, tarım ve imalat sanayii sektörleri ile tüketiciler 

üzerindeki etkileri çok yönlü olarak analiz edilecek ve piyasa işleyişinde ortaya çıkabilecek 

aksaklıklar giderilecektir (Madde 861). 

 

2.3.2.2. TRC1 Bölge Planı 2010-2013 

  

Tarım sektöründe yer alan işletmelerin rekabetçi ve etkin bir yapıya kavuşturulması 

öncelikli amaç olup, bu amaca ulaşma konusunda rehberlik edecek hedefler; bölge içinde 

üretim kapasitesinin artırılması ve bilgi ağının geliştirilmesi, sulama altyapısının geliştirilmesi, 

tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesine ve pazarlanmasına yönelik 

yapıların güçlendirilmesi ve tarıma dayalı imalat sanayinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

Bu amacın gerçekleştirilmesi için de 5 hedef ve 13 strateji belirlenmiş olup, ticaret 

borsaları doğrudan belirtilmese de; “Tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, 

Hedef 1.1-Strateji 1.1.2”, “Pazarlama sistemi ve altyapısı geliştirilerek, yöresel ürünlerin 

markalaştırılması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması  tarımsal örgütlerin kurumsal 

kapasitesinin geliştirilmesi, Hedef 1.1-Strateji 1.1.3”, “Depolama, sınıflandırma, paketleme 

tesisleri kurulması Hedef 1.4-Strateji 1.4.2” hedeflerine katkıda bulunacaktır.  

 

2.3.2.3. TRC1 Bölge Planı 2014-2023 

 

Tarımsal işletmelerin rekabetçiliğini koruması ve etkin bir yapıya kavuşturulması 

amacıyla işletmelerin, modern tarım tekniklerini uygulamaları ve katma değeri yüksek ürün 
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üretimini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu hedefe ulaşmak için organik tarım ve 

iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve tarım ve hayvancılık işletmelerinin Ar-Ge, 

pazarlama ve örgütlenme faaliyetlerinin artırılması planlanmaktadır. Ayrıca tarımsal ve 

hayvansal ürünlerin işlenmesi, depolanması, sınıflandırılması, paketlenmesi ve pazara 

sürülmesi süreçlerini birlikte ele alan bütünleşmiş üretim-pazar sistemleri üreticilere 

tanıtılacaktır. 

Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla üretici 

örgütlerinin pazarlama altyapısı geliştirilecek ve bilgi düzeyleri artırılacaktır. Pazarlama 

altyapısının geliştirilmesi için üretim faaliyetlerine göre örgütlenmeler desteklenecek, 

örgütlerin pazarlama birimleri için standartlar oluşturulacak, e-ticaret eğitimleri verilecek ve 

üretici örgütleri portalı oluşturulacaktır. Ayrıca örgütlerin proje geliştirme, uygulama ve izleme 

kapasiteleri güçlendirilerek teknik personelin istihdamı teşvik edilecektir (Sürdürülebilir Kırsal 

Kalkınmanın Sağlanması – Hedef 2: Tarımsal İşletmelerin Rekabetçi ve Etkin Bir Yapıya 

Kavuşturulması).  

 

2.3.3. Projenin Ortaya Çıkışı ve Kurumun Stratejik Planlarıyla Uygunluğu 

 

GTB kurulduğu 1958 yılından günümüze satışların konvansiyonel yöntemlerle yapıldığı 

bir altyapıda, günümüzde Sanayi Mahallesi içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  

 Günümüz teknoloji çağında elektronik satış salonları artık bir ihtiyaç olmuştur. 

Elektronik satış salonları alıcı ve satıcı arasında güveni artıran, işlem sırasında fiyat 

konusunda hızlı belirlemelerinin yapıldığı, fiyat istikrarının sağlandığı ve doğru olmayan 

fiyatlarla satışların önlendiği önemli mekanlardır. Bu nedenle projenin birinci gerekçesi 

elektronik satış salonlarına sahip olmaktır. 

 GTB'de şu an alınan numuneler el ile taşınıp, satış salonu laboratuvarına getirilmekte 

ve satış salonlarında satılmaktadır. Yeni teknolojilerde, kamyonla gelen ürün öncelikle 

kantarda tartılır, otomatik sondayla TSE standartlarına göre numune alınır, alınan numune 

pnömatik sistemlerle laboratuvara gönderilir ve analizi yapıldıktan sonra satış salonuna 

aktarılır. Fiziki yetersizliklerden dolayı GTB bu yöntemi kullanamamaktadır. Bu yüzden yeni bir 

yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. İkinci önemli yatırım nedeni de budur. 

Mevcut durumda satışlar için kullanılan küçük bir laboratuvar Borsa binası içinde 

mevcuttur. Bu laboratuvar, modern olmamakla beraber teknolojik ve fiziki olarak yetersiz 

kalmaktadır. Bu çerçevede, bütün laboratuvar hizmetlerinin bir arada olduğu, son teknoloji 

cihazlarla donatılmış bir yapılanma ihtiyacı vardır. Üçüncü önemli yatırım nedeni de budur. 

 Proje gerek sektör kurulları gerekse de GTB tarafından yakından takip edilmekte ve 

sahiplenilmektedir. 

15 Ağustos 1958’de kurulan ve 1997 yılından bu yana ise GATEM’deki yerleşkesinde 

bölge çiftçisine ve üreticisine hizmet veren GTB, başta Gaziantep olmak üzere, Güney Doğu, 

Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi ile yakın illerden gelen hububat, hububat mamulleri ve 

bakliyat vb. ürünlerin, belirlenen kotasyon dahilinde satışlarının gerçekleştiği önemli bir 

merkezdir.  
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 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yaptığı istatistiklere göre 2017 yılı itibariyle işlem 

hacmi toplam 7.626.894.164 TL olan GTB, bu rakamla Türkiye genelindeki 113 Ticaret 

Borsası arasında 8. sırada yer almıştır.    

 GTB, belirlenen hedefler doğrultusunda işlem hacmini artırarak Güney Doğu, Doğu ve 

İç Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren ticaret borsaları içerisinde payını daha da 

yükseltmek istemektedir. Ancak mevcut ticaret borsası, bu hedeflerin gerçekleştirmesinde 

bazı temel kriterleri karşılamaktan uzaktır. Bu kriterler; 

➢ Hızlı, güvenilir, en düşük işlem maliyeti ile fiyat belirleme ihtiyacı, 

➢ Hizmet binası içerisinde yer alması gereken elektronik satış salonu için teknik ve fiziki 

yeterlilik, 

➢ Otomatik numune alma ve analize gönderme için gereken altyapının, mevcut yerdeki 

fiziki yeterlilik, 

➢ Tüccarların ürünlerini depolayabileceği tüccar depoları için fiziki yeterlilik, 

➢ Lisanslı depolar için fiziki yeterlilik,  

➢ Diğer borsalarla rekabet için ürün çeşitlendirme ve Gaziantep’in değişen bitki örtüsü 

çerçevesinde değişen ürünlerin değerlendirilmesine hazır olma gerekliliği, 

➢ Ürün çeşitlendirme ihtiyacı nedeniyle yetkili sınıflandırıcı laboratuvarda ilave donanım 

gerekliliği, 

➢ Elektronik ürün senedi işlemlerine hazır olma zorunluluğu,  

➢ Ürünleri getiren araçların park ihtiyaçları, üretici, komisyoncu ve alıcıların satışlar 

sırasında sosyal alan ihtiyaçları,    

Mevcut tesis ve altyapısı, yukarıdaki kriterleri karşılayacak nitelikte değildir. Ayrıca 

Gaziantep Ticaret Borsası’nın önemli paydaşları olan tüccar, komisyoncular, işletmelerin de 

benzer yönde talepleri bulunmaktadır. 
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3. DÜNYA’DA VE AVRUPA’DA TİCARET BORSALARI 

3.1.  TARİHSEL GELİŞİM VE GENEL YAPI 

 

Uzun vadeli güvenli kar özelliği olan yatırım araçlarının başında emtialar 

gelmektedir. Yatırımcıların güvenilir bir yatırım yapmak istedikleri zaman, yöneldikleri en 

doğru enstrümanların başında emtialar gelmektedir. Emtia çeşitlilik anlamında da 

oldukça zengin bir yatırım aracı grubudur. Altın gibi değerli madenlerden, şekere kadar birçok 

alt grubu bünyesinde barındırmaktadır. 

Emtia, ticari mallara verilen bir addır. Ticari mal dediğimiz ürünler ise genel olarak 

gündelik yaşantımızda sıklıkla karşılaştığımız ve alıp – sattığımız ürünlerdir. Değerli madenler, 

sanayi metalleri, tarım ürünleri, enerji ürünleri, ormancılık ürünleri, gıda maddeleri, 

kimyasallar, hammaddeler gibi daha birçok ürünü kapsamaktadır. Altın, gümüş, alüminyum, 

bakır, petrol, buğday, arpa, kakao, mısır, pamuk gibi yüksek işlem hacmine sahip emtialar bu 

gruplar içerisinde yer almaktadır.  

Emtialar güvenilir yatırım aracı olmaları ile tanınmaktadır ve piyasalarda riskler 

arttığı zaman ön plana çıkmaktadır. Dövizlerin gözden düştüğü zamanlarda, emtiaların 

yükselişe geçmesinin nedeni de budur. Ayrıca farklı yatırım yöntemleriyle 

değerlendirilebilmeleri sayesinde her yatırımcıya uygundurlar. 

Uzun vadede kar getiren bir diğer emtia grubu da tarımsal emtialardır. Buğday, 

mısır, pamuk, soya fasulyesi, kakao, kahve, şeker, süt, canlı sığır, palm yağı, pirinç, kakule 

gibi küresel piyasalarda da yüksek işlem hacmine sahip ürünler, bu grupta yer almaktadır. 

 

Emtia borsası, emtiaların alım – satım işlemlerinin yapıldığı yerler olup, günümüzde 

fiziki – fiziki olmayan şekillerde yatırım yapılmaktadır. Ülkemizde Kütahya’nın Çavdarhisar 

ilçesinde bulunan Aizanoi Binası, ilk emtia borsası ve ilk borsa olarak bilinmektedir. Bu bina, 

Roma İmparatoru Dioeletianus tarafından borsa işlemlerinin yürütülmesi için yapılmıştır. 

Temelde üreticilerin mallarının satılması için kurulan pazar ve panayırlar, emtia 

borsasının temelini oluşturmuştur. Üretilen mallar için hem üreticinin hem de tüketicinin zarar 

görmeden alım – satım yapması bu şekilde mümkün kılınmıştır. Üretici ve 

tüketicileri, günümüzde alıcı – satıcı ilişkisine benzetmek de mümkündür. 

Emtia borsaları özellikle küresel krizlerin yaşandığı dönemde iyice değerlenmiştir. 

Üretici ve tüketiciler, bir dayanışma halinde pazarlar kurup, bu şekilde fiyatları belirlemiştir ve 

çift taraflı olarak zararı önlemişlerdir. Emtia borsalarının görevleri arasında fiyatları 

düzenlemek ilk sırada yer almaktadır. Borsaların görevleri arasında yer alan tek fiyat 

oluşumu, emtia borsalarında da geçerlidir. Likiditenin sağlanması ve alım – satım 

faaliyetlerinin bir düzen içerisinde yürütülmesi ile bugünkü halini almıştır. 

Emtiaların alınıp satılmaya başladığı ilk borsa işlemleri, alıcı ve satıcıların bir araya 

gelmesi ile gerçekleşmekteydi. İlerleyen süreçte ise artan ürün çeşitliliği, arz ve talepte 

görülen önemli artış, riskten korunma gibi amaçlarla vadeli işlemlerin yapılmak istenmesi ve 

https://borsanasiloynanir.co/emtia-borsasi/
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teknolojik gelişmeler emtia işlemlerinde alıcı ve satıcıların fiziki anlamda bir araya gelmeden 

yaptıkları işlemlere dönüşmüştür. 

Günümüzde ise tamamen internet üzerinden gerçekleştirilen ve alım – satımı 

yapılan emtia ürününe fiziki anlamda sahip olunmadan, yalnızca fiyatların meydana gelen 

değişimlere göre yapılan işlemlere dönüşmüştür.  

Emtialar ile spot piyasalarda anlık alım – satım işlemleri yapılabildiği gibi, türev 

piyasa olarak bildiğimiz vadeli işlemler de yapılabilmektedir. Vadeli işlemlerin riskten 

korunma yani hedging, spekülasyon ve arbitraj amaçları ile yapıldığı görülmektedir. Emtia 

borsalarında da bu amaçlara bağlı olarak vadeli işlemler yapılmaya başlanmıştır. Vadeli 

işlemlerde bir ürünün bugünden alınması ve gelecek fiyatına bağlı olarak işlemlerin yapılması 

söz konusudur. Bu işlemler vadeli işlem sözleşmeleri olarak bilinmektedir. 

Yani; belirli bir miktarda ve kalite standardında olan emtianın, bugün 

belirlenen fiyattan, gelecekte belirlenen bir tarihte ve koşullarda teslim edilmesi 

veya alınmasını sağlayan sözleşmelerdir. 

Son olarak, günümüzde ülkelerde ve dünya ekonomisinde meydana gelen ekonomik 

ve siyasi krizler eskiden olduğu gibi emtia ürünlerinin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. 

Bu amaçla Uluslararası Para Fonu (IMF) emtia endeksleri oluşturulmuştur. Bunun temelinde 

ise; dünyada işlem gören emtiaların fiyat hareketleri hakkında daha fazla bilgi edinmek 

yatmaktadır. Emtia endeksleri bir rapor niteliği taşımaktadır ve borsalarda işlem gören 

emtiaları içermektedir. Dünyaca ünlü emtia endeksleri ise; S&P GSCI Endeksi ve Dow 

Jones UBS Commodity Index’tir. 

En yüksek işlem hacimli emtialar; altın, gümüş, bakır, petrol, alüminyum, mısır, 

kakao, pamuk, kahve şeklindedir. Tarımsal emtiaların genel özelliği  düşük fiyatlara 

sahip olması, kolay piyasa takibi, fiyatlarının fazla dalgalanma göstermemesi gibi nedenlerden 

dolayı güvenli yatırım araçlarıdır.  

Ayrıca uzun vadeli yatırımlarından yüksek kazançların elde edilebildiği emtialardır. 

Ama diğer emtialar da olduğu gibi tarımsal emtialarda da uzun süreli muhafaza etme büyük 

sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Depolama, saklama, muhafaza etme, raf ömrü gibi 

sorunların oluşmasının yanı sıra özel sistemlere gereksinim olması nedeniyle de maliyetli bir 

yatırımdır. Ama fiziki olmayan şekilde ve yalnızca fiyatlarında meydana gelen 

dalgalanmalar üzerinden yatırım yapılarak kazanç elde edilmektedir. 

Ülkemizdeki emtia piyasaları, Borsa İstanbul ve Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’ne (TOBB) bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Dünyada ise Chicago Ticaret 

Borsası gibi dev emtia piyasaları bulunmaktadır. Ülkemizde bu borsalarla yapılan ortak 

çalışmalar ile emtia piyasasının gelişimi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Emtia borsaları, (pit trading) çukur ve elektronik ticaret olmak üzere iki yöntemle 

çalışmaktadır. 

Çukur Ticareti 

Ticaret borsalarının çoğu, uzun zamandan beri alım- satım çukurları olarak 

adlandırılan yerlerde açık ticaret olarak adlandırılan bir yöntemle ticaret gerçekleştirmektedir. 

https://borsanasiloynanir.co/turev-arac-piyasa-cesitleri-ozellikleri/
https://borsanasiloynanir.co/turev-arac-piyasa-cesitleri-ozellikleri/
http://www.imf.org/
https://us.spindices.com/index-family/commodities/sp-gsci
https://www.boerse.de/grundlagen/rohstoffe/Dow-Jones-UBS-Commodity-Index-DJ-UBSCI--50
https://www.boerse.de/grundlagen/rohstoffe/Dow-Jones-UBS-Commodity-Index-DJ-UBSCI--50
https://www.tobb.org.tr/
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Bu süreç şöyle işlemektedir: 

1- Vadeli işlem sözleşmesinin alıcısı veya satıcısı bir mal komisyoncusunu arar ve sipariş 

verir.  

2- Mal komisyoncusu, emtia borsalarının tabanında bir masa memuruna siparişi verir. 

3- Resepsiyon memuru emri, belirli emtia işlemlerinin yapıldığı çukurda duran bir kat 

brokırına (floor broker) iletir.  

4- Kat brokeri, müşteri adına ticareti başka bir kat brokeriyle veya bir piyasa yapıcısı 

(brokerler için likidite sağlayan bir tüccar) ile yürütür. 

5- Kat komisyoncusu, ticaret yürütüldüğünde resepsiyon memurunu bilgilendirir. 

6- Resepsiyon memuru emtia komisyoncunu bilgilendirir. 

7- Emtia komisyoncusu müşteriyi bilgilendirir. 

Süreç baştan sona birkaç dakika kadar sürebilir. Her ne kadar alım satım çukurlarında 

hala bir miktar ticaret söz konusu olsa da, emtia alım satımının büyük bir çoğunluğu 

elektronik olarak gerçekleşmektedir. 

Elektronik Ticaret 

Elektronik ticarette, tüccarlar siparişlerini alıcılar ve satıcılar ile eşleştirilen bir 

elektronik ticaret platformuna girerek verirler. Elektronik ticaret, çukur ticaretine göre çeşitli 

avantajlara sahip olup bu avantajlar; 

- Basitlik (elektronik ticaretin çok daha az sayıda kişi ve adımla saniyeler içinde 

yapılması işlemdir.) 

- Maliyet (elektronik işlemlerin yürütülmesi çok daha ucuza mal olur.) 

- Şeffaflık (elektronik ticarette, tüccar bir ekranda piyasa teklifini, işlemin hacmini 

ve son alıcıyı görebilmektedir. Çukur ticaretinin, dünyanın her yerindeki birçok 

borsada elektronik ticaret ile giderek yer değiştirmesine rağmen, hala çukur 

ticaretinin devam ettiği Londra Metal Borsası (LME) gibi yerler vardır.) 

Diğer taraftan çukur ticareti de bazı durumlarda elektronik ticarete göre avantajlara 

sahiptir. Bu avantajlar; 

- Bilgi Akışı (bir çukurun içinde duran ve birçok emtia ile durmadan ticaret yapan 

kat brokerleri, elektronik bir platformda iş yapan bir komisyoncudan daha iyi fikir 

sahibidirler. Kat komisyoncusu, bu bilgileri müşterinin daha doğru yatırım yapması 

için kullanabilir.) 

- Büyük veya Karmaşık Siparişler (satın alma ve satma sürecinin birçok 

aşamasını birlikte idare etmek mümkün olabilmektedir. Örneğin, bir tüccar dört 

ayaklı bir ticaret yapabilir, mısırda bir ay önce alım ve bir ay sonra satım talimatı 

verebilirken aynı anda, soya fasulyesinde bir ay önce satım ve bir sonraki ayda 

satım işlemi yapabilir. Bir çukurda duran bir komisyoncu, bu tür karmaşık bir 

sipariş için bir ticaret platformundan daha iyi bir uygulama üretebilir.) 
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- Hızlı Pazarlar (piyasalar çok değişken olduğu için, elektronik piyasalar çukurlar 

kadar güvenilir olmayabilir. Ancak, elektronik pazarlamacılar için daha iyi teknoloji 

ve daha sıkı gereklilikler gelecekte elektronik pazarların güvenilirliğini 

geliştirecektir.) 

Borsa denildiğinde akla ilk olarak tahvil, bono, hisse senedi gibi ticarete konu olan 

menkul kıymetler gelmektedir. Borsada ticari işlemlerin yapılması piyasada ticari 

olarak işlem gören buğday, arpa, kakao, mısır gibi tarım ürünlerini ve petrol gibi 

enerji ürünlerini de varlığı, özellikle de ülkelerin ekonomi ve siyasetlerinde meydana 

gelen çalkantı zamanlarında tarım ürünleri yatırımcılar için bir portföy çeşidi olmuştur. Vadeli 

ve vadesiz olarak işlem gören emtiaların fiziki olarak alım – satımının yapılmaması da 

günümüzde borsa yatırımlarını daha önemli hale getirmiştir. 

Ticari mal anlamına gelen emtiaların alım – satımı, başlarda yüz yüze 

yapılmaktaydı. Zaman geçtikçe artan ürün çeşitliliği, arz ve talep, tarafların vadeli olarak 

işlem yapmak istemeleri ve fiziki olmayan alım satım işlemleri ile emtia yatırımları borsalara 

taşınmıştır. Emtia borsası olarak adlandırılan bu borsalarda geniş bir ürün yelpazesi söz 

konusudur ve ürünler bazı finansal borsaların alt piyasa işlemleri olarak işlem görürken, 

enerji, altın gibi ürünlerin de kendi uzmanlaşmış borsaları bulunmaktadır. 

Spot piyasalarda anlık olarak alınıp satılabilen emtiaların dışında emtialara dayalı 

kontratlar da, türev ürünler piyasasına farklı bir boyut kazandırmıştır. Bilindiği gibi spot 

piyasalarda ağırlıklı olarak fiziki alım – satım işlemleri söz konusu iken, türev 

ürünler piyasasında kontratlara vade parametresi eklenmiştir ve fiziki olmayan 

alım – satım işlemleri ortaya çıkmıştır. Bu piyasalarda, ileri tarihli fiziki teslimat ya da 

genellikle yatırım veya fiyat değişimlerinden korunmak amacıyla kullanılan, nakit mutabakat 

esaslı emtialara dayalı türev ürünler işlem görmektedir Türev ürünler piyasasında genel 

olarak riskten korunma, arbitraj ve spekülatif amaçlarla işlem yapılmaktadır. 

Emtia ürünlerinin işlem gördüğü borsalara bakıldığında bir ürün üzerinde yoğunlaşmış 

ürün borsaları ile karşılaşılmaktadır. Ülkemizde pamuk borsası, buğday borsası gibi örnekleri 

söz konusudur. Aynı zamanda İstanbul Altın Borsası, İstanbul Metal Borsası gibi güzel 

örnekleri de bulunmaktadır. Bazı ürünler ise finansal veya türev borsalarda bu ürünlere özel 

olarak ayrılmış piyasalarda işlem görmektedir. 

Günümüzde türev (derivatives) piyasaları, finans piyasalarının gelişmişlik seviyesini 

artırarak, ekonomide kaynakların daha etkin dağılımı ve kullanımına katkıda bulunmak, 

gelişmiş uluslararası piyasalarda yer almak ve bu piyasalara uyum sağlamak gibi amaçların 

gerçekleştirilmesinde önemli işlevler üstlenmektedir. Vadeli ürün işlemleri ve bu işlemlerin 

yapıldığı piyasaların ortaya çıkması oldukça eskilere dayanmaktır. 

İlk futures işlemi 1679 yılında Japonya’da kaydedilmiştir. Bu dönemde daha çok kişisel 

işlemler olarak kalan bu tür işlemler için ilk piyasa sayılabilecek örgütlenme 1730 

yılında Osaka’da kurulan Dojima Pirinç Ticaret Borsası’dır (Tuncer 1994, 24). 

Günümüzde bilinen anlamda modern vadeli işlem borsalarının oluşumu 1840’lı yıllarda 

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Chicago gerek ulaşım altyapısı 

gerek çevre eyaletler için bir pazar konumunda olması dolayısıyla tüccarların buluştukları bir 



 

27 
 

merkez haline gelmiştir. Ancak pazarda zaman zaman oluşan arz-talep dengesizliği üreticileri 

ve tüccarları zor durumda bırakmıştır (www.istemiparman.com.tr). 

Bu dengesizliğin önlenmesi amacıyla 1848 yılında Chicago Board of 

Trade (CBOT) olarak bilinen tahıl borsası kurularak pazar örgütlü bir yapıya 

kavuşturulmuştur. Daha sonra değişik ürünlerin de piyasalarda işlem görmeye başlamasıyla 

1919 yılında Chicago Merchantile Exchange (CME) olarak kurulan borsa bir kurum 

geleneğiyle günümüze kadar gelmiştir (www.istemiparman.com.tr).  

Piyasalarda işlem gören emtia çeşitleri; 

• Değerli madenler (altın ve gümüş) 

• Sanayi metalleri (alüminyum, bakır, çelik, platin, vb.) 

• Tarım ürünleri (buğday, mısır, pamuk, kakao, arpa, vb.) 

• Enerji ürünleri (petrol ve ürünleri, doğalgaz, elektrik) 

• Orman ürünleri, 

• Gıda maddeleri, 

• Kimyasal maddeler ve hammaddeler, 

• Ağır metaller, 

• Emisyon ürünler, 

• Hayvansal ürünlerdir. 

Borsalarda işlem gören emtiaların geniş bir çeşitliliğe sahip oldukları görülmektedir. 

Emtia borsalarının kurulma amacı ise kısaca; ABD’de meydana gelen kriz döneminde tarım 

ürünlerinin fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalardan zarar gören tüketici ve üreticiler 

ortak bir çalışma sonucunda pazarlar oluşturmuştur. Bu pazarlarda tarım ürünlerinin 

fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçilerek tüketici ve üreticilerin zarar görmesi 

engellenmiştir. Bu işten iyi kazançların elde edildiğini gören bazı tüccarlar bu işi ticaret 

dökmüşlerdir ve bu şekilde de emtia borsalarının ilk işlemleri gerçekleşmeye başlamıştır. 

Borsaların ekonomiye katkılarından olan piyasada tek fiyat oluşturma özelliğinden 

yararlanılarak rekabet şartları iyileştirilmiş ve güvenli bir şekilde fiyat oluşumu sağlanarak 

dalgalanmaların önüne geçilmiştir. 

Son yıllarda da emtia ürünlerinin fiyatları ülkelerde yaşanan ekonomik ve siyasi 

krizlerden dolayı aşırı bir dalgalanma göstermiştir ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 

temel emtia endeksleri oluşturulmuştur. Temel emtia endeksleri, dünyadaki emtiaların fiyat 

hareketleri hakkında genel olarak bilgi vermektedir. Bu endeksler rapor niteliğinde 

incelenmektedir ve borsalarda işlem gören ürünleri içermektedir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.istemiparman.com.tr/
http://www.istemiparman.com.tr/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Para_Fonu
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3.2. DÜNYA’DA TİCARET BORSALARI 

 

3.2.1. Amerika Borsaları 

 

Chicago Ticaret Borsası 

Chicago Ticaret Borsası (CBOT), 1848 yılında Chicago'da kurulmuş olup, Amerika 

Birleşik Devletleri'ndeki ilk tahıl Vadeli İşlem Borsası’dır.  

Chicago Ticaret Borsası (CBOT) 1858’e kadar Chicago öne çıkan tahıl tüccarlarının 

gönüllü olarak kurdukları bir kuruluş olarak başlamıştır. 

1858'e kadar işlem hacmi küçük, kendi hesapları ya da müşterileri için işlem gören 

borsadaki koltuklara sahip üyelerle sınırlıydı. 1859'da Borsa, Illinois eyaletinin yasama 

meclisinden yetki alarak ve ürünlerin kalite kontrollerini belirlemeye başlamıştır. Başlarda, 

tahıllar numunelerle satılıyordu, ancak sonra piyasayı standartlaştırmak ve ticareti 

kolaylaştırmak için bir denetim ve derecelendirme sistemi uygulamaya koymuşlardır.  

1968 yılına kadar, CME/CBOT, sadece mısır, soya fasulyesi ve buğday gibi tahıllar ve 

sığırlar ve domuzlar gibi canlı ürünleri içeren tarımsal ürünleri satmıştır.  

1969 yılında, CBOT ilk tarım dışı sözleşmesini gümüş olarak başlatmış ve 1972 yılında 

CME, yedi döviz sözleşmesini aktif hale getirmiştir.  Mısır ve buğday gibi tarım ürünlerinde bir 

asırdan fazla süren ticaretin ardından, CBOT işlemlerini; 

• Finansal sözleşmeler (Financial Contracts) (1975), 

• Vadeli işlem (Futures Contracts) sözleşmeleri (1982) ve 

• Vadeli opsiyon (Futures-option Contracts) sözleşmeleri (1997) şekilde 

genişletmiştir. 

Dünyanın en büyük ve en aktif işlem gören vadeli işlem sözleşmesi, 1981 yılında 

CME'de doğan Euro-Dolar faiz oranı sözleşmesidir.  

1982 yılında, CME hisse senedi endeksli vadeli işlem sözleşmelerine başladı. 1987'ye 

kadar tüm vadeli işlem alımları açık pazarda ve emtia çukurlarında (trading pits) yapılırdı. 

Tüccarlar, kendilerini ve müşterileri için bir çukur satın alma ve satma denilen borsa 

zemininde belirlenmiş bir alanda bir çember etrafında duruyorlardı. 1987 yılında CME, 

GLOBEX platformu aracılığıyla elektronik vadeli işlem ticaretine öncülük etti. 

1994 yılında tüccarların siparişlerini tam anlamıyla bağırarak verdikleri “açık ticaret” 

yöntemi yerini “elektronik ticaret sistemleri”ne bırakmaya başlamıştır. Bu yeni teknoloji, 

alıcı ve satıcının bir mal çukurunda bir yer (floor) komisyoncusu kullanmadan bilgisayar 

üzerinden işlem yapmasına fırsat vermiştir. Ayrıca ticaret saatlerinin süresi uzamıştır. 

2005 yılında CBOT, yeni kurulan ve kamu kuruluşu statüsünü alan CBOT Holding'in bir 

yan kuruluşu haline gelmiş ve 2007'de şirket, opsiyonlar, yabancı para vadeli işlemler ve faiz 

oranlarında uzmanlaşmış bir finansal vadeli işlem takası olan “Chicago Mercantile Exchange 

Holdings Inc (CME)” ile birleşmiştir. 
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Yeni firma, CME Group Inc olarak, finansal ürünler, emtialar ve hava ve emlak gibi 

alternatif vadeli ürünler üzerinde işlem gerçekleştirmeye başlamıştır. 

CBOT ve CME 2006 yılına kadar ayrı kuruluşlar olarak kalırken, iki borsa 2007 yılında 

CME adı altında birleşti. CME hisse senetleri New York Borsasında işlem görmeye başladı. 

Halka açık bir şirket olarak CME, diğer vadeli işlem takasları elde etmek için agresif bir 

program başlatmıştır. 2008 yılında, CME, dünyanın en büyük enerji ve değerli metal vadeli 

işlem borsaları COMEX'e sahip New York Ticaret Borsası'nı (NYMEX) satın aldı. 

CME, yeni satın alımları büyütmeye devam etmektedir. Son zamanlarda, 2012 yılında 

Kansas City Ticaret Kurulu'nu satın almışlardır. 

CME çatısı altında çeşitli mal borsalarının birleşmesi, muazzam ölçek ekonomileri 

yaratmıştır. CME'nin geniş platformu ve GLOBEX'in küresel erişimi, CME'nin iş günlerinde 

neredeyse tüm zamanlarında işlem yapan elektronik platformu, sayısız ürün üzerinde 

maliyetleri paylaşan bir mega-mal alışverişi yaratmıştır. 

2015 yılında CME Group, vadeli işlem sözleşmeleri için, alım satım çukurlarının 

(trading pits) kapattı ve CBOT’un tarihi boyunca vadeli işlem sözleşmelerinin ana yöntemi 

olan açık ticaret sistemini elektronik ticaret sistemleriyle değiştirdi.  

CME Grubu’nun geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır ve emtialara ek olarak finansal 
ürünlerde işlem görmektedir. 

• Hisse senedi endekslerine dayalı ürünler, 
• Döviz paritesine dayalı ürünler, 
• Faiz oranına dayalı ürünler, 
• Ekonomik durum ürünleri, 
• Gayrimenkul endekslerine dayalı ürünler, 
• Tarım ve hayvansal ürünler, 
• Metal ürünleri, 
• Enerji ürünleri, 
• Hava durumu ürünleri. 

CME Grubu ürünleri arasında en ilginç ürün grubu hava durumu ürünleridir. 
Hava durumu ürünlerinde 4 farklı grupta vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi bulunmaktadır. 

• İlk ürün grubu, hava sıcaklığında başta ABD olmak üzere toplamda 42 şehrin 
sıcaklıklarına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri bulunur. 

• Bir diğer grupta kasırgalar vardır. CMD Kasırga Endeksi vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmeleri işlem görmektedir. 

• Üçüncü grupta, CME Don Olayları (Frost) Endeksi vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri 
işlem görür. 

• Son grup ise kar yağışı miktarı raporlamasına göre vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinden oluşur. 

Borsa günümüzde, iş hacmi ve değeri açısından dünyanın en büyük borsalarından biri 

haline gelmiştir. CME Grubunun işlem yaptığı ürünlere ait detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi CME Grubunda çok geniş bir ürün yelpazesi bulunmakta 

olup, borsada finansal ürünlerin yanında çeşitli emtialara dayalı ürünler de işlem görmektedir. 
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Grubun piyasalar bazında işlem gören ürünlerine bakıldığında, en yoğun ürün grubu CME 

piyasasındadır. COMEX piyasası ise sadece metallere dayalı ürünlerin işlem gördüğü bir 

piyasadır. 

Hisse Senedi Endekslerine Dayalı Ürünler grubunda S&P, NASDAQ, Dow Jones, 

Nikkei, MSCI ve FTSE endeksleri ile çeşitli borsa yatırım fonlarına dayalı vadeli işlem ve 

opsiyon sözleşmeleri işlem görmektedir.  

Faiz Oranına Dayalı Ürünler geniş bir ürün grubudur.  

• Kısa dönemli faiz oranı ile beraber, 2 ila 30 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerine 

dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işlem gören ilk ürünlerdir. 

• 5 ila 30 yıl arasında değişen vadelerdeki swap faiz oranlarına dayalı vadeli işlem ve 

opsiyon sözleşmeleri işlem gören diğer ürünlerdir.  

• Diğer taraftan, farklı vadelerdeki Hazine tahvili faiz oranları arasındaki farka dayalı 

vadeli işlem sözleşmeleri bulunmaktadır.  

• Ayrıca, Hazine tahvili faizi ile faiz oranı swapları arasındaki farka dayalı olarak 

çıkarılan vadeli işlem sözleşmeleri bulunmaktadır.  

• Son ürün grubu çeşitli endekslere dayalıdır. Bunlardan ilki Barclays Bank’ın yatırım 

birimi olan Barclays Capital’ın hazırladığı ve bünyesinde Hazine borçlanma araçları, şirket 

bonoları, ipotekli konut finansmanı sistemine dayalı ürünler gibi araçları bulunduran Barclays 

Capital ABD Toplulaştırılmış Bono Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmeleridir. Diğeri ise 

ABD piyasasından ziyade Avrupalı göstergeler kullanılarak hazırlanmış bir üründür. Eurostat 

tarafından açıklanan ve Euro Bölgesi için tütün hariç Tüketici Fiyatları Endeksine (Eurozone 

HICP Index) dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri Avrupa bazlı işlem gören ürünlerdir.  

Döviz Paritesine Dayalı Ürünlerde, aralarında Türk lirasının ABD doları ve avroya 

göre değerini gösteren paritelerin de bulunduğu, yirmi farklı para birimine dayalı vadeli işlem 

ve opsiyon sözleşmeleri işlem görmektedir.  

Ekonomik Durum Ürünleri, finansal piyasalarda doğrudan etkisi olan çeşitli 

ekonomik göstergelere bağlı olarak korunma ve yatırım imkânı sunan araçlardır. Bu başlıkta 

halihazırda CME tarafından sadece tarım dışı istihdam göstergelerine dayalı vadeli işlem ve 

opsiyon sözleşmeleri çıkarılmış, ancak işlem olmamıştır. 

Gayrimenkul Endekslerine Dayalı Ürünler, S&P tarafından hesaplanan 

S&P/Case-Shiller Ev Fiyatı Endeksleri (S&P/Case-Shiller Home Price (CSI) Indices), ABD’nin 

20 metropolündeki emlak fiyatlarını yansıtan bir göstergedir. CME’de bileşik endeksin 

(Composite US-CUS) yanında, Boston, Şikago, Denver, Las Vegas, Los Angeles, Miami, San 

Diego, New York, San Francisco ve Washington endekslerine dayalı vadeli işlem ve opsiyonlar 

da bulunmaktadır. Bu sözleşmeler nakit mutabakata tabidir. Emtialara dayalı ürünler ise 

aşağıdaki gibidir. 

GTB’yi daha çok ilgilendiren tarımsal ve hayvansal ürün gruplarına baktığımızda 

çok geniş bir ürün çeşidi bulunmaktadır. Bu ürün çeşitleri; 
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• Fiziki teslimatın yapıldığı hububat ve yağ tohumu ürünleri arasında; mısır, mini mısır, 

buğday, mini buğday, soya fasulyesi, mini soya fasulyesi, soya fasulyesi unu, soya yağı, yulaf 

ve pirinç üzerine vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.  

Diğer taraftan mısır, buğday, soya fasulyesi, soya fasulyesi unu, soya yağı, yulaf ve 

pirince dayalı 1 adet vadeli işlem sözleşmesini dayanak alan opsiyonlar da borsada işlem 

görmektedir. Ayrıca mısır, buğday ve soya fasulyesine dayalı büyük vadeli işlem sözleşmeleri 

ile aynı kontrat büyüklüğüne sahip swap sözleşmeleri de mevcuttur.  

• Nakit mutabakata dayalı süt ürünleri grubunun altında; süt, yağsız süt, peynir altı 

suyu, tereyağı ve peynire dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri bulunmaktadır.  

 • Orman ürünleri kategorisinde, fiziki teslimata dayalı 260 m3 büyüklüğe sahip kereste 

sözleşmeleri ile beraber nakit mutabakata dayalı 20 ton büyüklüğündeki sert ve yumuşak 

kâğıt hamuru vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri bulunmaktadır.  

• Hayvansal ürünler grubunda, fiziki teslimata dayalı canlı sığır ve dondurulmuş 

domuz eti sözleşmeleri ile nakit mutabakata dayalı yaban domuzu ve sığır vadeli işlem ve 

opsiyon sözleşmeleri de bulunmaktadır.  

• NYMEX piyasasında, kakao, kahve, pamuk ve şekere dayalı nakit mutabakatın 

yapıldığı vadeli işlem sözleşmeleri bulunmaktadır.  

• Diğer taraftan nakit mutabakata ve bazı emtia endekslerine dayalı vadeli işlem 

sözleşmeleri de borsada işlem görmektedir. Daha önceden bahsedilen Dow Jones-UBS Emtia 

Endeksinin yanında, S&P Goldman Sachs Emtia Endekslerine (S&P GSCI) dayalı vadeli işlem 

sözleşmeleri de işlem görmektedir. S&P GSCI mevcut durumda altı enerji, beş endüstriyel 

metal, sekiz tarım, üç canlı hayvan ve iki değerli metal olmak üzere toplam 24 emtia ürününü 

kapsamaktadır. 

Metal Ürünleri grubunda temelde üç ürün çeşidi bulunmaktadır. 

 • Değerli metaller başlığında fiziki teslimata dayalı altın ve gümüş vadeli işlem ve 

opsiyon sözleşmeleri ile nakit mutabakatın yapıldığı mini altın ve mini gümüş vadeli işlem 

sözleşmeleri bulunmaktadır. Ayrıca fiziki teslimatın yapıldığı paladyum vadeli işlem 

sözleşmeleri ile platin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri de mevcuttur. Bununla birlikte 

nakit mutabakata dayalı 1.000 gramlık Asya altın ve 500’er gramlık Asya platin ve paladyum 

vadeli işlem sözleşmeleri mevcuttur. 

 • Temel metaller grubunda fiziki teslimata dayalı bakır vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri bulunmaktadır.  

• Demir grubunda ise demir için nakit mutabakata dayalı vadeli işlem sözleşmesi yer 

almaktadır. Enerji Ürünlerinde NYMEX’in de dâhil olmasıyla, CME bünyesinde işlem gören 

enerji ürünleri arasına ham petrol, doğal gaz, fueloil, benzin, etil alkol olarak da bilinen 

etanol, propan ve diğer ürünler katılmıştır.  

• İlk ürün olan ham petrolde 1.000 kontrat büyüklüğünde fiziki teslimata dayalı vadeli 

işlem ve opsiyon sözleşmeleri bulunmaktadır.  

• Doğalgaz ürünlerinde yaklaşık 3.000 MWh enerji büyüklüğüne sahip, fiziki teslimata 

dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri bulunmaktadır. Diğer taraftan, yine yaklaşık 3.000 
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MWh ile 732 MWh enerji büyüklüğüne sahip nakit mutabakata dayalı vadeli işlem 

sözleşmeleri de işlem gören ürünlerdendir. 

• Elektrik başlığında, 80 ve 800 MWh’lik enerjiyi temsil eden ve nakit mutabakata 

dayalı vadeli işlem sözleşmeleri bulunmaktadır. 

• Kömür ürünlerinde 1.550 ton kömüre denk gelen ve fiziki teslimatlı vadeli işlem 

sözleşmeleri işlem görmektedir.  

• Yaklaşık 160 m3 büyüklüğünde nakit ve fiziki mutabakata dayalı fueloil ve gazyağının 

yanında, yine bu ürünlere dayalı yaklaşık 80 m3 büyüklüğünde nakit mutabakata dayalı mini 

vadeli işlem sözleşmeleri bulunmaktadır. Diğer taraftan 100 ton büyüklüğünde nakit 

mutabakatlı mazot ile yaklaşık 160 m3 büyüklüğünde fiziksel teslimatlı dizel yakıtlara dayalı 

vadeli işlem sözleşmeleri de işlem görmektedir. 

Hava Durumu Ürünleri, CME’de bu başlıkta dört farklı grupta vadeli işlem ve 

opsiyon sözleşmesi işlem görmektedir.  

• İlk ürün grubu olan hava sıcaklığında, başta ABD olmak üzere, Kanada, 

Avustralya, Japonya ve Avrupa’dan 10, toplamda ise 42 şehrin sıcaklıklarına dayalı vadeli 

işlem ve opsiyon sözleşmeleri bulunmaktadır.  

• Diğer ürün kasırgalar başlığındadır. Daha önceleri sigorta üzerine çalışan Carvill 

America şirketinin hesapladığı Carvill Kasırga Endeksini (Carvill Hurricane Index) CME Grubu 

devralmış ve ismi CME Kasırga Endeksi olarak değiştirilmiştir. CME’de bu endeks üzerine 

çeşitli vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işlem görmektedir.  

 Bir diğer ürün başlığı don olaylarıdır. CME tarafından, CME Don Olayları (Frost) 

Endeksi hesaplanmaktadır. Endeks hesaplanırken öncelikle belirli bir bölgede aşağıdaki üç 

koşuldan en az biri gerçekleşirse, bu durum endeks don olayı noktası olarak kaydedilir: - 

Yerel saat ile 7.00’da sıcaklığın -3,5 0C’ye eşit ya da daha düşük olması, -Yerel saat ile 

10.00’da sıcaklığın -1,5 0C’ye eşit ya da daha düşük olması-, -Yerel saat ile 7.00’da sıcaklığın -

0,5 0C’ye eşit ya da daha düşük olması ve yerel saat ile 10:00’da sıcaklığın -0,5 0C’ye eşit ya 

da daha düşük olmasıdır. Mevcut durumda endeks kapsamında sadece Hollanda’nın 

Amsterdam şehrinin Schiphol bölgesi bulunmaktadır. CME’de bu endekse dayalı vadeli işlem 

ve opsiyon sözleşmeleri işlem görmektedir. 

• Hava durumu kategorisinde işlem gören son ürün ise kar yağışı miktarıyla 

ilgilidir. Bu ürün grubu belirli bir bölgedeki belirli bir saat aralığında MDA tarafından yapılan 

kar yağışı miktarı raporlamasına göre işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden 

oluşmaktadır. Kapsamda bulunan bölgeler New York’taki Central Park ve Boston Logan 

Uluslararası Havaalanıdır.  

Emtia Vadeli İşlemleri Ticareti Komisyonu (CFTC), Emtia Vadeli İşlemleri 

Ticareti Komisyonu (CFTC) CME'yi “Düzenlenmiş (regüle edilmiş)  bir Sözleşme Pazarı (DCM)” 

olarak düzenler (regüle eder). Bu nedenle, CME'nin kendine özgü düzenleyici sorumlulukları 

vardır. Vadeli işlem sözleşmeleri türev enstrümanlardır. 

CME, son şirket raporlarına göre yıllık yaklaşık 1 katrilyon dolarlık sözleşme 

gerçekleştirmektedir. Borsa, alıcılar ve satıcılar için bir pazar yeri olup, fiyat riskini yönetmek 

veya kabul etmek için kurumları, şirketleri ve bireyleri şeffaf bir ortamda bir araya 

getirmektedir. 
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Piyasa katılımcıları arasında, üreticilerin, tüketicilerin, tüccarların, spekülatörlerin, 

yatırımcıların, arbitrajların ve borsa tarafından sunulan ürünlerde fiyat riskini üstlenmek veya 

transfer etmek isteyen herhangi bir taraf yer almaktadır. Dodd-Frank Yasası'nın geçişinden 

sonra, CME aynı zamanda Intercontinental Exchange gibi takas platformu üzerinden tezgâh 

üstü (over-the-counter traded swap) swap işlemlerini de belirlemektedir. 

Taraflar, CME sözleşmelerini devretmek için bir fiyat üzerinde anlaştığında, borsa 

takas odası hem alıcıya hem de satıcıya sözleşme tarafı olur ve böylece performansı garanti 

eder. Bireysel taraflardan kredi riskini borsaya aktarır. CME, bir marjinal sistemle alıcıların ve 

satıcıların bireysel performansını ve kredi riskini yönetir. 

CME tarafından sağlanan diğer hizmetlerden biri de veri sağlamasıdır. Borsa, ticaret 

için sunduğu tüm ürünlerin geniş bir fiyat verisi geçmişine sahiptir. Veriler, her işlem günü 

için yüksekten alta doğru gerçek fiyatları içerir. Borsa ayrıca, işlem gören ve açılacak olan 

sözleşmelerin hacmine ilişkin verileri de korur. (Açık faiz, açılmış ancak kapatılmayan toplam 

uzun ve kısa pozisyon sayısıdır.) 

CME, 20 Ocak 2015 itibariyle 28,73 milyar dolarlık piyasa değerine sahiptir. CME, 

2017 yılında Global Capital tarafından, dünyanın en çok çeşitli türev piyasası olarak “Yılın 

Takas Merkezi” seçildi. 

Dünyanın önde gelen ve en çok çeşitlenen türevleri pazarı olan CME Group 

(www.cmegroup.com) borsa sayesinde, CME Group, faiz oranları, hisse senedi endeksleri, 

döviz, enerji, tarım ürünleri ve metaller bazında vadeli işlemler ve opsiyonlar dahil olmak 

üzere, tüm önemli varlık sınıflarında en geniş küresel karşılaştırmalı (benchmarking) ürün 

yelpazesini sunmaktadır. 

CME Group, CME Globex platformunda dünya çapında elektronik ticaret 

sağlamaktadır. Şirket ayrıca CME Clearing ve CME Clearing Europe takas odaları aracılığıyla 

borsada işlem gören ve tezgâh üstü (over-the-counter traded swap) türevler için varlık 

sınıfları boyunca takas ve ödeme hizmetleri sunmaktadır. CME Group'un ürün ve hizmetleri, 

dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin risklerini etkili bir şekilde yönetebilmelerini ve 

büyümelerini başarabilmelerini sağlamaktadır. 

Bugün CME Grubu, CME, CBOT, NYMEX ve COMEX olmak üzere dört büyük vadeli 

işlem borsalarından oluşmaktadır ve her türlü takas için mevcut en geniş vadeli gösterge ve 

opsiyon ürünlerini sunmaktadır. Bugün, 150 ülkede erişim, 11 global merkez ve 12 borsa ile 

ortaklığa sahiptir. 

Winnipeg Emtia Borsası (Winnipeg Grain Exchange)-Kanada  

 

Winnipeg Emtia Borsası 1887 yılında kurulmuştur. Winnipeg Kanada’nın en eski ve 

sadece tarımsal ticaret borsasıdır. Borsa, Kanada’nın Manitoba eyaletinin “Batıya açılan kapı” 

olarak anıldığı bir zamanda kurulmuştur.1904'te buğday, yulaf ve keten tohumu için bir vadeli 

işlem pazarını başlatmıştır. Bunları 1910 da Arpa ve çavdar pazarları izlemiştir. 2004 yılında, 

Kuzey Amerika’da ilk tarımsal borsa hayata tam olarak geçmiştir. 

Borsa 2007 yılında Atlanta merkezli ICE-Intercontinental Exchange Inc. firması 

tarafından satın almıştır.  ICE-Intercontinental Exchange adını “ICE Futures Canada” olarak 
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değiştirdi. ICE Temmuz 2018 tarihi itibariyle Winnipeg’deki operasyonlarını New York’a 

taşımıştır. Yani artık Kanada tahıl işlemleri New York Borsası üzerinden yapılmaktadır. Birimin 

başkanı, Kanola işlem hacminin yükseldiğini ve Wall Street'e taşınmanın sürekli büyüme için 

en iyi ortam olacağını beyan etmiştir. 

Intercontinental Exchange - ICE 

ICE, Mayıs 2000’de bazı enerji şirketleri ve global bankaların ortaklığı ile tezgâh üstü 
enerji piyasası konusunda çalışmak amacıyla kurulmuştur.  

2001 yılında borsa faaliyet alanını genişleterek Uluslararası Petrol Borsası’nı 
(International Petroleum Exchange-IPE) satın almış ve borsanın Avrupa birimi olan ICE 
Futures Europe oluşturulmuştur.  

2003 yılında ICE ile Avrupa İklim Borsası (European Climate Exchange-ECX) iş 
birliğine girmiş, ECX’in geliştirdiği emisyona dayalı ürünler ICE’nin elektronik platformlarında 
işlem görmeye başlamıştır.  

Haziran 2007’de ICE, New York Ticaret Borsasını (New York Board of Trade-NYBOT) 
alarak ABD iştiraki olan ICE Futures US’i kurmuştur.  

Ayrıca, Eylül 2007’de Winnipeg Emtia Borsasını (Winnipeg Commodity Exchange) 
satın almış ve Kanada Birimi olan ICE Futures Canada oluşturulmuştur. Şirket, özellikle enerji 
alanında olmak üzere çeşitli tezgâh üstü piyasa, aracı kurum, şirket ve takas kurumlarını da 
bünyesine katmıştır. Sonuç olarak şirket başta Avrupa, ABD ve Kanada olmak üzere dünyanın 
birçok bölgesinde faaliyet göstermektedir.  

Londra merkezli ICE Futures Europe, ağırlıklı olarak enerji ürünlerinin işlem gördüğü 
piyasadır. İşlemlerin takası ICE’nin Avrupa iştiraki olan ICE Clear Europe’ta yapılmaktadır.  

Petrol ve türevleri ürün grubunda ham petrolün yanında çeşitli petrol türlerine 
dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu kontratların büyüklükleri 
genellikle yaklaşık olarak 190 m3’tür. Doğalgaz başlığındaki ürünlerde İngiltere özelinde 
ürünler bulunmaktadır. Bunlardan birisi doğalgaz alım-satımının yapıldığı sanal bir platform 
olan İngiltere Ulusal Dengeleme Noktasındaki (National Balancing Point) işlemlerin 
sonuçlarına bağlı olarak fiziki teslimatın yapıldığı İngiltere doğalgaz vadeli işlem 
sözleşmeleridir.  

Kömür grubunda, referans olarak Güney Afrika’nın Richards Bay ile Hollanda’nın 
Rotterdam bölgelerindeki teslimatın referans alındığı, 1 ton büyüklüğe sahip ve nakit 
mutabakata dayalı kömür sözleşmeleri bulunmaktadır. Emisyon İzni ürünlerinde ise daha 
önceden bahsedilen Avrupa İklim Borsası ile beraber geliştirilen emisyon ürünlerine dayalı 
vadeli işlemler ve bu sözleşmelere dayalı opsiyonlar bulunmaktadır.  

Döviz başlığında işlem gören ürünler arasında ABD doları ve avronun diğer para 
birimleriyle göre paritesini gösteren ve 1 milyon birimlik büyüklüğe sahip 12 farklı vadeli işlem 
sözleşmesi bulunmaktadır. Diğer ürünler ise ABD dolarının avro, Japon yeni, İngiliz sterlini, 
Kanada doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frankı ile; Avronun İngiliz Sterlini, Japon Yeni, İsveç 
Kronu ve İsviçre Frankından oluşan sepetler karşısındaki hareketlerini gösteren Dolar ve Avro 
Endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ile opsiyonlardır.  
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Tarımsal ürünler kategorisinde yer alan ürünler arasında kakaoya, kahveye, 
pamuğa, şekere dondurulmuş portakal suyu konsantresine dayalı vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmeleri işlem görmektedir. Kontratlar ürünlerin fiziki teslimatına dayanmaktadır.  

Takas Swapları grubundaki ürünler, borsada işlem gören ve fiziki teslimata dayalı 
tarımsal ürünlere benzerlik göstermekle beraber bazı noktalarda farklılaşmaktadır. Bu 
ürünlerde sadece nakit mutabakat söz konusudur ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı 
vade tarihleri bulunmaktadır. ICE Futures US’te şeker, kahve ve kakaoya dayalı takas 
swapları bulunmaktadır. Emtia Endeksleri grubunda, enerji, hububat ve canlı hayvan 
ürünlerinden toplam 17 farklı emtia ürününü kapsayan Sürekli Emtia Endeksi’ne (Continuous 
Commodity Index-CCI) dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri bulunmaktadır.  

Bir diğer endeks ise Reuters Jefferies/CRB Endeksi’dir (RJ/CRB). Endeks, tarım, 
endüstriyel metal, canlı hayvan, değerli metal gruplarından 19 farklı ürünü kapsamaktadır. 
ICE Futures US’te bu endekse dayalı vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.  

ICE Futures Canada’da ise tarımsal ürünler işlem görmektedir. Kanada doları 
cinsinden, fiziki teslimatlı ve 20 ton büyüklüğündeki kontratlar; kanola ve batı tipi arpa 
üzerine hazırlanmıştır. Vadeli işlemler ve bu sözleşmelere dayalı opsiyon sözleşmeleri işlem 
görmektedir. İşlemlerin takası ICE Clear Canada’da yapılmaktadır. Diğer taraftan ICE’nin 
tezgâh üstü piyasasında enerji ve kredi temerrüt takası ürünleri de işlem görmektedir. 

BM&F BOVESPA 

Brezilya’da BOVESPA Holding bünyesindeki ülkenin tek menkul kıymet borsası Sao 

Paulo Menkul Kıymetler Borsası (Bolsa Official de Valores de Sao Paulo-BVSP) ile türev 

ürünlerin işlem gördüğü Brezilya Ticaret ve Vadeli İşlemler Borsası (Bolsa de Mercadorias & 

Futuros-BM&F) 2008 yılı içerisinde birleşerek BM&F BOVESPA Menkul Kıymet, Ticaret ve 

Vadeli İşlem Borsası oluşmuştur.  

Borsada emtialara dayalı ürünler emtialar ve vadeli işlemler piyasasında işlem 

görmektedir. 

Menkul Kıymet Piyasası: Bu piyasada hisse senetleri, saklama makbuzları, borsa 

yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, yatırım fonları ve şirket tahvilleri işlem 

görmektedir. Finansal Türevler: Altın, menkul kıymet endeksleri, enflasyon endeksleri, döviz, 

faiz oranı ve devlet borçlanma araçlarına dayalı ürünler bu piyasada işlem görmektedir.  

Tarımsal Türevler: Bu piyasada fiziki teslimata dayalı kristal şeker, sığır, kahve ve 

soya fasulyesi gibi tarımsal ve hayvansal emtialara dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri 

işlem görmektedir. Diğer taraftan fiziki teslimatlı etil alkole dayalı vadeli işlem sözleşmeleri de 

bulunmaktadır. Ayrıca nakit mutabakatlı mısıra dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri de 

mevcuttur.  

Diğer:  Kahve, sığır, dolar, Bovespa endeksine dayalı ürünlerin işlem gördüğü nakit 

mutabakatlı mini kontratlar piyasası ile beraber, spot dolar piyasası ve devlet tahvillerinin 

işlem gördüğü ayrı bir piyasa da mevcuttur. 
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Minneapolis Grain Exchange (MGEX) 

MGEX, 1881 yılında kurulduğu günden beri ilk önce bir nakit piyasası, daha sonra 
vadeli işlemler ve opsiyonlar olan Hard Red Spring Wheat (Sert Kırmızı Spring Buğday) 
(HRSW) için ana pazar olmuştur. Değirmenciler, ihracatçılar, çiftçiler ve spekülatörler, HKSW 
buğdayı ticaretinde ve iyi bir sebeple MGEX'e bakarlar. Kararlı ve güvenilir ticaret ortamı ile 
tanınan MGEX, iş yapmak için iyi bir yer olarak ünlenmiştir. Tüm katılımcıları için adil ve 
doğru işlemlerin yapılmasını sağlamak için likidite, ürün grubu ve gözetim sunmaktadır. 

Tahıl için bir iyi bir emtia piyasası olan MGEX, spring buğdayı ve beyaz buğday için 
vadeli işlem sözleşmeleri yaparken, arpa, mısır, davul buğdayı, keten tohumu, yulaf, çavdar, 
soya fasulyesi, spring buğdayı ve ayçiçeği tohumu için nakit piyasa sunmaktadır. MGEX 
dünyanın tek deniz ürünleri vadeli işlem sözleşmelerini (White and Black Tiger Karides) 
yapmaktadır. 

MGEX’de İşlem Gören Ürünler; 

1- Hard Red Spring Wheat (Sert Kırmızı Yaz Buğdayı) (HRSW) vadeli işlem ve 
vadeli opsiyon sözleşmeleri 
2- Tarımsal Endeks vadeli işlem ve vadeli opsiyon sözleşmeleri 

o Hard Red Spring Wheat Index (Sert Kırmızı Yaz Buğdayı Endeksi) (HRSI) 
o Hard Red Winter Wheat Index (Sert Kırmızı Kış Buğday Endeksi) (HRWI) 
o Soft Red Winter Wheat Index (Yumuşak Kırmızı Kış Buğdayı Endeksi) 

(SRWI) 
o Ulusal Mısır Endeksi (NCI) 
o Ulusal Soya Fasulyesi Endeksi (NSI) 

MGEX’de Elektronik Ticaret; 

MGEX ürünleri CME Globex platformunda işlem görmektedir. Tüm ürünler elektronik 
olarak işlem görmektedir. MGEX ayrıca, gündüz alım satım saatlerinde Hard Red Spring 
Wheat opsiyon sözleşmeleri için yan yana işlem olanağı sunmaktadır. 

İşlem gören emtia ürünleri konusunda Avrupalı borsalarda önemli bir çeşitlilik söz 

konusudur. Özellikle tarımsal ürünler ile enerji ve metal gibi ürünler konusunda yoğunlaşan 

Avrupalı emtia borsaları, dünya genelinde önemli işlem hacimlerine sahiptir.  

 

3.2.2. Avrupa Borsaları 

 

Londra Metal Borsası 

1877’de işlemlerine başlayan Londra Metal Borsası (London Metal Exchange-LME), 

Ocak 2000’den itibaren LME Holdings’in bir iştirakidir. Özel bir şirket olan borsanın 

ortakları arasında borsa üyesi aracı kurumlar, mutabakat kurumları ve ticari üyeler 

bulunmaktadır.  

file:///C:/wyg_dell/projects/non-eu/Downloads/Minneapolis%20Grain%20Exchange%20(MGEX)
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Ticari üyeler, metal ve plastik sektöründe faaliyet gösteren sanayi ve finans 

şirketleridir. İşlem yapmak isteyen ticari üyeler ancak bir aracı kurum aracılığıyla bunu 

yapabilmektedir. Borsaya üye olmak isteyen aracı kurumlar ancak mevcut üyelerden hisse 

satın alarak borsa üyesi olabilmektedir.  

Hâlihazırda 130 civarında borsa üyesi bulunmaktadır. Borsada vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmesi kontratlarının fiyatları ABD Doları cinsinden belirlenirken, İngiliz Sterlini, Japon 

Yeni veya Avro gibi para birimlerinden de fiyat açıklanabilmektedir.  

İşlem gören kontratlar lot cinsinden tanımlanırken; alüminyum, bakır, kurşun ve çinko 

için bir lot 25 tona denk gelmektedir. Nikel kontratları 6 ton, kalay kontratları 5 ton, 

alüminyum alaşım ise 20 tonluk lotlarda işlem görmektedir.  

Polipropilen ve doğrusal düşük yoğunluklu polietilen (linear low density polyethylene) 

24,75 ton, kütük çelik ise 65 tonluk lotlarda işlem görmektedir. Borsada takas işlemleri 

merkezi karşı taraf konumundaki LCH Clearnet tarafından yapılırken, ileride bahsedilecek olan 

endeks ve LME kontratlarında nakit, diğer kontratlarda ise fiziki takas söz konusudur. 

NYSE LIFFE 

22 Eylül 2000 tarihinde Amsterdam, Brüksel ve Paris Borsaları tek çatı altında 

toplanmış ve Euronext N.V. oluşturulmuştur.  

Bu oluşum 2002 yılı başında Londra Uluslararası Finansal Vadeli İşlemler ve Opsiyon 

Borsası LIFFE’yi devralmıştır. Aynı yıl içinde Lizbon Borsası’nın da oluşuma katılımıyla ortaklık 

daha genişlemiştir.  

4 Nisan 2007 tarihinde ise ABD’li NYSE Grubu, Euronext’in %97’sini satın alarak ilk 

okyanus aşırı birleşmeyi gerçekleştirmiştir. Liffe’de işlem yapabilmek için, ileride bahsedilecek 

olan her piyasaya ayrı ayrı üye olmak gereklidir. Ağırlıklı olarak finans sektörü olmak üzere 

şeker, otomotiv gibi farklı sektörlerden kurumlar da bu piyasalara üye olabilmektedir.  

Hâlihazırda Liffe’nin Amsterdam piyasasında 260, Brüksel piyasasında 109, Lizbon 

piyasasında 46, Londra piyasasında 239 ve Paris piyasasında 317 üyesi bulunmaktadır. 

EUREX  

1998 yılında Alman Deutsche Terminbörse ile İsviçreli türev borsası SOFFEX’in (Swiss 

Options and Financial Futures Exchange) birleşmesiyle Eurex kurulmuş ve türev ürünler 

burada işlem görmeye başlamıştır.  

Almanya-İsviçre ortaklığı olan Eurex, Aralık 2007’de New York merkezli hisse senedi 

ve hisse senedi endeks türevleri konusunda çalışan Uluslararası Menkul Kıymetler Borsası’nı 

(International Securities Exchange-ISE) satın almıştır.  

Eurex, ABD operasyonlarını tamamen sahibi olduğu U.S. Exchange Holdings 

aracılığıyla yürütmektedir. Bu holding bünyesinde ABD Vadeli İşlemler Borsası (U.S. Futures 

Exchange-USFE) ve Uluslararası Menkul Kıymetler Borsası (International Securities Exchange-

ISE) bulunmaktadır.  

Ancak USFE’nin tüm operasyonları 31 Aralık 2008 tarihiyle durdurulmuştur. Diğer 

taraftan, ISE’nin bünyesinde 2.000’in üzerinde hisse senedi, borsa yatırım fonu, endeks ve 

dövize dayalı opsiyonlar işlem görmektedir.  
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Eurex’e finansal kuruluşlarla beraber kendi kurumlarına işlem yapmak isteyen ticari 

kurumlar da üye olabilmektedir. Üyelerin takas işlemleri, Eurex Clearing’de takas üyesi olarak 

tanımlanan kurumlar aracılığıyla yapılmaktadır. Üye, takas işlemlerini kendisi yapmak isterse 

takas lisansına da sahip olmalıdır. Mevcut durumda Eurex, 440’ın üzerinde üyeye sahiptir. 

EUREX’in Piyasaları ve Ürünleri; 

Borsanın Avrupa biriminde işlem gören ürünler aşağıdaki gibidir.  

•  Faiz oranı türevleri,  

• Hisse senetlerine, hisse senedi endekslerine, temettüye ve opsiyon fiyatlarındaki 

volatiliteyi yansıtan endekslere dayalı türevler,  

• Kredi türevleri,  

• Euro bölgesi enflasyon oranına dayalı türevler,  

• Emlak fiyatları endeksine dayalı türevler,  

• Hava durumu türevleri. 

 

Tarımsal ve hayvansal ürün endeksleri ile değerli metal ve emisyon izni ürünlerine 

dayalı emtia ürünleri borsada işlem görmektedir. 

Tarım ve Hayvansal Ürün Endeksleri grubunda, bu sektörlerdeki belli başlı endekslere 

dayalı ürünler işlem görmektedir. 2009’da başlayan bu ürünlerin işlemleri nakdi uzlaşmaya 

dayanmaktadır.  

• Bu gruptaki ilk ürün olan Eurex Avrupa İşlenmiş Araştırma 14 TSPAKB Patates 

Endeksi’ne dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin temeli patatestir. Kontrat büyüklükleri 25 ton 

patatese denk gelmektedir. Endeks; Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda’daki patates 

nakliyecilerinin katma değer gibi bazı vergileri ödemediği belirli tarım bölgelerinde, 100 kg 

patates için oluşan ortalama fiyatların eşit ağırlıklandırılmasıyla hesaplanmaktadır. 

• Bir diğer ürün ise yine 25 ton kontrat büyüklüğüne sahip Eurex Londra Patates 

Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmeleridir. Bu endeks “İngiltere haftalık ortalama serbest 

alım fiyatları” baz alınarak hazırlanmaktadır.  

• Hayvansal ürünlere dayalı ilk ürün ise Eurex Domuz Yavrusu Endeksine dayalı vadeli 

işlem sözleşmeleridir. Bu endeks Almanya’nın dört önemli domuz yavrusu merkezlerinde konu 

ile ilgili kamu kurumlarının açıkladığı fiyatların eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmesiyle 

hesaplanmaktadır. Sözleşme büyüklüğü 100 domuz yavrusu kadardır.  

• Bu gruptaki son ürün ise Eurex Yaban Domuzu Endeksine dayalı vadeli işlem 

sözleşmeleridir. Bu endeks Orta Avrupa’daki spot piyasa fiyatlarını yansıtmaktadır. Endeks 

Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda’da konu ile ilgilenen özel kurumlar ile Almanya 

Federal Gıda ve Tarım Enstitüsünün açıkladığı fiyatları kapsayacak şekilde hesaplanmaktadır. 

Kontrat büyüklüğü 8.000 kg kesilmiş yaban domuzu kadardır.  

Dow Jones-UBS Emtia Endeksleri (DJ-UBSCI)işlem gören diğer ürün grubudur.6 Mayıs 

2009’da UBS Securities, AIG Finansal Ürünler Şirketinin emtia işlerini devralmıştır. Bu sebeple 

daha önceden Dow Jones-AIG Emtia Endeksleri olarak anılan endeksler, artık Dow Jones-UBS 

Emtia endeksleri olarak adlandırılmaktadır. Bu endekse dayalı ürünler ABD doları cinsinden ve 

nakit mutabakata dayalı olarak Avrupa’da işlem görmektedir.  
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Eurex’te, DJ-UBSCI ailesinden bazı endekslere dayalı vadeli işlem sözleşmeleri de 

işlem görmektedir. Bunlar şöyledir:  

• Londra Metal Borsasında işlem gören alüminyum, nikel ve çinko hariç toplam 19 

emtia (ham petrol, doğalgaz, mısır, soya fasulyesi, altın, gümüş, canlı domuz, kahve ve 

pamuk gibi) ürününü içeren emtia endeksi,  

• Kahve, mısır, pamuk, soya fasulyesi, soya yağı, şeker, buğday içeren tarım endeksi, 

• Petrol, doğal gaz, kurşunsuz benzin içeren enerji endeksi,  

• Alüminyum, bakır, nikel, çinkoyu kapsayan endüstriyel metal endeksi. 

Powernext-EPEX 

Euronext öncülüğünde yapılan fizibilite çalışması ile Fransa’da organize bir enerji 

borsasının kurulmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine 30 Temmuz 2001’de Powernext 

kurulmuştur.  

Borsanın %53 pay ile en büyük ortağı, enerji sektöründe faaliyet gösteren üç şirketin 

ortaklaşa kurduğu HGRT Holdingdir. Toplamda 10 ortağı olan borsanın diğer ortaklarının 

payları %1 ile %7 arasında değişmektedir. Ayrıca Powernext’in, Belçika Enerji Borsası 

BELPEX’te %10’luk hissesi bulunmaktadır.  

Hâlihazırda borsanın doğalgaz vadeli işlemler piyasasında 22, doğalgaz spot 

piyasasında 25, GRTgaz piyasasında ise 16 üyesi bulunmaktadır. 

Bu piyasada üç farklı yöntem uygulanmaktadır; müzayede, sürekli işlem ve gün 

içi işlemler. 

• Müzayede işlemlerinde elektrik enerjisi, ertesi günün 24 saati için müzayede 

usulünde işlem görmektedir. Diğer taraftan, en az dört saatlik dilimleri kapsayan, blok olarak 

isimlendirilebilecek işlemler yapılmaktadır. Bu işlemler, Fransa, İsviçre ve Almanya/ Avusturya 

bölgelerini kapsamaktadır.  

• Sürekli işlem tipinde ise ertesi gün için borsa tarafından belirlenmiş standart 11 saat 

bloku için alım satım yapılmaktadır. Bu işlemler Fransa bölgesi için yapılmaktadır. 

Gün içi işlemlerde ise aynı gün veya bir sonraki gün için elektrik enerjisinin alım-satımı 

yapılmaktadır. İşlemler günün 24 saati için ayrı ayrı, standart tanımlanmış blok şeklindeki 11 

saat dilimi veya katılımcılar tarafından tanımlanacak en az ardışık iki saat diliminden oluşan 

bloklar için gerçekleşmektedir. Fransa ve Almanya bölgeleri için işlemler yapılmaktadır. 

Avrupa Enerji Türevleri Borsası (ENDEX) 

Avrupa Enerji Türevleri Borsası (European Energy Derivatives Exchange-ENDEX), 

Amsterdam’da kurulmuş olup enerji ile doğalgaza dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin alım-

satım ve takasının yapıldığı bir borsadır. 2002 yılında kurulan borsa, Aralık 2008’de İngiltere-

Hollanda kökenli APX Grubu ile birleşmiştir.  

Hâlihazırda ENDEX’in tamamına sahip olan APX; ENDEX’in yanı sıra Belçika’da, Belçika 

Enerji Borsası (BELPEX) ve İngiltere’de APX Power UK (UKPX) gibi enerji borsalarına sahiptir. 

ENDEX’in üyeleri arasında üreticiler, dağıtım şirketleri, finansal kurumlar, son kullanıcılar 

(sanayi şirketleri) ve fonlar bulunmaktadır. ENDEX, Hollanda ve Belçika için günlük enerji 
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fiyatları ve Hollanda için günlük doğalgaz fiyatlarının da belirlendiği bir borsadır. Hâlihazırda 

borsanın 82 üyesi bulunmaktadır. 

Dünyada coğrafi olarak önemli bir büyüklüğü olan bu kıta, doğal kaynakları ve verimli 

arazileri sebebiyle önemli bir emtia çeşitliğine sahiptir. Bu emtialar özellikle finansal borsaları 

gelişmiş olan ülkelerde işlem görmektedir. Bu bölümde son yıllardaki ekonomik büyümesi ile 

dikkati çeken Rusya, Hindistan ve Çin ile beraber, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden 

Japonya’daki emtia borsaları incelenecektir. 

 

3.2.3. Asya Borsaları 

 

Rusya İşlem Sistemi Menkul Kıymetler Borsası 

Rusya İşlem Sistemi Menkul Kıymetler Borsası (Russian Trading System Stock 

Exchange-RTS), ülkedeki yerel borsaların tek bir sistem üzerinde işlem yapması için 1995 

yılında tezgâh üstü piyasa olarak kurulmuş, daha sonra 1997 yılında kâr amacı gütmeyen 

organize bir borsa yapısına geçmiştir. Borsada, döviz, hisse senedi ve tahvil, vadeli işlem ve 

opsiyon (FORTS) olmak üzere üç piyasa bulunmaktadır. Vadeli işlem ve opsiyon piyasası 

FORTS’ta çeşitli emtialara dayalı ürünler de işlem görmektedir. FORTS’ta işlem yapabilmek 

için kurumların, türev işlemleri lisansına sahip olması gerekmektedir. Finansal kurumların 

yanında başta enerji olmak üzere çeşitli şirketlerin de üye olabildiği piyasaya hâlihazırda 133 

kurum üyedir. 

FORTS’da aşağıdaki ürünlere bağlı olarak çeşitli türev ürünler işlem görmektedir.  

• Hisse senedi ve endeksler  

• Tahviller  

• Döviz  

• Faiz oranı 

• Altın, gümüş, şeker, benzin ve petrol. 

 

İşlem gören emtiaya dayalı ürünlerden benzine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde, 

fiziksel teslimat söz konusudur.  

Kontrat büyüklüğü 1 tondur. Bir diğer fiziksel teslimata dayalı ürün şeker vadeli işlem 

sözleşmeleridir. Kontrat büyüklüğü 5 ton iken, ürünlerin teslimatı Rusya Federasyonu üyesi 

Adıge Cumhuriyeti ve Krasnodar Krayı arasındaki tren istasyonlarında yapılmaktadır. 

Hindistan Çoklu Emtia Borsası  

Hindistan'da altı adet emtia borsası bulunmaktadır; 

• Çoklu Emtia Borsası (MCX),  

• Ulusal Emtia ve Türev Borsası (NCDEX),  

• Ulusal Çok Emtia Borsası,  

• Hindistan Ticaret Borsası,  

• ACE Türev Borsası ve  

• Evrensel Emtia Borsası  
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Bu borsaların eski düzenleyici kuruluşu -Vadeli Piyasalar Komisyonu- 2015 yılında Sebi 

ile birleştirilmiştir 

Ulusal Emtia ve Türev Borsası Limited (NCDEX); Cashew, Castor Tohum, 

Chana, Chilli, Kahve, Pamuk, Pamuk Çekirdeği Keki, Ham Hurma Yağı, Expeller Hardal Yağı, 

Altın, Guar Sakızı, Guar Tohumları, Gur, Jeera, Jüt Torbalama, Hafif Çelik Külçe, Dut Yeşil 

Koza, Biber, Kolza Tohumu - Hardal Tohumu, Ham Jüt, RBD Palmolein, Rafine Soya Yağı, 

Pirinç, Kauçuk, Susam, İpek, Gümüş, Soya Fasulyesi, Şeker, Tur, Zerdeçal, Urad (Siyah Mat), 

Buğday, Sarı Bezelye, Sarı Kırmızı Mısır ve Sarı Soya Fasulyesi olmak üzere 36 emtia ile ilgili 

işlem yapmaktadır. 

Hindistan Ulusal Çok Emtia Borsası (NMCE); NMCE'nin emtia sepeti, diğerleri 

arasında nakit ürünleri, gıda tahılları, tarlalar, baharatlar, yağ tohumları, metaller ve külçe 

içermektedir. 

Ulusal Çok Emtia Borsası (NMCE), Hint Ticaret Borsası (ICE) ile birleşmiştir. Bu 

birleşmeyle Hindistan'ın üçüncü en büyük mal borsası olmuştur ve lastik, külçe, petrol ve 

diğer tarımsal ürünler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sözleşmeler sunmaya başlamıştır. 

Ülkenin en büyük hacimli borsası olarak Çoklu Emtia Borsasını takip etmiştir. 

Borsa, dünyanın ilk elmas sözleşmesini de sunmuştur. Birleşme her iki borsa 

tarafından onaylanmıştır. Anlaşmada takas oranına göre ICEX hissedarları %62,8 hisseye 

ve NMCE hissedarları birleşme sonrasında ICEX'te %37,2 hisseye sahip olacaklardır. 

Birleşme Aralık 2017'de yasal onaylara tabi olarak tamamlanmıştır. 

Çoklu Emtia Borsası (Multi Commodity Exchange MCX); Kasım 2003’te 

Hindistan’ın finans şehri Mumbai’de faaliyetlerine başlamıştır. Hindistan’da borsa faaliyetleri 

ile ilgilenen Financial Technologies şirketi tarafından kurulan borsa, zaman içinde stratejik 

ortaklıklar da yapmıştır. Bu anlamda NYSE Euronext, Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler 

Borsası (National Stock Exchange of India) ile birçok yerli ve yabancı kurum, borsanın 

ortakları arasındadır.  

MCX, demir dışı metaller, külçe, enerji ve bir takım tarımsal ürünlerde (mentha yağı, 

kakule, ham palmiye yağı, pamuk ve diğerleri) altın ve vadeli işlemlerde alım satım 

opsiyonları sunmaktadır. 

MCX, şu emtia kategorilerinde vadeli işlem seçenekleri sunmaktadır: (mentha yağı, 

kakule, ham palmiye yağı, pamuk ve diğerleri, altın, metaller - demir ve demir dışı, bakliyat, 

yağlar ve yağlı tohumlar, enerji, tarlalar, baharatlar ve diğer tarımsal ürünler). 

Borsada dört farklı üyelik mevcuttur. 

• Takas yetkisi olmayan, ancak kendi ya da müşterileri adına alım-satım yapmaya yetkili 

işlem üyeleri,  

• Takas ve alım-satım işlemi yapmaya yetkili gerçek ya da tüzel üyeler,  

• Takas ve alım-satım işlemi yapmaya yetkili, bünyesinde aracı kurum veya işlem üyesi 

bulundurabilen kurumsal üyeler (borsalar, birlikler), 

• Takas ve mutabakat yapmaya yetkili finansal kurumu ya da banka olabilen takas 

üyeleri bulunmaktadır.  
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Borsada farklı kategorilerde 50’nin üzerinde emtia işlem görmektedir. Bu kategoriler 

ve işlem gören ürünler şu şekildedir:  

Değerli Metaller grubunda altın, gümüş ve platine dayalı vadeli işlem kontratları 

bulunmaktadır. 

Yağ ve Yağlık Tohum grubunda fiziki teslimatlı, çeşitli tarımsal malzemelere dayalı 

ürünler işlem görmektedir. Hintyağı otu tohumu (5 tonluk kontratlar), ham hurma yağı (10 

ton), pamuk tohumu (10 ton), rafine edilmiş soya yağı (10 ton) ve soya fasulyesi (10 ton) bu 

başlıkta işlem gören ürünlerdir.  

Baharatlar grubunda, kakule (500 kg’lık kontratlar ), kişniş (10 ton) ve zerdeçal (10 

ton) dayalı vadeli işlem sözleşmeleri işlem gören ürünler arasındadır. Hepsinde fiziki teslimat 

vardır.  

Metal grubunda alüminyum (5 tonluk kontratlar), bakır (9 ton), kurşun (5 ton), nikel 

(250 kg), çinko (5 ton), kalay (500 kg) ve çeliğe (10 ton) dayalı vadeli işlem sözleşmeleri 

işlem görmektedir. Tüm sözleşmeler fiziki teslimat esaslıdır.  

Elyaf ürünlerinde fiziki teslimatlı pamuk ipliği (5 ton), pamuk çekirdeklerinin 

çıkarılmadığı bir ürün olan “kapas” (4 ton) ile Hint kenevirine (10 ton) dayalı vadeli işlem 

sözleşmeleri borsada işlem görmektedir.  

Bakliyat grubunda bir nohut türü olan “chana” ile sarı bezelyeye dayalı vadeli işlem 

sözleşmeleri işlem gören ürünlerdendir. Kontrat büyüklükleri 10 ton olup fiziksel teslimata 

dayalıdır. 

Tahıl başlığında sadece buğday ve mısıra dayalı vadeli işlem sözleşmeleri 10 ton 

kontrat büyüklüğü ve fiziki teslime dayalı olarak işlem görmektedir. 

Enerji ürünleri arasında uçak yakıtı (16 m3), benzin (16 m3), kömür (100 ton), 

doğalgaz (37 MWh), fuel oil (16 m3), ham petrol (16 m3) ile daha ağır ve keskin başka bir 

petrol türü olan Ortadoğu ham petrolü standardındaki ham petrole (16 m3) dayalı vadeli 

işlem sözleşmeleri yer almaktadır.  

Kauçuğa (1 ton) dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ayrı bir gruptadır.  

Emisyon grubunda, Kyoto Protokolü’nün temiz kalkınma mekanizması ile elde 

edilen sertifikalandırılmış emisyon azaltma birimleri CER (250 ton) ile karbon emisyon 

birimleri (200 ton) işlem görmektedir.  

Diğer Tarımsal ürünler arasında patates (30 ton), badem (500 kg), siyam baklası 

olarak da bilinen ve kıvam artırıcı olarak kullanılan “guar” tohumu (10 ton) ile nane yağına 

(360 kg) dayalı vadeli işlem sözleşmeleri borsada işlem görmektedir. 

Tokyo Emtia Borsası 

1951 yılında kurulan Tokyo Tekstil Borsası ile 1952 ve 1982 yıllarında kurulan Tokyo 

Kauçuk Borsası ve Tokyo Altın Borsası, 1984 yılında birleşerek Tokyo Emtia Borsasını (Tokyo 

Commodity Exchange TOCOM) oluşturmuştur.  

TOCOM’da çeşitli üye tipleri mevcuttur. Kendi ve müşteri hesaplarına işlem yapabilen 

Japon aracı kurumları ile beraber, yine Japonya merkezli ve sadece kendi hesaplarına işlem 
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yapabilen ticari üyelikler de mevcuttur. Diğer taraftan, herhangi bir borsa üyesi olup 

TOCOM’da işlem gören ürünler ile ilgilenen aracı kurumlar da borsaya özel üye sıfatıyla üye 

olabilmektedir.  

Borsada çeşitli ürün gruplarında vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir. Bu 

kategoriler ve işlem gören ürünler şu şekildedir:  

Değerli Metaller grubunda, altın ve gümüşe dayalı ürünler yer almaktadır.  

• 1 kg altını temsil eden standart vadeli işlem sözleşmelerinde fiziki teslimat söz 

konusuyken, 100 gr büyüklüğü temsil eden mini vadeli işlem sözleşmelerinde nakit 

mutabakat mevcuttur. Ayrıca altın vadeli işlem sözleşmelerine dayalı opsiyon sözleşmeleri de 

bulunmakta olup, son yıllarda işlem görmemiştir.  

• Gümüş vadeli işlem sözleşmelerinde dayanak varlık 30 kg’lık gümüş olup, fiziki 

teslimat yapılmaktadır.  

Metaller grubunda ise platin, paladyum ve alüminyum bulunmaktadır.  

• 500 gr büyüklükte ve fiziki teslimata dayalı standart platin vadeli işlem 

sözleşmelerinin yanında 100 gr büyüklüğünde nakit mutabakatı baz alan platin sözleşmeleri 

de bulunmaktadır. 

• Bir diğer ürün, 500 gr kontrat büyüklüğünde ve fiziki teslimata dayanan paladyum 

vadeli işlem sözleşmeleridir. 

• Bu grupta yer alan son ürün ise 5 ton büyüklüğünde ve fiziki teslimata göre 

tasarlanmış alüminyuma dayalı vadeli işlem sözleşmeleridir.  

Petrol Türevleri grubunda hammaddesi petrol olan ürünler bulunmaktadır.  

• 50.000 litreye denk gelen sözleşme büyüklüğüne sahip ve fiziki teslimata dayalı 

benzin, ilk üründür. 

• Diğer ürün ise genellikle sanayide kullanılan bir petrol ürünü olan kerosene dayalı 

vadeli işlem sözleşmeleridir.  

• Ayrıca Ortadoğu ham petrolü standardındaki ham petrole dayalı ve nakit 

mutabakatın söz konusu olduğu 50.000 litrelik vadeli işlem sözleşmeleri bulunmaktadır. 

Tarım-Orman Ürünleri grubunda, fiziki teslimatın yapıldığı ve her bir sözleşmenin 5 

tona karşılık geldiği kauçuğun dayanak varlık olarak alındığı vadeli işlem sözleşmeleri yer 

almaktadır. Diğer taraftan, Tokyo Emtia Borsası ve Tokyo Borsası, Ekim 2009’da, ilerleyen 

zamanlarda emisyon ticaretine yönelik bir borsanın kurulacağı yönünde bir açıklama 

yapmıştır. 

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası 

Çin hükümeti ülkede bulunan 50 kadar emtia borsasının sayısını 1994 yılında 15’e 
düşürmüş, 1998 yılında üçe indirmiştir. Borsa sayıları azaltılırken, kalan borsaların belirli ürün 
gruplarında yoğunlaşarak işlem yapması esas alınmıştır. Çin’de mevcut durumda faaliyet 
gösteren üç emtia borsası; 

- Şanghay Vadeli İşlem Borsası, 
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- Zhengzhou Emtia Borsası, 

- Dalian Emtia Borsası’dır. 

Şanghay Vadeli İşlem Borsası’nda iki tip borsa üyeliği söz konusudur. Birincisi 

yalnızca aracılık yapan aracı kurumlar, ikincisi ise kendi hesaplarına işlem yapan 

ticari kurumlardır. Mevcut yasalara göre borsada yabancı kurumlar yerel borsalara üye 

olamaz ama üyelerin müşterisi olarak işlem yapabilirler. Borsanın hâlihazırda 200’ün üzerinde 

üyesi bulunmaktadır.  

Şangay Vadeli İşlem Borsasının Piyasaları ve Ürünleri, Şanghay Vadeli İşlem 

Borsası öz düzenleyici bir yapıya sahiptir. Borsada dört farklı ürün grubunda vadeli işlem 

sözleşmeleri işlem görmektedir.  

• Metal Ürünler grubundaki ürünlerde fiziki teslimat söz konusudur. 5 ton büyüklüğe 

sahip olan kontratlar, alüminyum, çinko ve elektrik devrelerinde kullanılan bakır katotlara 

dayalıdır. Diğer taraftan 10 ton kontrat büyüklüğüne sahip olan çelik çubuk ve tele dayalı 

vadeli işlem sözleşmeleri de bulunmaktadır.  

• Ormancılık başlığında doğal kauçuğa dayalı, 5 ton büyüklüğe sahip fiziki teslimatlı 

vadeli işlem sözleşmeleri bulunmaktadır.  

• Petrol Ürünlerinde 10 ton büyüklükte ve fiziki teslimata dayalı fueloil ürünleri 

ihraç edilmiştir.  

• Değerli Metaller arasında altına dayalı, 1 kg büyüklükte ve fiziki teslimat esaslı 

vadeli işlem kontratları işlem görmektedir. 

Zhengzhou Emtia Borsası- Çin   

Zhengzhou Emtia Borsası - Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE), 12 Ekim 1990 

tarihinde kurulmuştur. Devlet Konseyi'nin onayı ile ZCE, Çin'in ilk pilot vadeli piyasası olarak 

kurulmuştur. Spot piyasasının iki yıl süren başarılı çalışması sonrasında ZCE resmi olarak 28 

Mayıs 1993 tarihinde işlem görmeye başlamıştır.  

1998 yılında ülkedeki üç emtia borsasından biri olarak yetkilendirilmiştir. Kâr amacı 

gütmeyen ve öz düzenleyici bir yapıda olan borsada ağırlıklı olarak tarımsal ürünlere dayalı 

vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir. Borsanın üyeleri arasında vadeli işlemler 

konusunda aracılık yapan kurumlarla beraber kendi hesaplarına işlem yapan ticari kurumlar 

da bulunmaktadır.  

ZCE bir üyelik yönetişim yapısı benimsemiştir. Genel Kurul, değişimin yönetim 

organıdır ve tüm üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu; Stratejik Danışma Komitesi, Ürünler 

Komitesi, Ticaret Komitesi, Öz Disiplin Komitesi, Finans ve Denetim Komitesi, Bilgi 

Teknolojileri Komitesi ve Denetim Komitesi olmak üzere yedi uzmanlık komitesi 

bulunmaktadır.  

2017 yılı sonu itibarıyla ZCE’nin, 26 ilin (belediyeler) ve özerk bölgelere yayılan 164 

üyesi vardır. Tüm üyelerin %91'i yani 149 tanesi vadeli işlem piyasasında olan üyelerdir. 

%9’u yani 15 firma vadeli işlemler piyasasında değillerdir. İşlem gören ürünler arasında iki 

çeşit buğday (10 ton), pamuk (5 ton), şeker (10 ton), pirinç (10 ton), kolza tohumu (5 ton) 

ile polyester yapımında kullanılan saf tereftalik asidin (PTA-5 ton) dayanak varlık olarak 

kullanıldığı vadeli işlem sözleşmeleri bulunmaktadır. Ürünler fiziki teslimat esaslıdır. 
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Bugüne kadar, ZCE, 18 buğday ürünü ve 1 buğday, güçlü glüten buğdayı, erken 

pirinç, geç Hindistan pirinci, Japon pirinci, pamuk, pamuk ipliği, kolza tohumu, kolza tohumu 

yağı, kolza tohumu küspesi, beyaz şeker vb. tarım, enerji, kimya, inşaat malzemeleri ve 

metalürji endüstrileri dahil olmak üzere ulusal ekonominin önemli alanlarını kapsayan, termal 

kömür, metanol, saf tereftalik asit (PTA), düz cam, manganez silikon, ferrosilikon ve beyaz 

şeker gibi ürünlerle ilgilenmektedir. 

ZCE üyeleri için takas işlemlerini yürütmekte ve her üye müşteri için takas 

yapmaktadır. ZCE, türev işlemlerinde kredili işlem, günlük piyasaya işaretleme ve risk rezerv 

mekanizmalarını uygulamaktadır. ZCE'nin Takas Departmanı, ticaret ve teslimatın 

yapılmasından sorumludur, marj ve risk rezervlerini yönetmekte ve takas ile ilgili riskleri 

önlemektedir. 

 

 

Şekil 1: Zhengzhou Emtia Borsasının Organizasyon Şeması 

 

 

Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası 

Güney Afrika’da vadeli işlemler ilk defa özel bir banka bünyesinde yapılırken, daha 

sonra çeşitli banka ve aracı kurumların önderliğinde Güney Afrika Vadeli İşlem Borsası (South 

Africa Futures Exchange-SAFEX) kurulmuştur.  

2001 yılında ise Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası (Johannesburg Stock 

Exchange-JSE), SAFEX’i satın almış ve bünyesine katmıştır. SAFEX-Agric piyasasının üyeleri 

arasında ağırlıkla finansal aracı kurumların olduğu toplamda 80 civarında üyesi 

bulunmaktadır.  

Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası Piyasaları ve Ürünleri JSE 

bünyesinde dört piyasa mevcuttur. 
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• Hisse Senetleri Piyasası: Ana pazar ve alternatif pazar olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

• Safex-ED: Bu piyasada hisse senedi ve hisse senedi endekslerine dayalı türev 

ürünler işlem görmektedir. 

• Yield-X: Faiz ve faize dayalı türev ürünler bu piyasada işlem görmektedir 

• Safex-Agric: Bu piyasada çeşitli emtia ürünlerine dayalı vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri işlem görmektedir. Safex-Agric piyasasında işlem gören ürünler fiziki 

teslimata dayalı olarak ihraç edilen darı (100 tonluk kontratlar), mısır (100 ton), 

buğday (50 ton), ayçiçeği (50 ton) ve soya fasulyesine (25 ton) dayalı vadeli işlem 

sözleşmeleri ile bu sözleşmelere dayalı opsiyon sözleşmeleridir.  

Safex-Agric piyasasında işlem gören emtia ürünleri ağırlıklı olarak tarımsal ürünler 

iken 2009 yılında ürün çeşitliliğini artırmak için CME Grup ile çeşitli lisans anlaşmaları 

yapılmıştır. İlk yapılan anlaşmada CME’nin mısır (100 ton) fiyatlarına dayalı olarak nakit 

mutabakatlı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri Safex-Agric ’de işlem görmeye başlamıştır. 

Ardından, Eylül 2009’da ise CME’nin altın (10 ons), platin (10 ons) ve ham petrol (16 m3) 

fiyatları üzerine vadeli işlem sözleşmeleri nakdi uzlaşma esasına göre piyasada yerini almıştır. 

 

Değerlendirme 

Finansal piyasalar ve borsaların yanında, geçmişi çok eskiye dayanan emtia işlemleri, 

günümüzde artan teknolojinin de etkisiyle organize borsalarda yapılmaya başlanmıştır. 

İşlemler finansal borsaların bu ürünler için ayrılmış piyasalarında, ya da bu ürünler için 

oluşturulmuş ayrı borsalarda yapılmaktadır. 

Türkiye’de tarımsal ve hayvansal ürünlerin spot alım-satımı ağırlıklı olarak TOBB’a 

bağlı olan ticaret borsalarında yapılırken, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) 

emtialara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri de işlem görmektedir. Ancak VOB’daki söz konusu 

kontratlara olan ilgili oldukça sınırlı kalmıştır. Bir diğer emtia borsası olan İstanbul Altın 

Borsası’nda ise her ne kadar altın, gümüş ve platin gibi değerli metallerin alım-satımı 

yapılıyorsa da platin işlemleri ilgi görmemektedir. Avrupa kıtası emtia piyasası konusunda 

önemli bir hacme sahiptir. Finansal piyasalarda uzmanlaşmış borsaların, emtia piyasalarına 

gösterdiği ilgi ise dikkat çekicidir. 

ABD’li CBOT ve CME’nin birleşmelerinin ardından, NYMEX’in de bünyelerine katmaları 

sonucunda, CME Grubu emtia borsaları arasında önemli bir konuma ulaşmıştır. Çok geniş bir 

ürün yelpazesine sahip CME Grubunda işlemler ağırlıklı olarak faiz oranı ve hisse senedi 

endeksi gibi finansal ürünlerde yoğunlaşırken, işlemlerin dörtte biri enerji ve tarımsal 

hayvansal ürünlerde yapılmıştır. Diğer taraftan Intercontinental Exchange, holding 

yapılanması ile ABD, Avrupa ve Kanada gibi farklı coğrafyalarda faaliyet göstermektedir. 

ABD’de finansal ürünlerin yanı sıra, şeker emtialarında da önemli bir işlem hacmine sahip 

olan borsanın Avrupa birimi enerji, Kanada birimi ise tarımsal ürünler konusunda 

yoğunlaşmıştır. Diğer taraftan, Brezilya’daki BM&F BOVESPA menkul kıymetler borsasında 

işlem gören emtialar da tarımsal ürünler ağırlıklı olmakla birlikte emisyon ürünleri de işlem 

görmektedir. Son yıllarda ekonomik büyümeleri ile öne çıkan Çin, Hindistan ve Rusya’da 

emtiaların da işlem gördüğü çeşitli borsalar bulunmaktadır. Rusya’da ağırlıkla petrol ürünleri 
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bulunurken, diğer ülkelerde tarımsal ürünler geniş yer tutmaktadır. Bir diğer Asya ülkesi olan 

Japonya’daki Tokyo Emtia Borsası’nda ise işlem hacimleri yıllar itibariyle gerilerken, işlemler 

ağırlıklı olarak değerli metaller üzerinde yoğunlaşmıştır. Afrika kıtasının önde gelen 

borsalarından olan Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası, sunduğu tarımsal ürünlere dayalı 

kontratların ardından, CME grubu ile yaptığı lisans anlaşmaları ile ürün çeşitliliğini 

artırmaktadır. 
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4. TÜRKİYE’DE TICARET BORSALARI 

4.1.  GENEL DURUM 

Ticaret borsaları, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları ve deniz 

ticaret odalarıyla birlikte üst kuruluş niteliğindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

hakkında, halihazırda 18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Kanunu” yürürlüktedir. Türkiye’de emtia alım – satım işlemleri organize 

olmuş piyasalara ek olarak ticaret borsalarında da işlem görmektedir. Ülkemizdeki 

borsalarda işlem gören emtia ürünleri; 

• Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, 
• Hayvan yemi (küspe), 
• Bitkisel ve hayvansal gıda maddeleri, 
• Kuru meyveler, 
• Orman ürünleri, 
• Tekstil ürünleri ve hammaddeleri, 

Türkiye’de Aralık 2018 tarihi itibariyle 58’i il, 55’i ilçe olmak üzere toplam 113 ticaret 

borsası bulunmaktadır. Gaziantep’te ise 1’i il merkezinde, diğeri Nizip’te olmak üzere 2 adet 

ticaret borsası bulunmaktadır. GTB’nin Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu Bölgesi ürünlerinin 

ticaretinde önemli pay almak hedefi göz önünde bulundurulduğunda ise bu bölgelerde 

Gaziantep ve Nizip Ticaret Borsası dahil olmak üzere toplam 25 adet ticaret borsası faaliyetini 

sürdürmektedir. Bu borsaların 20’si illerde, 5’i ilçelerde yer almaktadır.  

Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi verilerine göre, 2017 yılı Türkiye toplam ticaret borsası 

işlem hacmi 250,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

bulunan ticaret borsalarından işlem hacmine açısından, Şanlıurfa Ticaret Borsası, %4,9’luk 

pay ve 12,3 milyar TL’lik işlem hacmi ile Türkiye’deki 113 borsa arasında 3’üncü sırayı 

almaktadır. GTB ise Şanlıurfa Ticaret Borsası’ndan sonra bölgenin 2’nci, %3’lük pay ve 7,6 

milyar TL işlem hacmiyle de Türkiye’nin 8’inci büyük borsasıdır.  

 

 

 

 

 

 

Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan ticaret borsalarının 2017 yılı 

toplam işlem hacmi 38,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, bu iki bölge 250,8 

milyar TL olan Türkiye toplam işlem hacminden %15,4 pay almıştır. GTB’nin payı %3 

(7,6 milyar TL), Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın payı %4,9 (12,3 milyar TL), Nizip Ticaret 

Borsası’nın payı ise %0,2 (519,7 milyon TL)’dir. 
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Tablo 2: Toplam İşlem Hacmine Göre Ticaret Borsaları Sıralaması (2017) 

Sıra Borsa Adı 
İşlem Hacmi 

(TL) 

Türkiye 

Geneline Oranı 

(%) 

1 İstanbul Ticaret Borsası 28.562.028.671,80 11,388 

2 İzmir Ticaret Borsası 13.190.263.119,09 5,259 

3 Şanlıurfa Ticaret Borsası 12.334.390.977,29 4,918 

4 Konya Ticaret Borsası 10.725.117.361,99 4,276 

5 Adana Ticaret Borsası 9.351.996.938,26 3,729 

6 Ankara Ticaret Borsası 8.646.264.179,09 3,447 

7 Sakarya Ticaret Borsası 8.270.579.624,48 3,298 

8 Gaziantep Ticaret Borsası  7.626.894.164,28 3,041 

9 Mersin Ticaret Borsası 5.986.216.052,18 2,387 

10 Diyarbakır Ticaret Borsası  5.395.851.996,94 2,151 

11 Samsun Ticaret Borsası 4.788.189.933,83 1,909 

12 Bandırma Ticaret Borsası 4.337.515.769,98 1,729 

13 Kızıltepe Ticaret Borsası 4.045.372.649,34 1,613 

14 Düzce Ticaret Borsası 3.916.749.019,68 1,562 

15 Ordu Ticaret Borsası 3.784.602.459,57 1,509 

16 Aydın Ticaret Borsası 3.687.155.108,68 1,470 

17 Afyon Ticaret Borsası 3.481.898.585,42 1,388 

18 Giresun Ticaret Borsası 3.136.911.275,70 1,251 

19 Tekirdağ Ticaret Borsası 3.136.550.354,66 1,251 

20 Balıkesir Ticaret Borsası 3.111.635.079,15 1,241 

21 Trabzon Ticaret Borsası 3.096.212.535,86 1,235 

22 Bursa Ticaret Borsası 3.083.120.109,65 1,229 

23 Nusaybin Ticaret Borsası 3.047.136.942,92 1,215 

24 Denizli Ticaret Borsası 2.783.562.488,50 1,110 

25 İskenderun Ticaret Borsası 2.742.265.348,71 1,093 

26 Manisa Ticaret Borsası 2.631.804.293,56 1,049 

27 Kayseri Ticaret Borsası 2.549.258.806,61 1,016 

28 Ceyhan Ticaret Borsası 2.514.489.856,13 1,003 

29 Edirne Ticaret Borsası 2.222.800.738,58 0,886 

30 Tarsus Ticaret Borsası 2.216.218.288,06 0,884 

31 Rize Ticaret Borsası 2.171.373.005,66 0,866 

32 Ünye Ticaret Borsası 2.060.891.351,92 0,822 

33 Kahramanmaraş Ticaret Borsası  2.037.774.064,93 0,812 

https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5IS20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5IZ10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5UR10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KO10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AD10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AN10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AD20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5GA10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5ME10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5DI10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5SA20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5BA20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KI30
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5D%C3%9C10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5OR10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AY10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AF10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5GI10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5TE10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5BA10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5TR10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5BU10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5NU10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5DE10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5IS10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5MA30
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KA60
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5CE10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5ED10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5TA20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5RI10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5UN10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KA10
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34 Çarsamba Ticaret Borsası 2.002.049.417,46 0,798 

35 Eskişehir Ticaret Borsası 1.903.597.341,72 0,759 

36 Antalya Ticaret Borsası 1.786.947.339,80 0,712 

37 Aksaray Ticaret Borsası 1.773.852.432,70 0,707 

38 Malatya Ticaret Borsası 1.772.835.393,26 0,707 

39 Akhisar Ticaret Borsası 1.679.867.806,65 0,670 

40 Lüleburgaz Ticaret Borsası 1.643.707.840,77 0,655 

41 Polatlı Ticaret Borsası 1.632.412.960,41 0,651 

42 Alaşehir Ticaret Borsası 1.606.980.815,93 0,641 

43 Antakya Ticaret Borsası 1.573.370.200,62 0,627 

44 Terme Ticaret Borsası 1.431.958.635,55 0,571 

45 Nazilli Ticaret Borsası 1.400.827.537,03 0,559 

46 Karacabey Ticaret Borsası 1.373.878.226,42 0,548 

47 Karaman Ticaret Borsası 1.371.836.369,61 0,547 

48 Gönen Ticaret Borsası 1.312.258.255,63 0,523 

49 Ereğli/Konya Ticaret Borsası  1.300.329.644,06 0,518 

50 Çorlu Ticaret Borsası 1.290.647.775,76 0,515 

51 Yozgat Ticaret Borsası 1.281.825.650,54 0,511 

52 Çorum Ticaret Borsası 1.248.368.441,53 0,498 

53 Kırşehir Ticaret Borsası 1.183.546.575,25 0,472 

54 Ödemiş Ticaret Borsası 1.179.916.070,77 0,470 

55 Uzunköprü Ticaret Borsası 1.102.722.297,74 0,440 

56 Batman Ticaret Borsası 1.098.404.160,38 0,438 

57 Osmaniye Ticaret Borsası 1.077.888.067,78 0,430 

58 Nevşehir Ticaret Borsası 1.071.759.138,39 0,427 

59 Isparta Ticaret Borsası 1.039.826.414,60 0,415 

60 Karapınar/Konya Ticaret Borsası  985.113.071,39 0,393 

61 Susurluk Ticaret Borsası 979.193.227,50 0,390 

62 Çanakkale Ticaret Borsası 976.549.588,22 0,389 

63 Gemlik Ticaret Borsası 961.962.303,71 0,384 

64 Söke Ticaret Borsası 956.069.419,29 0,381 

65 Edremit Ticaret Borsası 944.551.902,73 0,377 

66 Kozan Ticaret Borsası 923.318.865,06 0,368 

67 Uşak Ticaret Borsası 914.435.645,31 0,365 

68 Yenişehir Ticaret Borsası 895.437.806,70 0,357 

69 Sivas Ticaret Borsası 846.786.006,10 0,338 

70 Reyhanlı Ticaret Borsası 840.076.384,00 0,335 

https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5CA20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5ES10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AN30
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AK20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5MA10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AK10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5LU10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5PO10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AL10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AN20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5TE20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5NA10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KA20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KA30
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5GO10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5ER10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5CO10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5YO10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5CO20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KI20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5OD10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5UZ10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5BA25
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5OS10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5NE10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5IS15
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KA40
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5SU20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5CA10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5GE10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5SO10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5ED20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KO20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5US10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5YE10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5SI10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5RE10
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71 Salihli Ticaret Borsası 836.691.380,86 0,334 

72 Burdur Ticaret Borsası 801.185.695,32 0,319 

73 Muğla Ticaret Borsası 782.917.125,78 0,312 

74 Ilgın Ticaret Borsası 782.762.377,44 0,312 

75 Çanakkale Ticaret Borsası 782.607.191,76 0,312 

76 Malkara Ticaret Borsası 782.374.693,40 0,312 

77 Kırklareli Ticaret Borsası 780.290.692,36 0,311 

78 Niğde Ticaret Borsası 777.268.443,98 0,310 

79 Hayrabolu Ticaret Borsası 752.458.614,75 0,300 

80 Biga Ticaret Borsası 732.647.474,21 0,292 

81 Erzurum Ticaret Borsası 692.153.235,36 0,276 

82 Turgutlu Ticaret Borsası 679.080.405,68 0,271 

83 Keşan Ticaret Borsası 652.663.451,16 0,260 

84 Kadirli Ticaret Borsası 647.256.079,31 0,258 

85 Kütahya Ticaret Borsası 613.105.637,95 0,244 

86 Tokat Ticaret Borsası 597.435.807,25 0,238 

87 Kırıkkale Ticaret Borsası  585.036.587,84 0,233 

88 İpsala Ticaret Borsası 579.677.590,71 0,231 

89 Bafra Ticaret Borsası 555.583.685,14 0,222 

90 Fatsa Ticaret Borsası 537.773.758,91 0,214 

91 Adıyaman Ticaret Borsası 526.037.264,73 0,210 

92 Nizip Ticaret Borsası  519.736.530,91 0,207 

93 Alaca Ticaret Borsası 503.460.278,13 0,201 

94 Elazığ Ticaret Borsası 488.758.619,72 0,195 

95 Boğazlıyan Ticaret Borsası 483.965.017,93 0,193 

96 Akşehir Ticaret Borsası 444.189.490,95 0,177 

97 Van Ticaret Borsası 415.623.849,69 0,166 

98 Akyazı Ticaret Borsası 384.605.312,61 0,153 

99 Çubuk Ticaret Borsası 373.463.227,31 0,149 

100 Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası 366.392.651,86 0,146 

101 Babaeski Ticaret Borsası 358.359.944,32 0,143 

102 Yerköy Ticaret Borsası 335.513.592,92 0,134 

103 Kumluca Ticaret Borsası 315.787.566,84 0,126 

104 Cihanbeyli Ticaret Borsası 311.669.180,19 0,124 

105 Sungurlu Ticaret Borsası 310.442.391,06 0,124 

106 Erzincan Ticaret Borsası 306.161.294,69 0,122 

107 Zile Ticaret Borsası 275.064.261,67 0,110 

https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5SA10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5BU05
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5MU20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5IL10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5CA10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5MA20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KI10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5NI05
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5HA10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5BI10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5ER20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5TU10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KE10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KA05
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5K%C3%9C10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5TO10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KI05
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5IP10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5BA05
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5FA10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AD30
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5NI10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AL05
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5EL10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5BO10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AK30
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5VA10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5AK40
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5CU10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5MU10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5BA01
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5YE20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KU05
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5CI10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5SU10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5ER15
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5ZI10
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108 Kastamonu Ticaret Borsası 265.468.869,65 0,106 

109 Iğdır Ticaret Borsası 232.429.706,07 0,093 

110 Bolvadin Ticaret Borsası 218.628.458,01 0,087 

111 Sandıklı Ticaret Borsası 188.571.161,16 0,075 

112 Kars Ticaret Borsası 142.450.715,94 0,057 

113 Haymana Ticaret Borsası 135.734.980,94 0,054 

 Toplam 250.806.120.124,65 100,00 

Kaynak: https://www.tobb.org.tr/iframes/Sayfalar/borsa.php 

 

4.2.  TİCARET BORSASI KANUNU 

Ticaret borsaları, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları ve deniz 

ticaret odalarıyla birlikte üst kuruluş niteliğindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

hakkında, halihazırda 18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Kanunu” yürürlüktedir. 

Ticaret borsalarına ilişkin genel esaslar, 5174 sayılı Kanunun 28 ile 53’üncü maddeleri 

arasında düzenlenmiş olup buna göre; 

➢ İl borsaların çalışma alanı bulundukları il (o il içindeki ilçe borsalarının çalışma 

alanları hariç), ilçe borsalarının çalışma alanı ise ilçe sınırlarıdır (Madde 30).   

➢ Ticaret borsalarında hangi malların alım satımının zorunlu olduğu ve 

bunların asgari miktarları, Borsa meclisinin teklifi ve birliğin (TOBB) uygun 

görüşü üzerine Bakanlıkça (Ticaret Bakanlığı) belirlenmektedir (Madde 45).  

➢ Ticaret borsalarında yeterli arz ve talebi bulunan, dayanıklı ve stoklanabilir 

nitelikteki mallar, numune veya tipler üzerinden, toptan alınıp satılabilmektedir. 

Canlı veya kesilmiş hayvanlar da alınıp satılabilir (Madde 45). Teamülen toptancı hal 

kapsamındaki yaş sebze ve meyveler bu kapsamın dışındadır. 

➢ Borsa çalışma alanı içinde borsaya tâbi maddelerin en az miktarlarının üzerinde 

kalan miktarlarının alım ve satımının, belirlenen borsa yerinin dışında yapılması 

yasaktır. Bu maddelerin, en geç muamele yapıldığı günü takip eden otuz gün içinde 

borsaya tescil ettirilmesi şartı ile borsa yerinin dışında alınıp satılmasına meclisçe 

önceden karar verilebilir (Madde 45). 

➢ Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım 

muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan 

satışlar da bu madde kapsamındadır (Madde 46).  

➢ Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp 

satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün içinde tescil 

ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine 

getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur (Madde 

46). 

https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KA90
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5IG10
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5BO20
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5SA25
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5KA50
https://borsa.tobb.org.tr/yeni/islem_hacmi2.php?borsa=5HA20
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➢ Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde 

ikidir ve bu oranı borsa meclisi belirler. İşlem başına alınacak toplam tescil 

ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz. 

Ürün senedi tescil ücreti oranı ise alım satım değeri üzerinden en çok 

onbinde beştir (Madde 46). 

➢ İhracatın tescilinden ücret alınmaz (Madde 46). 

➢ Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini 

denetlemeye yetkilidirler (Madde 46). 

➢ Borsanın gelirleri; kayıt ücreti, yıllık aidat, muamele tescil ücreti, yapılan hizmetler 

karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış ve yardımlar, para 

cezaları, misil zamları, menkul, gayrimenkul sermaye iradı, şirket kârları ve döviz 

gelirleri, sair gelirlerdir (Madde 49).  

➢ Üyeler borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle 

yükümlüdür (Madde 50).  

➢ Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık 

asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz 

(2018 yılı için; 202,95 – 1.014,75 TL) (Madde 50).  

➢ Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz (Madde 50). 

 

4.3. TİCARET BORSALARININ FAYDALARI 

Sorumlulukları, görevleri ve çalışma prensipleriyle ticaret borsaları, hiç kuşkusuz 

Türkiye ekonomisinin vazgeçilmez kurumları ve tarım sektörü içinde oynadığı rol ile de önemi 

yadsınamaz aktörlerden biridir. Bu anlamda ticaret borsaları, hem tarımın hem de sanayinin 

gelişmesinin, ekonominin de sağlıklı bir şekilde çalışmasının temelidir. Aynı zamanda bu bor-

salar, rekabetçi piyasaların oluşmasında da etkin bir rol sahibidir. Ticaret borsaları, sadece 

üretici ile tüccar ve sanayici arasında bir köprü görevi kurmakla kalmayıp, ekonominin kayıtlı 

hale gelmesini sağlayarak kamu gelirlerinin artmasına ve sağlıklı politikalar oluşturulmasına 

zemin hazırlamaktadırlar1. Ticaret borsalarının başta üreticiler, tüketiciler, tüccar, ihracatçılar 

ve sanayiciler gibi ekonomik birimler ile kamu sektörüne ve sosyal yaşantıya çeşitli yönlerden 

                                                           
1Türkiye’de Ticaret Borsalarının Gelişimi, Ekonomideki Yeri ve Performansı Üzerine Analitik Bir 

Değerlendirme, Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ ve Gökhan Mirahmetoğlu 

GTB’de; tescil ücreti fatura üzerinden tahsil edilirse tescil ücreti binde 2 olup, alınan 

ücret maksimum 100 TL’dir. Tescil ücreti müstahsil makbuzu üzerinden tahsil 

edilirse alınan ücret yine binde 2 olup, üst sınır uygulanmamaktadır.  

Elektronik Lisanslı Ürün Senedi (ELÜS)’de ise tescil ücreti oranı alım satım değeri 

üzerinden en çok on binde beştir. Tavan sınırlaması uygulanmamaktadır. 
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katkıları bulunmakta olup, bu katkılar aşağıdaki alt başlıklar dahilinde özetlemek 

mümkündür2: 

A. Ticaret Borsalarının Üreticilere Faydaları  

✓ Ticaret borsalarında işlem gören tarımsal ürünleri piyasaya arz eden 

müstahsiller, borsaların sunduğu imkân ve hizmetlerden faydalanan kesimlerin 

başında gelmektedir.  

✓ Toplumun temel üretici kesimlerinden biri olan çiftçiler; ticaret borsalarında 

ürünlerini birden çok alıcı karşısında satışa sunabilmekte, bu sayede gündelik 

şartlar çerçevesinde ürünlerini güvenli bir şekilde ve mümkün mertebe gerçek 

değerine yakın fiyatlar üzerinden pazarlayabilmektedirler.  

✓ Üreticilere bu bağlamda rehberlik ve kılavuzluk eden borsalar tarafından 

ayrıca; üretilen mahsullerin kantarlarda tartılması ile laboratuvarlarda fiziksel–

kimyasal analizlere tabi tutulması suretiyle kalite özelliklerinin tespit/tescil 

edilmesi başta olmak üzere bir takım hizmetleri kurumsal teminat altında 

alınması olanağı da sunulmaktadır.  

 

 

B.Ticaret Borsalarının Tüketicilere Faydaları  

✓ Ticaret borsalarının temel işlevi; üretimi ve tüketimi son derece yaygın olan 

tarımsal mahsullerin fiyatlarında zaman ve mekân gibi faktörlere bağlı olarak 

oluşan farklılıkların kısmen telafi edilmesi, karşılıklı pazarlık usulü ile belirlenen 

istikrarlı bir ürün fiyatının teşekkülü ve oluşan bu fiyatı tespit, tescil ve ilan 

edilmesidir. Borsaların söz konusu işlevi yerine getirmedeki başarı seviyesi 

arttıkça, ürünler tüketiciye reel değeri ile yansıyacak ve tüketiciler fahiş 

fiyatlarla karşı karşıya kalmayacaklardır.  

✓ Ticaret borsaları ayrıca; bazı ürünlerle ilgili asgari kalite standartlarının 

belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar sayesinde, tüketicilerin minimum 

ölçülerde dahi olsa satın aldıkları ürünlerin belirli bir standardın altına 

düşmemesi ve buna paralel olarak da yapılan ödemenin karşılığının 

alınması/güvenli alışveriş yapılmasının teminat altına alınması bağlamında 

tüketicilere oldukça önemli faydalar sağlamaktadır. 

C. Ticaret Borsalarının Tüccara Faydaları 

✓ Ticaret borsaları tüccara sağladığı en önemli fayda; ihtiyaç duyduğu malı 

serbest piyasa ekonomisi ilişkileri ve kuralları çerçevesinde, karşılıklı pazarlık 

usulü ile belirlenen geçerli, reel–istikrarlı fiyatlar üzerinden ve risk 

üstlenmeden satın alabilme imkân–kabiliyeti getirmesidir.  

                                                           
2Ticaret Borsacılığının Dünyada Ve Türkiye’deki Gelişim Süreçlerine Genel Bir Bakış, Bahar BURTAN DOĞAN, Yrd. 
Doç. Dr. Dicle Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 
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✓ Ticaret borsalarının tüccara sağladığı bir başka olanak ise; malın teslim 

edilmemesi, istenilen kaliteye/standarda sahip olmaması veya taahhüt edilen 

zamanda temin edilememesi gibi risklerden dolayı herhangi bir ihtilafın vuku 

bulması halinde, hakem heyeti vasıtasıyla anlaşmazlığın çözüme 

kavuşturulması imkânı olup, tüccar bu yöntem sayesinde konuyu adli mercilere 

taşımasından kaynaklanan zaman ve para kayıplarına uğramadan, daha hızlı 

bir şekilde sonuç elde etme fırsatına erişmektedir. Böylelikle, borsalarca tesis 

edilen istikrarlı ve güvenli piyasalar bünyesinde, ihtiyaç duyulan ürünlerin 

alınıp satılması ve istikrar ortamından ticarî faaliyetler için önemli avantajlar 

sağlanması açısından tüccarın önü açılmaktadır. 

D. Ticaret Borsalarının İhracatçılara Faydaları 

✓ Ticaret borsalarının ihracatçılara sağladığı en önemli fayda; uluslararası 

piyasalara yönelik üretim yapılabilmesinin “olmazsa olmaz” koşulunu teşkil 

eden “ihtiyaç duyulan hammadde/ihraç malının”, öngörülen kalite ve 

standartlarda, en hızlı/risksiz, düzenli–kesintisiz bir şekilde, reel fiyatlar 

üzerinden ve risk üstlenmeden tedarik edebilme olanağı yaratılmasıdır. Bunun 

yanı sıra, alışverişten doğması muhtemel ihtilafların ticaret borsalarının hakem 

heyetleri tarafından kısa bir sürede çözülmesi imkânı sağlanılması sayesinde, 

zaman faktörünün en verimli şekilde kullanılmasının da önünün açılmasıdır.  

✓ Öte yandan; gıda, tekstil gibi sanayi dallarında faaliyet gösteren üretici 

ihracatçılar yine ticaret borsaları sayesinde, vadeli alım sözleşmeleri yapmak 

suretiyle ihracat taahhütlerini zamanında, istenilen kalite ve fiyatlar üzerinden 

yerine getirmeye muktedir hale gelmektedirler. 

E. Ticaret Borsalarının Sanayicilere Faydaları  

✓ Ticaret borsalarının, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde 

giderek daha ağırlıklı bir konumu bulunan ve küresel fiyat artışlarına bağlı 

olarak önemi gün geçtikçe artan gıda ürünlerinin endüstrisine hammadde 

sağlayan ana kurumsal yapılar oldukları bilinmektedir. Bu tespitten hareketle; 

sanayicilerin ticaret borsalarının başarıları ile orantılı olarak daha istikrarlı 

fiyatlardan ve daha yüksek standartlardan ürün temini garantisine 

kavuşacakları, bu sayede daha sağlıklı hedefler belirleyebilecekleri ve uzun 

vadeli taahhütlerde bulunma imkânı elde edecekleri söylenilebileceklerdir. 

F. Ticaret Borsalarının Diğer Faydaları  

Ticaret borsalarının, ülkelerin farklı kesimlere sağladığı münferit yararların yanı sıra; 

iktisadî ve sosyal hayatının bütünü üzerinde de kayda değer faydaları bulunmaktadır. Bu 

bağlamda, söz konusu faydaların başlıcaları; 

✓ Toplumun kesimleri içerisinde belirli bir payı bulunan çiftçilerin elde ettikleri 

gelirlerin güvenceye ve istikrara kavuşturulması, bu sayede ortaya çıkması vaki 

sosyal sorunların asgariye indirgenmesi, 

✓ Çiftçiler tarafından üretilen tarım ürünlerin piyasanın mevcut şartları dâhilinde 

reel değerleri üzerinden işlem görmesinin sağlanmasına paralel olarak, 
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devletin tarım sektörüne yönelik uyguladığı destekleme politikalarından 

kaynaklanan mali yükümlülüklerinin azalması, 

✓ Tarımsal mahsullerin borsaya tescil oranının arttırılması ölçüsünde kayıt 

dışılığın ortadan kaldırılması ve vergi–stopaj kayıp/kaçaklarının önlenmesi, 

✓ Üyeler arasındaki ihtilafların borsa hakem heyeti vasıtasıyla çözülmesine ağırlık 

verilmesi oranında vakitten tasarruf edilmesi ve adalet kurumlarının iş yükünün 

hafifletilmesi, 

✓ Tarımsal ürünlerin fiyat dalgalanmalarının önlenmesinde sağlanan başarı 

nispetinde, gelir seviyeleri düşük halk kitlelerinin harcamalarının ağırlıklı 

bölümünü oluşturan gıda harcamalarında görece istikrar sağlanması ve bu 

sayede de muhtemel toplumsal problemlerin önüne geçilmesi, 

✓ İştigal konusuna giren ürünlerle ilgili sağlıklı ve bilimsel istatistikî verilerin 

toplanması, 

✓ Sosyal içerikli veya hayır amaçlı projeler ile bilimsel çalışmalara destek 

sağlanması, 

✓ Başta çiftçiler olmak üzere, temas halinde olunan kesimler ve konuşlu 

bulunulan şehir–bölge ile sektör adına lobi çalışmalarında bulunulması, 

✓ Sigortacılığın yanı sıra; lisanslı depo, satış salonu vb. uygulama/projeler ile 

bölge, ülke ve küresel bazda pazarlama/enformasyon ağları kurulmasına 

yönelik çalışmalar sayesinde bilişim teknolojileri, inşaat, ulaşım gibi birtakım 

tali sektörlerin iş hacimlerine müspet etki yapılması, şeklinde 

özetlenebilecektir. 

 

4.4. TEŞVİK DURUMU VE YASAYLA SAĞLANAN AVANTAJLAR 

Teşvik Durumu 

Bir ülkede yatırımların özendirilmesinde uygulanan teşvik unsurlarından biri de yatırım 

teşvik tedbirleridir. Teşvikler yatırımları arttırarak, üretimin ve istihdamın artmasını amaçlayan 

maddi veya gayri maddi destek ve yardımlardır. Yatırım teşvikleri hükümetler tarafından 

sektörlerin ve özellikle az gelişmiş bölgelerin gelişiminin sağlanması için sıkça 

kullanılmaktadır. 

Teşviklerden hızlı ve etkin bir şekilde yararlanma süreci müracaat aşamasında 

başlamakta olup, bürokrasinin azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bunun sağlanabilmesi 

için bazı istisnalar dışında teşvik için bazı sanayi odaları ve kalkınma ajanslarına yetki 

verilmiştir. Bununla birlikte, 31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirme 

Tebliğ’i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ve 

ilişkili işlemler elektronik ortama taşınmıştır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ve 

düzenlenecek teşvik belgelerine ilişkin işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 

Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları bu tarihten itibaren E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama 

ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi) üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılacak olup, 
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düzenleme öncesi Karar’da yer alan yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere başvuru 

seçeneği de böylelikle ortadan kaldırılmıştır. 

2012 yılında hazırlanan yatırım teşvik programının uygulanması amacıyla bölgeler,  

sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri (Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi – SEGE 2011) 

dikkate alınarak 81 il, 6 bölge içerisinde sınıflandırılmıştır. Yeni uygulamada bölgesel sistem 

yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilmiş olup, Gaziantep 3. Bölgede yer almıştır.  

GTB tarafından gerçekleştirilecek ve işletilecek olan hububat emtia merkezi yatırımı, 

19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda 

Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yer alan teşvik unsurlarından;  EK-4, II. Teşviki Belirli 

Şartlara Bağlı Yatırım Konuları – 10 uncu madde de belirtildiği üzere, “Kamu kurum ve 

kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına 

yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi 

düzenlenebilir” hükmü çerçevesinde faydalanabilmektedir.  

Ancak söz konusu Kararın 29. maddesinde; “Bu Karar kapsamındaki destek 

unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan 

veya yararlanılacak yatırım harcamaları için bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak 

üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu 

Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır” hükmü 

bulunmaktadır.   

 

 

Ürünlerin Ticaret Borsası Aracılığıyla Pazarlanması Durumunda Sağlanan 

Mali Avantajlar 

Zirai ürün bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatı ve bu vergi tevkifatı ile ilgili 

müteselsil sorumluluk uygulaması, 15.9.1990 gün ve 20636 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan 164 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde açıklanmış olup, ticaret borsalarına 

önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Bu çerçevede devletin vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi 

maksadıyla, söz konusu tebliğin 4’üncü maddesinin ilk fıkrasında, “Borsada tescil 

ettirilerek, çiftçilerden satın alınan zirai ürün bedelleri üzerinden tevkif edilerek 

vergi dairelerine ödenmesi gereken vergiden, borsalar, yöneticileri ve zirai ürünü 

satın alanlar müteselsilen sorumlu olacaklardır.” hükmü yer almıştır. 

Bilindiği üzere zirai ürün alımlarında, gelir vergisi tevkifatının ilk safhada (ürünün 

çiftçiden alınması safhasında) yapılması esastır. Bu çerçevede ticaret borsaları, kayıt altına 

Fizibilite konusu yatırımın finansmanında hibe veya benzeri yardımlardan 

yararlanılması halinde teşvik mevzuatı kapsamında yer alan desteklerden 

yararlanılamayacaktır. 
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aldıkları tüm alım satımlardan sorumlu tutularak, stopaj vergisine konu olan ürün, kaynaktan 

çıkışıyla tescil edilmekte ve vergi kayıp/kaçağı önlenmektedir3.    

Diğer taraftan, ticaret borsalarının kotasyon listesine dahil olan ürünlerden 

hangilerinin alım-satımında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği ve listeye dahil olmayan 

ürünlerin ticaret borsalarına tescilinde bu ürün bedelleri üzerinden indirimli oranlarda tevkifat 

yapılıp yapılmayacağı konularında bazı tereddütlerin oluşması nedeniyle, 13.07.1995 tarih ve 

22342 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 185 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ek 

düzenlemeler getirilmiştir.  

Buna göre 185 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ekindeki listede yer alan ve alım 

bedelleri gelir vergisi tevkifatına tabi olmayan ürünlerin, çiftçiler dışında kalan kimselerden 

satın alınması işleminin ticaret borsalarınca tescilinde, gelir vergisi tevkifatı aranılmayacaktır. 

Ancak, ekli listede tevkifata tabi olmadığı belirtilen ürünlerin çiftçilerden satın alınması halinde 

(bu alım-satım işlemi borsada tescil edilmiş olsa dahi), bu ürün bedelleri üzerinden gelir 

vergisi tevkifatının yapılacağı tabiidir. 

Öte yandan, ek listede yer alan ürünler sadece ticaret borsalarının kotasyon listesine 

dahil olan ürünlerdir. Bu listede yer almayan zirai (işlenmiş olanlar dahil) ürünlerin bedelleri 

üzerinden de 164 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümlerine göre gelir vergisi tevkifatı 

yapılacak ve müteselsil sorumluluk uygulaması devam edecektir. 

Sonuç olarak tarımsal ürünlerin ticaret borsasında tescil edilmesi durumunda zirai 

stopaj oranı %50 daha az kesilmekte olup, 185 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 

ekinde yer alan listede kesinti oranları detaylı olarak belirtilmektedir.  

 
 

4.5.  GAZİANTEP TİCARET BORSASI 

15 Ağustos 1958’de kurulan ve 1997 yılından bu yana ise GATEM’deki 28.747 m2’lik 

alan üzerinde kurulu yerleşkesinde bölge tüccarına, çiftçisine ve üreticisine hizmet veren 

GTB’nin, 2017 yılı itibariyle işlem hacmi 7.626.894.164 TL olup Türkiye genelindeki 113 

Ticaret Borsası arasında 8. sırada yer almıştır.    

Ayrıca GTB tarafından çok sayıda proje yürütülmekte olup bunlardan bazıları;  

“Antepfıstığı Lisanslı Depo Projesi”, “Et Hali ve Et Borsası Projesi” ve “Gaziantep Pilot Ölçekli 

Antepfıstığı İşleme Tesisi” projeleridir.   

 

 

 

                                                           
3Türkiye’de Ticaret Borsalarının Gelişimi, Ekonomideki Yeri ve Performansı Üzerine Analitik Bir Değerlendirme, 

Doç.Dr. Mustafa Kemal YILMAZ ve Gökhan Mirahmetoğlu 

Üreticiler tarafından üretilen hububat ve bakliyat ürünlerinin, Borsa’da 

satılması durumunda stopaj kesintisi %4 yerine, %2 olmaktadır. Hububat mamulleri 

alım-satımında ise herhangi bir stopaj kesintisi uygulanmamaktadır. Ürünlerin 

tescilsiz satılması (kayıt dışı) durumunda, üreticilerin tarımsal destek anlamında 

hiçbir teşvik ve destekten yararlanamayacağı düşünüldüğünde kayıp kaçağın 

olmayacağı düşünülmektedir. 
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Antepfıstığı Lisanslı Depo Projesi 

İKA tarafından 2015 yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 

desteklenen “Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisi" projesinin toplam bütçesi yaklaşık 

15.000.000 TL olup, proje bütçesinin yaklaşık 10 milyon TL'si İKA tarafından 

karşılanmaktadır. Toplam 10.000 ton ürün depolama kapasitesine sahip olacak lisanslı 

deponun temeli atılmış olup, 2019 Ağustos ayında tamamlanması öngörülmektedir. Lisanslı 

depo, toplam 10.615 m2'lik alanda kurulacak olup yaklaşık 6 bin m2’lik kapalı alana sahip 

olacaktır. Antepfıstığında bir ilk olacak lisanslı depo, bölgenin depolama taleplerine karşılık 

verecektir. 

 

Et Hali ve Et Borsası Projesi 

Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hizmete 

kazandırılması planlanan yeni Et Hali ve Et Borsası, yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerine 

inşa edilecek olup, 520 m2'lik idari bina ve 2.025 m2'lik kapalı alana sahip olacaktır. Projenin 

toplam bütçesi yaklaşık 27 milyon TL olup 2019 Temmuz ayında bitmesi planlanmaktadır. 

Şehirde tüketilen et kalitesinin daha da artmasına ve et üretiminin modern tesislerde hijyenik 

şartlarda yapılmasına katkı sağlayacak.  

Bu projenin hayata girmesiyle birlikte, Gaziantep et konusunda en az 50 yıl sorun 

yaşamayacak bir yapıya kavuşacaktır. Her türlü modern teknoloji ve konforun düşünüldüğü 

projede tartım işleminden sonra etler monoray sistemleriyle belirlenen noktalara taşınacak, 

gıda mühendislerinin onayından geçtikten sonra da damgalanacaktır. Tescili yapılacak olan et 

tamamen kapalı ortamlarda işlem gördükten sonra sahibine ulaştırılacaktır. Diğer taraftan 

projede, soğuk hava deposu bulunan bir salonda yer alacaktır. Etler ayrıca teşhir salonunda 

satışa sunulacaktır. 

 

Gaziantep Pilot Ölçekli Antepfıstığı İşleme Tesisi 

Birleşmiş Milletlerin IPA II destek programı kapsamında yürütülen proje, TUBİTAK İş 

birliği ile INNOFOOD projesi altında yürütülmektedir. Toplam bütçesi yaklaşık 15 milyon TL 

olan projenin, yaklaşık 10 milyon TL'lik tüm makine ekipman alımları proje kapsamında 

karşılanacaktır. Projenin yer tesisi ve bina inşaatı gibi harcamaları ise GTB tarafından 

karşılanacaktır. 

 Tesis yaklaşık 4.500 m2'lik kapalı alana kurulacaktır. Tesiste ön temizleme, kavlatma, 

çıtlatma, kırma, kavurma ve paketleme üniteleri olacaktır. Bu ünitelerin her biri ayrı ayrı 

olarak çiftçi ve tüccarların hizmetine sunulacaktır. Bu hizmet sayesinde çiftçiler ve tüccarlar 

çok uygun fiyatlara Antepfıstığı işleyebilecektir. Bölgedeki ilk modern tesislerden biri olacak 

proje, diğer işleme tesislerine rol model olacaktır. 

Görüldüğü üzere Gaziantep Ticaret Borsası proje yönetme kapasitesine 

sahip olup bu projeyi de sonuçlandırabilir. 
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5. TALEP ANALİZİ 

5.1. TEMEL YAKLAŞIM VE METODOLOJİ 

Bir üretim tesisi için ürünün tanımını yapmak, sektörünü tanımlamak ve farklı kriterlere 

göre gerektiğinde istatistik yöntem ve araçlar da kullanarak bir talep analizi yapmak 

mümkündür. Ancak hizmet sektörü için bu yapı daha zor olmakla birlikte temel metodoloji 

olarak aşağıdaki aşamalar planlanmıştır; 

1. Demografik yapının incelenmesi: eğitim düzeyi, işsizlik ve istihdam yapısı, 

gelişmişlik ve rekabet edebilirlik endekslerinden ipuçları elde edilmeye çalışılmıştır. 

2. Sosyo-ekonomik yapının incelenmesi: Gaziantep’te çok sayıda çalışma 

yapıldığından sosyo-ekonomik yapısı iyi bilinmekle birlikte temel verilerden sosyal 

ve ekonomik yapının ne yöne gittiği konusunda bilgi elde edilmeye çalışılmıştır. 

3. Tarımsal sanayinin incelenmesi: GTB işlem hacminin artmasında önemli katkı 

yapacak olana tarımsal sanayi irdelenmeye çalışmıştır. 

4. Tarımsal üretimin incelenmesi: Bu bölümde GTB’de işlem gören ürünlerle ilgili 

olarak Gaziantep, TRC1 Bölgesi, Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarımsal 

üretim verileri incelenerek, Borsa’nın olası işlem hacmi katkısı öğrenilmeye 

çalışılmıştır. 

5. Mevcut Ticaret Borsası’nın incelenmesi: Mevcut Borsa’nın incelenerek, Hububat 

Emtia Merkezi'ne olan ihtiyacın nedenleri irdelenmeye çalışılmıştır. 

6. Saha çalışması: Fizibilite hesaplarının yapılması ve öngörülen Hububat Emtia 

Merkezi üniteleriyle ilgili olarak, Türkiye’de önemli ticaret borsaları olan Konya 

Ticaret Borsası ve Polatlı Ticaret Borsası incelenerek elde edilen bilgi ve 

görüşlerden yararlanılmıştır. Ayrıca, buğday pazarında yer alan tüccarlar ile yapılan 

görüşmeler sonucunda Hububat Emtia Merkezi'ne olan ihtiyaç belirlenmiştir. 

 

 

 

5.2. GAZİANTEP DEMOGRAFİK YAPISI 

5.2.1. Nüfus 

Gaziantep ilinin nüfusu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 

2017 yılında 2.005.515 kişi olup, Türkiye’nin 8. büyük ilidir. Türkiye nüfusunun %2,48’lik 

bölümüne tekabül etmektedir. Nüfusun 1.012.993 kişisi erkeklerden, 992.523 kişisi 

kadınlardan oluşmaktadır.  

Fizibilite çalışmalarında en yaygın kullanılan talep tahmin yöntemleri geçmiş 

verilere dayanarak yapılanlardır. Özellikle talep=üretim+ithalat-ihracat formülü 

üretim işletmeleri için en uygun yöntemlerden biridir. Hizmet işletmeleri için de 

geçmiş verilerin istatistiksel araçlar kullanarak farklı değişkenlerle birlikte en 

anlamlı ilişkiyi bularak gelecek dönemlere ilişkin hesaplamaların yapılmasıdır. 

Kapasite, gelir ve gider tahminleri bu esaslar dahilinde yapılmıştır. 
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 6.887 km2 yüzölçümüne sahip olan Gaziantep’in nüfus yoğunluğu ise 294 kişi/km2 

olarak gerçekleşmiştir. Türkiye nüfus yoğunluğunun 105 kişi/km2 olduğu dikkate alındığında, 

Gaziantep’in nüfusunun Türkiye ortalamasının %180 üzerinde çok daha yoğunluklu bir 

yerleşim yapısına sahip olduğu görülmektedir. İlin nüfus yoğunluğunun ülke ortalamasına 

göre çok yüksek olmasının başlıca nedenleri; bulunduğu coğrafya, sürekli göç (özellikle 

Suriyeli) alması, sanayisinin gelişmiş olması, turizm, tarım ve ekonomik potansiyelinin sürekli 

gelişme halinde olması olarak sıralanabilir. 2017 nüfus yoğunluğuyla Gaziantep ili, illerarası 

nüfus yoğunluğu sıralamasında 81 il arasında İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Yalova’dan sonra 5. 

sırada yer almaktadır. Diğer taraftan Gaziantep sahip olduğu bütün avantajlara 

rağmen, son yıllarda sürekli göç veren bir ildir. 2016-2017 döneminde net göç hızı –

‰1,5, 2015-2016’da, –‰2,2 ve 2014-2015 yılında ise –‰1,3 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 3: ADNKS’ye Göre Nüfus, Nüfus Artış Hızı ve Nüfus Yoğunluğu 

 Nüfus 
Nüfus Artış Hızı 
(2016-2017) (%) 

Net Göç Hızı (2016-
2017) (%) 

Nüfus Yoğunluğu 
(2017) (kişi/km2) 

Türkiye 80.810.525 12,4 --- 105 

TRC1 2.756.910 1,5 -2,8 173 

Gaziantep 2.005.515 15,7 -1,5 294 

Kaynak: TUİK 

 

5.2.2. Eğitim 

ADNKS 2017 yılı sayım sonuçlarına göre, 6 yaş ve üzeri nüfus toplamı üzerinden, 

okuryazar oranı; Gaziantep’te %96,3 TRC1 bölgesinde %95,7 iken Türkiye’de %96,8 

seviyesindedir. Hem Gaziantep bölgesinde, hem de TRC1 bölgesindeki okuryazarlık oranı az 

da olsa Türkiye ortalamasının altında yer almaktadır.  

Bitirilen eğitim kurumlarıyla ilgili veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodan da 

görüleceği üzere katma değer yaratmada en önemli etmenlerden biri olan bitirilen eğitim 

düzeyi incelendiğinde, gerek Türkiye ve gerekse TRC1 bölgesinde en büyük payı ilkokul 

mezunları almaktadır. Bu oran Türkiye’de %23,5 iken, TRC1 bölgesinde %22,8, Gaziantep 

ilinde ise %23,3 seviyesindedir. Yüksekokul veya fakülte mezunlarının oranına bakıldığında 

ise; Türkiye’de %15,2 olan oran, TRC1 ve Gaziantep’te sırasıyla %11,3 ve %10,9’da 

kalmıştır. 
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Tablo 4: 15+ Bitirilen Eğitim Düzeyi (2017) 

Bitirilen Eğitim Düzeyi Türkiye % TRC1 % Gaziantep % 

Doktora 203.811 0,3 3.353 0,2 2.378 0,2 

Lise ve Dengi Meslek Okulu 13.965.679 22,9 347.698 18,6 242.245 18,1 

Ortaokul veya Dengi Meslek 

Ortaokul 
7.738.123 12,7 262.279 14,1 185.958 13,9 

Yüksek Lisans (5 veya 6 Yıllık 

Fakülteler Dâhil) 
890.437 1,5 16.580 0,9 12.302 0,9 

Yüksekokul veya Fakülte 9.246.078 15,2 210.295 11,3 145.131 10,9 

İlkokul 14.352.896 23,5 423.914 22,8 311.737 23,3 

İlköğretim 8.691.859 14,2 377.498 20,2 284.558 21,3 

Diğer 5.928.274 9,7 223.440 11,9 150.791 11,4 

Toplam 61.017.157 100,0 1.865.057 100,0 1.335.100 100 

Kaynak: TUİK – Ulusal Eğitim Sistemi Veri Tabanı 

 

2018 yılı itibariyle TRC1 bölgesinde yer alan 3 ilde toplam 5 üniversite bulunmakta 

olup, bu üniversitelerin 3’ü Gaziantep’te (2’si vakıf üniversitesi), diğerleri ise Adıyaman ve 

Kilis’te eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Gaziantep, sanayileşme, tarım ve ticaret 

alanlarında Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olup, bu durum bölgenin yükseköğretim 

açısından da talep edilmesine yol açmaktadır. Gaziantep, yükseköğretim alanında özellikle 

bölge için nitelikli eleman yetiştiren bir il konumundadır.  

Gaziantep Üniversitesi, 1987 yılında kurulmuş olan ildeki tek devlet üniversitesidir. 

Üniversite bünyesinde tıp, mühendislik ve hukuk fakültesi de olmak üzere 16 fakülte, 4 

yüksekokul, 11 meslek yüksekokul ve biri Göç Enstitüsü olmak üzere 5 enstitü bulunmaktadır.  

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2008 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. 

Üniversite bünyesinde 7 fakülte, 1 yüksekokul ve 3 enstitü bulunmaktadır.  

Sanko Üniversitesi, 2013 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversite 

bünyesinde 3 fakülte (tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri), 2 enstitü (sağlık ve fen bilimleri) 

bulunmaktadır.  
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5.2.3. İstihdam 

İstihdama ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, kurumsal 

olmayan (15+ yaş grubu) nüfus üzerinden yapılmakta olup “okul, yurt, otel, çocuk yuvası, 

huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve orduevi gibi yerlerde ikamet edenlerle, 

yabancı uyruklular dışındaki nüfus” şeklinde tanımlanmıştır. 

İşgücü; istihdam edilenler ve işsizlerin oluşturduğu tüm nüfusu, istihdam edilenler; 

işbaşında olanlar ve işbaşında olmayanlar grubuna dâhil olan kurumsal olmayan çalışma 

çağındaki tüm nüfusu kapsamaktadır.  

İstihdam oranı; kurumsal olmayan (aktif nüfus) çalışma çağındaki nüfusun (15-64) 

yüzde kaçının istihdam edildiğini ifade etmektedir. 

İşgücüne katılma oranı ise istihdam edilenlerle işsizlerin toplamının yani işgücünün 

aktif nüfusa oranını kapsamakta olup, aktif nüfus içerisinde işgücünün nispi ağırlığını 

göstermektedir. 

TÜİK 2013 yılından itibaren işsizlik, enflasyon ve benzer diğer rakamları illere göre 

değil, bölgelere göre açıklamaktadır. Ancak bölgede Gaziantep’in ağırlığının çok yüksek 

olduğu düşünüldüğünde, TRC1 bölgesi verilerinin Gaziantep bölgesi verilerini yansıttığını 

söylemek çok yanıltıcı olmaz. Bu çerçevede Türkiye ve TRC1 bölgesi için, hem 15+ üzeri, hem 

de genç nüfus olarak tanımlanan ve değişime en hızlı adapte olacak olan 15-24 yaş grubuna 

ilişkin; işgücü sayısı, işgücüne katılma oranı, işsizlik oranı ve istihdam oranıyla ilgili bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. 

2017 verilerine göre Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinden oluşan TRC1 bölgesinde 15 

yaşın üzerindeki kurumsal olmayan nüfus 1.838.000 kişi olup, bunun 861.000’i işgücüne 

katılan, 977.000’i ise işgücüne katılmayan nüfustan oluşmaktadır. TRC1 bölgesinde işgücüne 

katılan nüfusun 731.000’i istihdam edilmekte olup, 130.000 kişi işsizdir. Bölgede işgücüne 

katılma oranı %46,8, istihdam oranı %39,8 ve işsizlik oranı da %15,1 olarak gerçekleşmiştir. 

2017 itibarıyla Türkiye’de işgücüne katılma oranı %52,8 iken, istihdam oranı %47,1 ve işsizlik 

oranı da %10,9’dur. TRC1 bölgesi işsizlik, işgücüne katılma oranı ve istihdam oranında 

Türkiye ortalamasının çok üzerinde olumsuz bir performans sergilemektedir.  

Ekonomik gelişim ve değişime en hızlı adapte olabilecek 15-24 yaş arası genç nüfusun 

istihdam verileri incelendiğinde ise bu yaş grubunda da TRC1 bölgesinin işsizlik, işgücüne 

katılma oranı ve istihdam oranında da Türkiye ortalamasından daha olumsuz performans 

sergilediği görülmektedir. 

İş aramayanların işgücüne dâhil olmama nedenleri incelendiğinde, gerek Türkiye 

genelinde ve gerekse TRC1 bölgesinde en büyük gerekçe ev işleriyle meşguliyet olarak 

belirtilmiştir. Ancak bu oran Türkiye’de %39,4 iken, Gaziantep’te çok daha fazla %54,6 

gerçekleşmiştir. Bunun temel sebebi de, bölgede kadınların işgücüne düşük oranda dâhil 

olmalarıdır.  
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Tablo 5: İstihdam Verileri (15+Nüfus) (2017) 

 
İşgücü 

(bin kişi) 

İşgücüne Dahil 

Olmayan Nüfus 

(bin kişi) 

İstihdam 

(bin kişi) 

İşsiz (bin 

kişi) 

İşgücüne Katılım 

Oranı (%) 

İşsizlik Oranı 

(%) 

İstihdam 

Oranı (%) 

Türkiye 31.643 28.251 28.189 3.454 52,8 10,9 47,1 

TRC1 861 977 731 130 46,8 15,1 39,8 

   Kaynak: TÜİK  

 

Tablo 6: 15 – 24 Yaş Arası Genç Nüfus İstihdam Verileri (2017) 

 
İşgücü 

(bin kişi) 

İşgücüne Dahil 

Olmayan Nüfus 

(bin kişi) 

İstihdam 

(bin kişi) 

İşsiz (bin 

kişi) 

İşgücüne Katılım 

Oranı (%) 

İşsizlik Oranı 

(%) 

İstihdam 

Oranı (%) 

Türkiye 5.146 6.729 4.077 1.069 43,3 20,8 34,3 

TRC1 182 283 135 47 39,1 25,8 29,0 

   Kaynak: TÜİK  

 

Tablo 7: İşgücüne Dâhil Olmayanların İşgücüne Dâhil Olmama Nedenleri (15+ Nüfus) (2017) 

 
İş Aramayıp, 

Çalışmaya Hazır 

Olanlar  (%) 

Mevsimlik 

Çalışanlar (%) 

Ev İşleriyle 

Meşgul (%) 

Eğitim 

/Öğretim 

(%) 

Emekli (%) Çalışamaz 

Halde (%) 

Diğer 

(%) 

Türkiye 8,0 0,3 39,4 15,8 15,5 14,2 6,8 

TRC1 4,6 0,3 54,6 17,3 7,8 12,2 3,2 

   Kaynak: TÜİK 
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Türkiye’de 2017 yılı itibariyle, istihdam edilenlerin sektörel dağılımına bakıldığında, ilk 

sırayı %54,1 (15.246.000 kişi) payla hizmetler sektörü, %26,5 (7.478.000 kişi) ile sanayi ve 

%19,4 (5.464.000 kişi) oranıyla da tarım sektörünün aldığı görülmektedir. TRC1 Bölgesi’nde 

ise ilk sırayı %52,9 (387.000 kişi) ile hizmetler, %34,1 (249.000 kişi)  ile sanayi ve %13,0 

(95.000 kişi) ile de tarım sektörü almaktadır. Bu verilerden de görüleceği üzere TRC1 

Bölgesi’nde sanayinin ağırlığının, Türkiye ortalamasından yaklaşık üçte bir oranında daha 

fazla olduğu görülmektedir.   

 

Şekil 2: Türkiye'de ve TR32 Bölgesi’nde İstihdamın Sektörel Dağılımı (2017) 

   

Kaynak: TUİK 

 

Diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre; Gaziantep ilinde 

2018/8.ay itibariyle sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı toplamı 427.370 kişi 

olup, bunun 307.373’ü 4/a (SSK’lılar), 66.012’i 4/b (16.115 tarım sigortalısı da dâhil olmak 

üzere Bağ-Kur’lular), 53.985’i ise 4/c kapsamında çalışanlardır (Memurlar).  

İlin ekonomik faaliyet olarak hangi sektörlerde yoğunlaştığı ve istihdam yarattığı 

konusunda önemli ipuçları veren 2017 yılına ait 4/a kapsamındaki 295.467 zorunlu 

sigortalının NACE REV.2 Sınıflandırmasına göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablodan da görüleceği üzere en çok istihdam sağlayan 10 sektör arasında 58.976 

kişiyle “Tekstil Ürünleri İmalatı” olup, onu 27.192 kişiyle “Bina İnşaatı”  ve 21.450 kişiyle 

“Perakende Ticaret” izlemektedir. Bu üç sektöre ait işyeri sayısı ise 8.678’dir.  

 

 

 

 

 

 

54,126,5

19,4

Türkiye

Hizmet

Sanayi

Tarım
52,9    34,1

13,0

TRC1

Hizmet

Sanayi

Tarım
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Tablo 8: Gaziantep - 4/a Kapsamındaki İlk 10’da Yer Alan İşyeri ve Zorunlu Sigortalı 

Sayılarının Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı (2017) 

Faaliyet Kodu Faaliyet Grupları 
İşyeri 
Sayısı 

Sigortalı Sayısı 

13 Tekstil Ürünleri İmalatı  1.044 58.976 

41 Bina İnşaatı 1.918 27.192 

47 Perakende Tic. (Mot.Taş.Onar.Hariç) 5.716 21.450 

46 Toptan Tic. (Mot.Taş.Onar.Hariç) 3.798 15.530 

81 Bina ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri 547 15.360 

10 Gıda Ürünleri İmalatı 1.829 14.136 

85 Eğitim 550 11.661 

22 Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı 436 11.349 

49 Kara Taşıma. ve Boru Hattı Taşıma. 1.878 10.957 

86 İnsan Sağlığı Hizmetleri 401 9.082 

 Diğer Faaliyet Grupları 15.908 115.134 

 Toplam 34.025 295.467 

         Kaynak: SGK Verileri 

 

5.2.4. Sağlık 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016” verilerine göre, 

2016 yılı sonu itibariyle Gaziantep’te toplam 29 hastane, 5.653 yatak bulunmaktadır. 10.000 

kişiye düşen yatak sayısı ise 28,6’dır.  

Türkiye’deki toplam hastane sayısının %1,9’u ve yatak sayısının ise %2,6’sı Gaziantep 

iline aittir. 10.000 kişiye düşen yatak sayısı bakımından Gaziantep, 28,6 ile 27,3 olan Türkiye 

ortalamasının üstünde bir paya sahiptir.  

2016 yılı itibarıyla Gaziantep’te 1.423’ü uzman, 929’u pratisyen ve 317’si asistan olmak 

üzere toplam 2.669 hekim görev yapmaktadır. Toplam hekim sayısı itibarıyla Gaziantep ili 

TRC1 Bölgesi’nden %73,2 oranında, Türkiye genelinden ise %2,6 oranında pay almaktadır.  

Gaziantep ili, sağlık sektöründe hastane sayısı açısından 7. sırada, yatak sayısı 

açısından ise 8. sırada yer almaktadır. Hekim sayısı açısından da Türkiye geneline göre daha 

iyi durumda olan Gaziantep, toplam hekim ve uzman hekim sayısı açısından iller arası 

sıralamada 9., pratisyen hekim açısından ise 10. sırada yer almaktadır. Türkiye genelinde 

551, TRC1 Bölgesi’nde 745 olan toplam hekim başına düşen nüfus, Gaziantep’te 751 kişidir. 
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Tablo 9: Sağlık Göstergeleri (2016) 

 Türkiye TRC1 Gaziantep 

Hastane Sayısı 
     - Sağlık Bakanlığı 
     - Üniversite 
     - Özel  

1.528 
876 

69 
565 

43 
21 

1 
21 

29 
9 
1 

19 

Yatak Sayısı 
     - Sağlık Bakanlığı 
     - Üniversite 
     - Özel 

217.771 
132.921 

37.707 
47.143 

7.243 
3.951 

792 
2.500 

5.653 
2.513 

792 
2.348 

Yatak Sayısı (10.000 kişiye düşen) 27,3 26,8 28,6 

Toplam Hekim Sayısı  
   - Uzman Hekim 
   - Pratisyen Hekim 
   - Asistan Hekim 

144.827 
78.620 
43.058 
23.149 

3.646 
1.928 
1.377 

341 

2.669 
1.423 

929 
317 

  Kaynak: Sağlık Bakanlığı – Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016 ve TÜİK 

 

5.2.5. İllerin Gelişmişlik Endeksi (İGE) 

 İller arasındaki gelişmişlik farklılıklarının belirlenmesi; gelir dağılımı dengesizliklerinin 

giderilmesi, sosyal farklılıklarının ortadan kaldırılması ve özellikle bankacılık ve perakendecilik 

gibi ülke genelinde yaygın şube ağları ile hizmet vermeyi hedefleyen kurumların yatırım 

kararlarının yönlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

İllerin gelişmişlik seviyesini ölçmeye yönelik oluşturulan İllerin Gelişmişlik Endeksinde 

(İGE) iktisadi faaliyete ilişkin veri sayısının fazla olduğu ve söz konusu verilerin gelişmişlik 

seviyesini güçlü bir şekilde açıkladığı görülmektedir. Bu nedenle, İGE genel olarak illerdeki 

ekonomik aktiviteye paralel bir seyir izlemektedir. 2013 yılı için oluşturulan endeks 

sonuçlarına göre ilk üç sırada İstanbul, Ankara ve İzmir yer almaktadır. Bu illeri Antalya, 

Bursa ve Kocaeli takip etmektedir. Bitlis, Muş ve Hakkâri ise endekste son 3 sırada 

bulunmaktadır. 

TRC1’de yer alan iller arasında Gaziantep II. grupta 11. sırada yer almaktadır. 

Adıyaman ve Kilis ise V.grupta sırasıyla 68. ve 70. sırada yer almaktadır. 

Endeks sonuçları incelendiğinde, Türkiye’de iller arasındaki gelişmişlik farkları belirginlik 

kazanmaktadır. Gelişmişlik seviyesinin batı illerinden doğu illerine gidildikçe azalması, 

Türkiye’de bölgeler arasındaki gelişim farklılığına işaret etmektedir. Ayrıca, gelişmişlik 

düzeylerinin coğrafi açıdan birbirine yakın illerde benzer bir görünüme işaret etmesi de dikkat 

çekmektedir. Nitekim; 

 

• En gelişmiş illerin yer aldığı I. gruptaki illerin genel olarak çevresindeki diğer illerin 

de refah seviyelerini yükselttiği görülmektedir. 

• II. grupta yer alan Gaziantep, Kayseri, Samsun ve Trabzon gibi illerin 

çevrelerindeki diğer illere kıyasla daha yüksek bir refaha sahip olmasına 

rağmen, söz konusu gelişmişlik düzeyinin komşu illere henüz tam 

anlamıyla yansımadığı gözlenmektedir. 
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• III. gruptaki illerin oldukça geniş bir coğrafyaya yayıldığı izlenmektedir. 

• IV. gruptaki iller Orta ve Doğu Karadeniz ile Orta Anadolu’da yoğunlaşmıştır. 

• Kilis’in de içerisinde olduğu en az gelişmiş illeri içeren V. gruptaki iller ise Doğu ve 

Güney Doğu Anadolu bölgelerinde bulunmaktadır. 

 

Tablo 10: İGE’ye Göre İllerin Gelişmişlik Endeksi (2013) 

 
Kaynak: Erhan Gül, Bora Çevik, Türkiye İş Bankası “2013 Verileriyle Türkiye’de Gelişmişlik Düzeyi 
Araştırması”, Nisan 2015 

 

5.2.6. Bölgesel Rekabet Edebilirlik, TRC1 Bölgesi ve Gaziantep 

 Bölgesel rekabet edebilirlik ile ilgili farklı kurumlar tarafından yapılmış araştırmalar 

mevcuttur. Bu çalışmalardan en yakın tarihli ve yöntem, metodoloji, itibar açısından önemli 

olduğu düşünülen çalışmalardan biri İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından 

yayımlanan “Assessing Regional Competitiviness in Turkey – Türkiye’de Bölgesel 

Rekabetçiliğin Değerlendirilmesi” çalışması, diğeri de Uluslararası Rekabet Araştırmaları 

Kurumu Derneği (URAK) tarafından hazırlanan “İllerarası Rekabetçilik Endeksi” çalışmasıdır. 

Aşağıdaki tabloda OECD çalışması4 sonuçlarına göre TRC1 bölgesinin değerlendirmesi 

yer almaktadır. Değerlendirme iki ana indekse dayanmaktadır; birincisi gelir ve üretime dayalı 

ekonomik performans, ikincisi ise rekabetçilik unsurlarıdır. Rekabetçilik unsurları 6 alt kritere 

ayrılmıştır; KOBİLER ve girişimcilik, teknoloji ve yenilikçilik, eğitim ve yetkinlik, 

işgücü piyasası, altyapı, sağlık ve çevre.  

Genel rekabet edebilirlik endeksi iki ana endeksin ortalamasından hesaplanmıştır. TRC1 

bölgesi; bölgesel rekabet edebilirlik açısından 26 bölge arasında 16. sırada orta sıralarda yer 

                                                           

4“Assessing Regional Competitiviness in Turkey”, Boosting Regional Competitiveness in Turkey, OECD September 

2016 
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alırken, ekonomik performans açısından 8. ve rekabetçilik unsurları açısından ise 21. sırada 

yer almıştır.  

Tablo 11: TRC1 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Endeksi 

Unsurlar Sıra Indeks 

Bölgesel Rekabet Edebilirlik 16 3.91 

Ekonomik Performans 8 4.04 

Rekabetçilik Unsurları 21 3.78 

         Kaynak: OECD Reports 

URAK tarafından hazırlanan İllerarası Rekabetçilik Endeksi’ni benzeri diğer 

çalışmalardan ayıran en güçlü yanı yıllık bazda ve düzenli olarak yayınlanan veriler üzerine 

inşa edilmiş olmasıdır. İllerarası rekabetçilikle ilgili yapılan en son çalışma URAK tarafından 

2016 yılında hazırlanan “İllerarası Rekabetçilik Endeksi” çalışması olup, Gaziantep’in nasıl bir 

potansiyele sahip olduğu konusunda önemli ipuçları vermektedir. Bilindiği üzere İllerarası 

rekabetçilik endeksi; beşeri sermaye, yenilikçilik, üretim ve ticaret ile yaşanabilirlik 

olmak üzere dört alt endeksten oluşmaktadır.   

Aşağıda yer alan tablodan da görüleceği üzere İstanbul her dönem en rekabetçi 

sıralamasında en önde olup, onu sırasıyla Ankara ve İzmir izlemektedir.  

TRC1 bölgesinde yer alan Gaziantep ilinin rekabetçilik endeksindeki gelişimi ve sıralaması 

aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.  

➢ İllerarası Rekabetçilik Endeksi 2009-2010 sonuçlarına göre en rekabetçi 17. il 

olan Gaziantep; 2010-2011 sonuçlarına göre 3 basamak yükselerek 14. sırada yer 

almıştır. 2011-2012 sonuçlarına göre tekrar 17. sıraya gerilemiştir.  2012-2013 

sonuçlarına göre 2 basamak ilerleyen il 15. sıraya yükselmiş ve 2013-2014 

döneminde 2 basamak daha yükselerek 13. sırada yer almıştır. 

➢ 2013-2014 döneminde alt endeksi oluşturan sıralamalar dikkate alındığında ise 

beşeri sermaye alt endeksinde 47., yenilikçilik alt endeksinde 12.,  üretim ve 

ticaret alt endeksinde 9., yaşanabilirlik alt endeksinde ise 15. sırayı almıştır.   

 

Tablo 12: Yıllar İtibariyle Rekabet Edebilirlik Genel Endeks Sıralaması 

İl 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

İstanbul 1 1 1 1 1 

Ankara 2 2 2 2 2 

İzmir 3 3 3 3 3 

Gaziantep 17 14 17 15 13 

Adıyaman 71 71 73 69 65 

Kilis 68 67 70 67 68 

 Kaynak: İller arası Rekabetçilik Endeksi, URAK 
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5.3. SOSYO-EKONOMİK YAPI 

 

Tablo 13: Gaziantep İli Sosyo-Ekonomik Verileri ve Türkiye Karşılaştırması 

COĞRAFİ VE DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Türkiye Gaziantep 

Yüzölçümü (km2) 783.562 6.887 

Nüfus (2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) 80.810.525 2.005.515 

Yıllık Ortalama Nüfus Artış Hızı (2016-2017) (Binde) 12,4 15,7 

Nüfus Yoğunluğu (2017) (kişi/km2) 105 294 

Net Göç Hızı (2016-2017) (Binde) --- -1,5 

EĞİTİM GÖSTERGELERİ   

Okur Yazar Nüfus Oranı (2017) (%) 96,7 96,3 

 Üniversite Sayısı (2017) 206 4 

Üniversitede Eğitim Gören Öğrenci Sayısı (Lisans + Önlisans) 

(2017/2018) 
7.010.598 49.965 

İSTİHDAM GÖSTERGELERİ  (*) 

İşgücüne Katılma Oranı (2017) (%) 52,8 46,8 

İstihdam Oranı (2017) (%) 47,1 39,8 

İşsizlik Oranı (2017) (%) 10,9 15,1 

Tarımda Çalışanların Toplam İstihdama Oranı (2017) (%) 19,4 13,0 

Sanayide Çalışanların Toplam İstihdama Oranı (2017) (%) 26,5 34,1 

Hizmetlerde Çalışanların Toplam İstihdama Oranı (2017) (%) 54,1 52,9 

SOSYAL GÜVENLİK GÖSTERGELERİ   

4/a Kapsamındaki İşyeri Sayısı (08/2018) 1.862.578 34.061 

Sosyal Güvenlik Kapsamının (Gelir Testi Yaptıranlar Hariç) İl 

Nüfusuna Oranı (08/2018) (Yüzde) 
86,40 82,05 

Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışan Kişi Sayısı (08/2018) 

- 4/a  (SSK) 

- 4/b  (Bağ-Kur)(Tarım Dahil) 

- 4/c   (Emekli Sandığı) 

21.865.147 

15.862.561 

3.002.168 

3.000.418 

427.370 

307.373 

66.012 

53.985 

Sosyal Güvenlik Kapsamında Aktif Çalışanların İl Nüfusuna 

Oranı (08/2018) (Yüzde) 
27,1 21,31 

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aylık Alan (Emekli) Sayısı 

(08/2018) 
12.456.614 164.099 

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Emeklilerin İl Nüfusuna Oranı 

(08/2018) (Yüzde) 
15,41 8,18 

SANAYİ SEKTÖRÜ GÖSTERGELERİ   

GSYH İçinde Sanayinin Payı (Cari Fiyatlarla) (2014) (%) 28,2 41,5 

İl Sanayi GSYH Türkiye Sanayi GSYH İçindeki Payı (Cari 

Fiyatlarla) (2014) (%) 
--- 2,52 

Sanayi Elektrik Kullanımının Türkiye İçindeki Payı (2017) (%) 42,07 65,47 

Kişi Başı Sanayi Elektriği Tüketimi (2017 – kwh) 1.175 2.438 
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TARIM SEKTÖRÜ GÖSTERGELERİ Türkiye Gaziantep 

Toplam Tarım Alanı (2017) (Dekar) 233.850.927 3.514.619 

Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı (2017) (Dekar) 155.363.201 1.327.102 

Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanının Toplam Tarım Alanı 

İçindeki Payı (2017) (%) 
66,4 37,8 

Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanı (2017) (Dekar) 33.481.004 2.079.944 

Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanının Toplam Tarım 

Alanı İçindeki Payı (2017) (%) 
14,3 59,2 

Sebze Alanı (2017) (Dekar) 7.982.650 97.753 

Sebze Alanının Toplam Tarım Alanı İçindeki Payı (2017) (%) 3,4 2,8 

Süs Bitkileri Alanı (2017) (Dekar) 49.935 --- 

Nadas Alanı (2017) (Dekar) 36.974.137 9.820 

GSYH İçinde Tarımın Payı (Cari Fiyatlarla) (2014) (%) 6,6 4,0 

BANKACILIK GÖSTERGELERİ    

Banka Sayısı (2017) 47 22 

Banka Şube Sayısı (2017) 10.550 163 

Banka Mevduat (2017) (milyon TL)  1.713.185 15.976 

Banka Kredileri (2017) (milyon TL)  2.059.741 46.220 

Kişi Başına Düşen Banka Mevduatı (2017) (TL) 21.200 7.966 

Kişi Başına Düşen Banka Kredisi (2017) (TL) 25.489 23.046 

Kredi/Mevduat Oranı (2017) (%) 120,2 289,3 

DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ   

Dış Ticaret Hacmi (2017) (milyon USD) 390.793 11.817 

Dış Ticaret Dengesi (2017) (milyon USD) -76.807 1.345 

İhracat (2017) (milyon USD) 156.993 6.581 

Kişi Başına Düşen İhracat (2017) (USD) 1.943 3.281 

İthalat (2017) (milyon USD) 233.800 5.236 

Kişi Başına Düşen İthalat (2017) (USD) 2.893 2.611 

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (2017) (%) 67,1 125,7 

İhracatçı Firma Sayısı (2017)  57.785 2.011 

İthalatçı Firma Sayısı (2017) 57.117 1.180 

Firma Başına İhracat (Bin USD) (2017) 2.717 3.273 

DİĞER GÖSTERGELER    

Yatırım Teşvik Belge Sayısı (2008-2018/06) 44.732 1.687 

Yatırım Teşvikleri Sabit Yat. Tutarı (2008-2018/06) (milyon TL) 829.744 20.550 

Yatırım Teşvikleri İstihdamı (2008-2018/06) 1.565.727 46.813 

(*): 2014 yılından itibaren il bazında istihdam, enflasyon vs. verilmemektir. Bu bölümde yer alan 

veriler TRC1 verileridir. 

 

Gaziantep’in sosyo-ekonomik verileri incelendiğinde aşağıda yer alan hususlar öne 

çıkmaktadır.  
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• Nüfus artış hızı binde 15,7 ile Türkiye ortalaması olan binde 12,4’ın üzerinde 

gerçekleşmiş, ayrıca başta sanayi olmak üzere, ulaşım, ticaret ve hizmetler faaliyetleri 

ile tarım üretimindeki gelişmenin sonucu olarak km2’ye düşen nüfus 294 kişi ile Türkiye 

ortalaması olan 105 kişinin çok üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum ilin konut, sağlık, 

güvenlik, altyapı ve istihdam gibi ihtiyaçlarının artmasına neden olmaktadır.  

• Okuryazarlık oranı %96,3 olup, %96,7 olan Türkiye ortalamasına yakın bir seviyededir.  

• Gaziantep sanayi, ticaret, hizmetler ve tarımsal alanda Türkiye’nin gelişmiş 

bölgelerinden biri olmasına rağmen işgücüne katılım oranı %46,8 ile %52,8 olan 

Türkiye ortalamasının altında gerçekleşmiştir. Bu durumun bölgeye özgü (kadınların 

işgücüne katılım oranının düşük olması gibi) nedenlerden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

• Suriyeli sığınmacıların da etkisiyle kayıt dışılık artmıştır. Sosyal güvenlik kapsamında 

aktif çalışanların İl nüfusuna oranı %21,31 ile %27,06 olan Türkiye ortalamasının 

oldukça altında gerçekleşmiştir.  

• Gaziantep özellikle sanayi alanında Türkiye’nin önde gelen illerinden biridir. GSYH içinde 

sanayinin payı Türkiye’de %28,2 iken, Gaziantep’te %41,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu 

durum sanayi elektrik kullanımının Türkiye içindeki payında da açıkça görülmektedir. Bu 

oran Türkiye’de %42,07, Gaziantep’te ise %65,47 seviyesinde gerçekleşmiştir.  

• Türkiye’de “Tahıl ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı”, toplam tarım alanının 

%66,4’ü iken, bu oran Gaziantep’te %37,8’dir. Diğer taraftan Gaziantep 

tarımında önemli yer tutan “Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri Alanı” ise 

Türkiye’de toplam tarım alanının %14,3’ünü kapsarken, Gaziantep’te dört 

katına yakın %59,2’sini kapsamaktadır. Bu itibarla Gaziantep’te, ekim alanı 

açısından tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin alanı, Türkiye ortalamasının altında 

kalırken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise oldukça üstünde yer 

almaktadır.     

• Türkiye’de toplanan mevduatın yaklaşık %1’i Gaziantep ilinden sağlanmıştır. Kredilerin 

%2,3’ü ise Gaziantep tarafından kullanılmıştır. Gaziantep, sağladığı mevduatın yaklaşık 

2 misli oranında kredi kullanmıştır. 

• Türkiye ihracatının %4,2’si (6.581 milyon $), ithalatının ise %2,2’si (5.236 milyon $), 

Gaziantep tarafından gerçekleştirilmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı Türkiye’de 

%67,1 iken, bu oran Gaziantep’te %125,7’dir. Bir başka ifadeyle Türkiye sürekli dış 

ticaret açığı verirken, Gaziantep dış ticaret fazlası vermektedir.  

 

5.3.1. Gaziantep Sanayisi 

Gaziantep’in sahip olduğu kaynaklar, bu kaynakların kullanılabilme potansiyelleri ve 

2008-2017 döneminde verilen teşvik belgeleri dikkate alındığında, İlin başat gelişme 

potansiyelinin sabit sermaye yatırımı açısından %76,8 pay ile imalat sektörü olduğu tespit 

edilmiştir. İmalat sektörünü %15,6 ile hizmetler sektörü, %6,6 ile enerji sektörü ve %1 payla 

tarım sektörü izlemiştir. Bu sektörel gelişme eksenleri, bölgenin tekstil, makine imalat, gıda 

ve içki gibi geleneksel yapı arz eden sektörlerini kapsadığı gibi, yeni gelişim alanlarını içeren 

sektörleri de kapsamaktadır.   
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye 81 İl Sanayi Durum 

Raporu – Ekim 2016” , Gaziantep Sanayi Odası hazırlanan “Ekovizyon 2017 Taslak”  ve 

Gaziantep Sanayi Odası verilerine göre Gaziantep ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar yer 

almıştır.  

• Gaziantep’te kurulu büyük sanayi işyerleri sayısı Türkiye genelinin %4'ünü, küçük 

sanayi işyerleri sayısı ise, %6'sını oluşturmaktadır. Bu yapısıyla da küçük ve orta ölçekli 

başta olmak üzere sanayi sektörü, geniş istihdam olanakları sunmaktadır.  

• İktisaden faal nüfusun %28,72'si imalat sanayi kollarında çalışmaktadır.  

• Gaziantep’te imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin firma sayısına göre 

sektörel dağılımına bakıldığında; %24’ü tekstil sektöründe, %21’i gıda alanında, 

%15’i kimya-plastik sektöründe, %15’i makine-metal alanında, %5’i plastik atık geri 

kazanım sektöründe, %3’ü orman ürünleri sektöründe, %3’ü kâğıt ve kâğıt ürünleri 

imalatında, %1’i inşaat sektöründe, %1’i elektrik-elektronik üretiminde ve geri kalan 

%12’si ise diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Oranlardan da görüleceği üzere 

firma sayısı açısından gıda sektörü, tekstilden sonra ikinci sırada yer almıştır.  

 

Şekil 3: Türkiye’de Sanayi İşletmelerinin Bölgelere Göre Dağılımı (2016) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Gaziantep Sanayi Odası – Ekovizyon 2017 

 

• Gaziantep ilinde sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde ise, ilk sırada 

%28,3 ile gıda ürünleri, ikinci sırada %13,5 ile tekstil ürünleri ve üçüncü sırada ise 

%9,1 ile kimyasal ürünler sektörü yer almaktadır. 
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Şekil 4: Gaziantep Sanayi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı (2016) (İlk 10 Sektör) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Kaynak: 81 İl Sanayi Durum Raporu (2016) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 

5.3.2. Gaziantep Tarımsal Sanayisi 

Her üretilen madde gibi tarımsal ürünlerin de değerlendirilmesi dolaylı ya da dolaysız 

yoldan olabilmektedir. Tarıma dayalı sanayi; tüketici taleplerine yönelik olarak, öncelikle 

insanın yaşamı için gereksinmesini tamamlamak, elde edilen ürünlerden bir bölümünü değişik 

formlara dönüştürerek tüketici beğenisi altında bir tarımsal üretim zinciri değil, aynı zamanda 

sanayi ve pazarlama sektörünün bir halkası olarak kabul edilmektedir. Ayrıca istihdam 

sağlayıcı boyutuyla sosyal ve ekonomik açıdan da büyük önem taşıdığı bir gerçektir. 

Bu amaç doğrultusunda akla öncelikle gıda sanayi gelmesine karşın, tekstil 

endüstrisinden mobilya sanayine hatta makine imalat sanayine kadar çok değişik sanayi 

sektörlerinin tarıma dayalı ürünleri kullandıkları bilinmektedir. 

Gaziantep’in bazı tarımsal ürünlerde önemli miktarda üretim yapması ve ayrıca içinde 

bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarımsal üretimlerinin de 

işlenmek üzere getirilmesi, İlin tarımsal sanayi üretiminde önemli bir merkez haline gelmesini 

sağlamıştır.    

Bilindiği üzere tarımsal ürünleri işleyerek değerlendiren gıda sanayi; tarımdan aldığı 

hammaddeyi, çeşitli hazırlama, işleme, muhafaza ve ambalajlama teknikleri ile daha dayanıklı 

ve tüketime hazır duruma getiren bir sanayi koludur. Sosyal, kültürel ve ekonomik değişim 

süreci yaşayan Türkiye’de, değişim gösteren tüketici tercihleri ve beslenme alışkanlıkları, 

uluslararası ve iç pazarlardaki rekabet koşulları, teknolojik gelişme, ürün yönetimi ve 

pazarlama gıda sanayinin gelişimine yön vermektedir. Gıda teknolojisinde kaydedilen 

gelişmelerle başta Gaziantep olmak üzere Türkiye, uluslararası piyasalarda rekabet edebilir 

konuma ulaşmıştır. 

Aşağıda yer alan tablodan da görüleceği üzere, Gaziantep tarımsal ürünlerin işlenerek, 

muhafaza ve ambalajlanması suretiyle iç ve dış pazarlara satışında önemli bir merkezdir. 

Tarımsal sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin en uygun şekilde ve miktarda   

temininde GTB’nin varlığı da büyük önem arz etmektedir. 
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 2016 yılı itibariyle Gaziantep’te 4.292 adet tarım ve tarıma dayalı sanayiyle iştigal 

eden işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin %23,5’ini un ve unlu mamuller, %11,7’sini 

kuruyemiş ve çerez mamulleri, %6,5’ini yem üretimi, %3’ünü katı ve sıvı bitkisel yağ sanayi 

oluşturmaktadır. İç ve dış pazar taleplerinin dalgalanmalar göstermesi, hammadde arzı ve 

sermaye yapısındaki yetersizlikler kuruluşların kapasite kullanımını etkilemektedir. Gıda 

sanayinde kapasite kullanım oranı ortalama %50 olup, bu oran alt sektörlere göre 

değişmektedir.  

 

Tablo 14: Gaziantep Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi İşletme Sayısı 

Sektör Sayı  Sektör Sayı 

Süt ve Süt Ürünleri 57  Makarna ve İrmik Üretimi 25 

Et ve Et Ürünleri 8  Yumurta Paketleme 36 
Meyve-Sebze işleme- paketleme 42  Dondurulmuş Gıda 5 

Hububat, Bakliyat, Bulgur Üretimi 29  Hazır Yemek, Tabldot Yemek 73 
Katı ve Sıvı Bitkisel Yağ 16  Hazır çorba ve bulyon, puding, 

toz karışımlar, mayonez, sos vb. 

12 

Şekerleme Üretimi (paketleme hariç) 127  Kuruyemiş ve Çerezler 501 
Zeytinyağı 36  Baharat İşleme 79 

Konserve ve Salça (meyve-sebze 
üretimi içinde) 

3  Alkolsüz İçecekler 11 

Fermente ve salamura ürün üretimi 7  Alkollü İçecekler --- 
Pastacılık Ürünleri Üretimi 313  Bal, polen, arı sütü ve temel 

petek üretimi ve ambalajlama 

--- 

Nişasta ve Nişasta mamulleri 6  Gıda Katkı ve Aroma Maddeleri 1 
Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve Benzeri 

Ürünler 

36  Gıda ile Temas Eden Maddeler 91 

Un üretimi 46  Yem 278 

Unlu mamuller üretimi 450  Diğer 1.803 

Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi 201  TOPLAM 4.292 

Kaynak:https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/TARYAT/Belgeler/il_yatirim_rehberleri/gaziantep.pdf 

 

İhracata yönelik sanayileşme stratejisi sonucunda, makarna ihracatında gözlenen 

canlanma ve iç talepteki artış, bu sektörde önemli gelişmelere neden olmuştur. Bugün, 

Gaziantep, dünyanın önemli makarna üreticisi ülkeleri arasında yer almakta olup, tarımsal 

sanayi üretiminde önemli pay aldığı bu ürünlerle ilgili veriler aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

 

 

 

 

Gaziantep; makarna, irmik, bulgur, Antep fıstığı, kakaolu şekerlemeler ve diğer 

şekerleme ürünleri, rafine ayçiçeği yağı üretiminde Türkiye 1., bulgur ve buğday unu 

üretiminde ise 2. sırayı almaktadır. 
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Tablo 15: Gaziantep’in Türkiye Tarımsal Sanayi Ürünlerinden Aldığı Pay (2016) 

Ürün Grubu Türkiye İmalat Kapasitesindeki Yeri Sıralamadaki Yeri  

İrmik %61 1 

Kavrulmuş Badem, Antep Fıstığı %59 1 

Makarna %58 1 

Kakaolu Şekerlemeler ve Diğer 

Şekerleme Ürünleri 

%45 1 

Rafine Ayçiçek Yağı %25 1 

Bulgur %24 2 

Buğday Unu %9 2 

Kaynak: Gaziantep Sanayi Odası – Ekovizyon 2017 

 

5.3.3. Gaziantep Tarımı 

 

Tarımımız, tarih boyunca ülkemizde başta sanayi olmak üzere, diğer sektörlerin de 

itici gücü olmuştur. Tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinin, ihracatında da önemli 

gelişmeler sağlanmıştır. Tarımın Türkiye ekonomisindeki önemi nisbi olarak azalmış olmakla 

birlikte, yurtiçi gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi sektörüne girdi temini, ihracat ve 

yarattığı istihdam olanakları açısından hâlâ büyük önem taşımaktadır.5 

Türkiye genel olarak dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Türkiye’de arazilerin %55,9’u 

1.000 m’nin üstünde yükseltiye ve %62,5’i %15’ten daha fazla eğime sahiptir. Hakim 

rüzgârların ve bunların getirdiği deniz etkisinin altında olsa da kuzeydeki ve güneydeki 

sıradağlar nedeniyle Türkiye’nin iklim özellikleri ile yeryüzü şekli özellikleri arasında sıkı bir 

bağ vardır. Türkiye’nin arazi yapısı ile buna bağlı olarak değişen iklim özellikleri farklı coğrafi 

bölgelerin, bunların içinde de mikro klimaların oluşumunu mümkün kılmıştır.6 

Türkiye’de toplam arazinin %24,5’i I+II+II. sınıf topraklardan oluşmaktadır. Bu kaliteli 

üç sınıf toprak içinde tarım topraklarının payı, %90’dır. Türkiye’nin 77,9 milyon hektar olan 

toprak varlığının 2017 yılı itibariyle 23,4 milyon hektarını tarım arazileri oluşturmaktadır. 

Türkiye’de özel mülkiyete dayalı küçük aile işletmelerinin hakim olduğu bir tarımsal yapı 

mevcuttur. İşlenen arazilerdeki genişlemeyle birlikte, işletme sayısı da artmış ve ortalama 

işletme arazisi 60 dekar civarına yükselmiştir. Özellikle miras ve arazi hukukunda yapılacak 

düzenlemelerle ortalama işletme arazisinin daha da artması söz konusu olabilecektir. 

 

 

 

                                                           
5 Turgut Yegenaga, “Dünya’da tarım Sektörü ve Türkiye’de Durum”, Mayıs 2009 

6TOBB Türkiye Tarım Sektörü Raporu 2013 
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Şekil 5: Türkiye'de Yıllar İtibariyle Tarımın GSYH’daki Yeri (%) 

 

Kaynak: TUİK verilerinden üretilmiştir. 

 

Bütün gelişmekte olan ekonomilerde hizmetler sektöründeki artışa paralel olarak tarım 

sektörünün payının genel ekonomi içerisinde düştüğü görülmektedir. Türkiye’de benzer 

eğilimler görülmektedir. Ancak buna rağmen tarımdaki büyüme hızı 2003, 2007 ve 2016 

yılları hariç her zaman pozitif olmuş, hatta bazı yıllar genel büyüme oranlarının üzerine 

çıkmıştır.  

Coğrafi yönden GAP’ın giriş kapısı, sanayisi ve ticari hacmi ile GAP’ın merkezi olan 

Gaziantep, ekonomik yönden çevresindeki birçok ili etkisi altında tutmaktadır. ¼’ü tarıma 

elverişli ovalardan oluşan ve bir bölümü Fırat nehrinin sularıyla sulanan Gaziantep; 

Antepfıstığı, zeytin, pamuk, üzüm, kırmızıbiber, keten gibi ekonomik değeri yüksek 

sanayi bitkileri ile mercimek, buğday ve arpa gibi hububat ürünleriyle zengin bir tarım 

yöresidir. İlin dağlık kesimlerinde kısmen çam, köknar, sedir ormanları, step ve yarı step bitki 

örtüsü bulunur.  

Gaziantep Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tüm ürünlerinin 

işlendiği, iç ve dış pazara sunulduğu bir sanayi ve ticaret merkezidir. Dört adet 

organize sanayi bölgesi, birçok sanayi alanları küçük sanayi siteleri ve serbest bölgesi ile 

ekonomi ve sanayide çok önemli bir noktadadır. Bu durum Gaziantep’i başta makarna, un, 

irmik ve bulgur üretimi olmak üzere tarımsal sanayinin de önemli bir merkezi haline 

getirmiştir.  
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Şekil 6: Türkiye'de Yıllar İtibariyle Tarımın GSYH’daki Yeri (%) 

 

Kaynak: TUİK verilerinden üretilmiştir. 

 

5.3.3.1. Türkiye, Gaziantep, Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi 

Hububat ve Tarımsal Ürünler Sektörü 

 

Dünyada temel tarım ürünlerinde üretim, tüketim ve ticaret dengeleri hızla 

değişmektedir. Son yıllarda hububat ürünleri yenilenebilir enerji sektörü için önemli bir 

hammadde olarak kullanılmaya başlanmış ve hububat ürünleri emtia piyasaları için değerli bir 

yatırım aracı hâline gelmiştir. Nüfus artışı ve insanların artan gelirleri ile tüketim 

alışkanlıklarının da zamanla değişmesi, tarımın küresel olarak artan bir ticari değere sahip 

olması, bunun yanında oluşturduğu katma değer ve istihdam açısından ülkelerin 

ekonomilerini etkileyen bir faktör olması tarım sektörünün önemini artırmaktadır. Diğer 

yandan açlık ve yoksulluk gibi küresel sorunlar, iklim değişikliği, gıda güvencesi ve 

güvenilirliği konuları tarıma ayrı bir önem kazandırmaktadır. İnsanlık var oldukça tarım 

stratejik bir sektör, gıda ise stratejik ürün olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir.  

Ülkemizde 23,39 milyon hektar alan tarım yapılabilir özelliktedir. Tarım alanlarımızın 

nadas alanları dahil %82,2’sine tekabül eden 19,23 milyon hektarı tarla ziraatına ayrılmıştır. 

3,69 milyon hektar nadas alanları hariç tarla ziraatına ayrılan alan ise 15,54 milyon hektardır.   
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Tablo 16: Toplam Tarım Alanı (milyon hektar) (2017) 

Bölgeler 

Tahıl ve Diğer 
Bitkisel 

Ürünlerin 
Alanı            

Meyveler, 
İçecek ve 

Baharat Bitkileri 
Alanı 

Sebze 
Alanı 

Süs 
Bitkileri 

Alanı 
Toplam 

Toplam 
Türkiye 
Tarım 

Alanına 
Oranı (%) 

Türkiye 
                      

19,23     
                         

3,36 
                      

0,80     
                  

0,00     
                     

23,39      
Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi 

                        
2,24     

                         
0,55     

                      
0,07     

                  
0,00     

                       
2,86     

                      
12,23     

Doğu Anadolu 
Bölgesi 

                        
1,28     

                         
0,15     

                      
0,03     

                  
0,00     

                       
1,46     

                        
6,24     

TRC1 
                        

0,36     
                         

0,31     
                      

0,02     
                       

-       
                       

0,69     
                        

2,95     

Gaziantep 
                        

0,13     
                         

0,21     
                      

0,01     
                       

-       
                       

0,35     
                        

1,50     

Kaynak: TUİK verilerinden üretilmiştir. 

 

 

Tarla ziraatına ayrılan 15,54 milyon hektarlık alanın, yaklaşık %71’inde (11,11 milyon 

hektar) tahıl ekilmektedir. Toplam tahıl ekim alanları içerisinde en büyük payı ise %69 (7,67 

milyon hektar)’la buğday almaktadır. Buğdayı %21,8’lik pay ile arpa, %5,8’lik pay ile mısır, 

%1’lik pay ile çeltik takip etmektedir. Yulaf ve çavdar üretiminin aldığı pay ise %1’ler 

seviyesindedir.  

GTB’nin hedef pazarı olan Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin toplam tahıl alanı 

ise 3,95 milyon hektar olup, Türkiye toplam tahıl alanından aldığı pay ise %35,56’dır. Bir 

başka ifadeyle toplam tahıl alanının 1/3’ü bu iki bölgede bulunmaktadır. 3,95 milyon hektarlık 

alanın 1,87 milyon hektarı yani %47,34’ü buğday üretimi için, %15,70’i ise arpa üretimi 

amacıyla kullanılmaktadır.  

Gaziantep’in toplam tahıl alanı ise 0,13 milyon hektarla, Güney Doğu ve Doğu 

Anadolu Bölgesi’nin %3,29’una tekabül etmektedir.  
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Tablo 17: Tahıl Alanlarının Ürün Bazında Dağılımı (milyon hektar) (2017) 

Bölgeler 

Toplam 
Tahıllar    

Alanı (Ekilen) Buğday Alanı Arpa Alanı 
Çavdar 
Alanı Yulaf  Alanı Mısır Alanı Çeltik Alanı 

Triticale 
Alanı Diğer 

Türkiye 
                      

11,11     
                     

7,67     
                     

2,42     
                 

0,10     
                   

0,11     
                  

0,64     
                         

0,11     
                  

0,05     
                   

0,01     

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi 

                        
2,21     

                     
1,18     

                     
0,36     

                 
0,00     

                       
-       

                  
0,17     

                         
0,00     

                  
0,00     

                   
0,50     

Doğu Anadolu Bölgesi 
                        

1,74     
                     

0,69     
                     

0,26     
                 

0,01     
                   

0,01     
                  

0,06     
                         

0,00     
                  

0,00     
                   

0,71     

TRC1 
                        

0,35     
                     

0,19     
                     

0,09     
                     

-       
                       

-       
                  

0,02     
                             

-       
                  

0,00     
                   

0,11     

Gaziantep 
                        

0,13     
                     

0,08     
                     

0,03     
                     

-       
                       

-       
                  

0,00     
                             

-       
                      

-       
                   

0,02     

Kaynak: TUİK verilerinden üretilmiştir. 
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5.3.3.2. Buğday Üretimi 

 

Dünyada ve Türkiye’de buğday tarımı, insan beslenmesindeki temel besinlerin ham 

maddesi olması açısından diğer tarımsal ürünlere oranla ayrı bir önem arz etmektedir. 

Özellikle ülkemizde buğday ve buğdaydan yapılan gıda maddeleri tüketiminin birinci sırayı 

alması nedeniyle bu önem daha da artmaktadır. Buğday genellikle Mayıs – Ağustos arasında 

ekilmekte, Eylül – Kasım aylarında da hasat edilmektedir. 

Karbonhidrat kaynağı olan buğday; un hâline getirilerek ekmek ve diğer unlu gıdaların 

imalatında kullanıldığı gibi bulgur, makarna, irmik, bisküvi gibi çok değişik ürünler şeklinde 

günlük beslenmemizde de yer almaktadır. Öğütme teknolojisi sonucu ortaya çıkan kepek ve 

diğer yan ürünler ile düşük vasıflı buğdaylar hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca son 

yıllarda ortaya çıkan yenilenebilir enerji kavramıyla buğdayın biyoetanol üretiminde de 

kullanımına rastlanmaktadır. 

TÜİK verilerine göre buğday üretiminde Türkiye’nin, 2016/17 dönemi yeterlilik derecesi 

%103,8’dir. Ancak bazı yıllar olumsuz iklim koşullarına bağlı olarak üretim ve kalitede 

yaşanan sorunlardan dolayı talep karşılanamamakta ve ithalat yapılmaktadır. Ülkemiz 

tarafından buğday ithalatı yapılmasının ve ithalatın yıllar içerisinde artış göstermesinin en 

önemli sebebi buğdaya dayalı mamul madde (un, makarna, bisküvi, irmik ve bulgur) 

ihracatının giderek artmasıdır. 

Genel olarak ülkemizde buğday, arpa ve mısır üretimimiz iç talebi karşılayacak 

düzeydedir ancak artan mamul madde ihracatımız için gerekli ham madde ihtiyacının 

karşılanmasına yönelik olarak ithalat yapılmaktadır. Türkiye’de son dönemlerde buğday 

ithalatının büyük çoğunluğu navlun ve rekabetçi fiyat avantajına bağlı olarak Rusya 

Federasyonu, Ukrayna, Litvanya, Meksika ve Kazakistan’dan yapılmaktadır. 

Sanayicinin buğday tercihi, kullanım amacına göre değişmektedir. Örneğin ekmeklik 

buğdaylarda protein oranı ve kalitesi ile un veriminin yüksek olması istenirken bisküvilik 

buğdaylarda ise düşük protein tercih edilmektedir. 

Türkiye’de üretilen toplam buğdayın yaklaşık %18’i makarna ve bulgur üretiminde 

kullanılan durum buğdayından, %82’si ise başta ekmek üretiminde kullanılmak üzere diğer 

buğdaydan oluşmaktadır.  

2016 yılında buğday ekilişi 7,67 milyon hektar, üretim 20,6 milyon ton verim ise 266 

kg/dekar iken, 2017 yılında da buğday ekilişi 7,67 hektar, üretim 21,5 milyon ton verim ise 

274 kg/dekar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin buğday verimi yıllar itibarıyla yükselme 

kaydetmiş olmasına rağmen ortalama dünya veriminin altındadır. Yüksek kaliteli tohum ve 

gübre kullanımı, buğday verimliliğindeki en önemli faktörlerden biridir. 

Gaziantep’te ise buğday ekilişi 2017 yılında 0,08 milyon hektar, üretim 306.452 ton, 

verim ise Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde 392 kg/dekar olarak gerçekleşmiştir.  
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Tablo 18: Buğday Verimi (kg/dekar) 

Yıllar Türkiye Gaziantep 

2004 223 296 

2005 235 316 

2006 237 336 

2007 220 365 

2008 233 238 

2009 251 327 

2010 241 325 

2011 267 359 

2012 265 356 

2013 278 353 

2014 240 216 

2015 281 407 

2016 266 264 

2017 274 392 

Kaynak: TUİK  

 

Ülkemizde her bölgede yetiştirilebilen buğday özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde yaygın 

olarak üretilmektedir. 2017 yılı ekmeklik buğday üretiminde %32’lik pay ile ilk sırada İç 

Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Bunu %18 ile Marmara Bölgesi ve %15 ile Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi izlemektedir. Üretimde en az pay Doğu Anadolu ve Ege Bölgelerine aittir. 

Makarnalık buğday üretiminde ilk sırada %38’lik pay ile İç Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Ege Bölgesi ise üretimde %13’lük pay ile üçüncü sıradadır. 

 

 

Tablo 19: Bölgeler Bazında Türkiye Buğday Üretimi (bin ton) (2017) 

 Ekmeklik Buğday Makarnalık Buğday 

Bölge Adı Miktar % Miktar % 

Marmara Bölgesi 3.110 18 1 0,0 

Ege Bölgesi 1.270 7 514 13 

İç Anadolu  5.687 32 1.467 38 

Akdeniz Bölgesi 1.916 11 312 8 

Doğu Anadolu  1.151 7 21 1 

Güney Doğu Anadolu  2.641 15 1.488 38 

Karadeniz Bölgesi 1.826 10 97 2 

Toplam  17.600 100 3.900 100 

Kaynak: TMO, 2017 Hububat Raporu 
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Türkiye buğday üretimi, 2004-2017 yılları arasında 17,2 milyon ton – 22,0 milyon ton 

arasında değişmiş olup, 2016 yılında 20,6 milyon ton, 2017 yılında ise 21,5 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir.    

Gaziantep Hububat Emtia Borsası’nın hedef pazarı olan Güneydoğu ve Doğu Anadolu 

Bölgesi’nin Türkiye toplam buğday üretiminden aldığı pay 2016 yılında 3.742.933 tonla 

%18,17 iken, 2017 yılında %11,5 artarak 4.171.976 tona yükselmiştir. 2017 yılında bu iki 

bölgenin Türkiye üretiminden aldığı pay ise %19,40 olarak gerçekleşmiştir. Gaziantep’in 

Türkiye buğday üretiminden aldığı pay 2016 yılında %1 (205.512 ton), 2017 yılında %1,43 

(306.452 ton) olmuştur.  

Buğdayın işlem gördüğü ticaret borsaların arasında oluşan fiyat farklılıkları, bölgeler 

arasındaki kalite ve talep farklılaşmasından kaynaklanmakta olup, Polatlı ve Konya’da 

ekmeklik buğday fiyatları genel olarak diğer bölgelere göre daha yüksek seyretmektedir. Bu 

durumun temel nedeni, İç Anadolu Bölgesi’nde yüksek kaliteli buğday üretilmesi ve buğday 

mamul işleme sanayinin bölgede yoğun olmasına bağlı olarak piyasada talebin yüksek, buna 

karşın arzın dar olmasıdır. Trakya Bölgesi’nde ise ürün bolluğuna rağmen kalitenin düşük 

olması ve sanayinin bu bölgede gelişmemiş olması nedeniyle piyasada talep diğer bölgelere 

oranla düşüktür. Tüm bu hususlar borsalarda işlem gören ürünlerin fiyatlarına yansımaktadır. 

Bu itibarla GTB’nin hedefleri içerisinde yer alan Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi 

buğday üretimi ve ayrıca Gaziantep hububat işleme sanayinin (başta makarna, irmik, buğday 

unu ve bulgur olmak üzere) Türkiye üretimindeki payı dikkate alındığında, Gaziantep Hububat 

Emtia Merkezi’nde değerlendirilebilecek yeterli miktarda buğday arzı ve talebi mevcuttur.  

 

 

 

 

 

Türkiye buğday üretimi, 2004-2017 yılları arasında 17,2 milyon ton – 22,0 milyon ton 

arasında değişmiş olup, 2016 yılında 20,6 milyon ton, 2017 yılında 21,5 milyon ton 

olarak gerçekleşmiştir. Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ise 5,3 milyon tonla 

2017 yılı toplam buğday üretiminden %24,7 pay almıştır.      

Gaziantep'in hububat üretiminde rolü düşük olsa da, hububata dayalı sanayi 

Gaziantep'te çok iyi olduğunda, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde 

üretilen hububatlar Gaziantep'e gelerek, burada işlenmektedir. 
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Tablo 20: Türkiye, Bölgeler ve Gaziantep Bazında Buğday Üretimi (ton) 

Kaynak: TUİK verilerinden üretilmiştir. 

 

Yıllar Türkiye 
Güneydoğu 

Anadolu 
Doğu 

Anadolu 

G.Doğu ve 
D.Anadolu 

Top. 
TRC1 Gaziantep 

G.Doğu/TR 
(%) 

D.Anadolu/TR 
(%) 

G.Doğu ve 
D.Anadolu 

Top./TR 

TRC1/TR 
(%) 

Gaziantep/TR 
(%) 

2004 21.000.000     2.866.883      1.431.691     4.298.574         497.993     292.238 13,65 6,82 20,47 2,37 1,39 

2005      21.500.000     2.984.122      1.379.344     4.363.466         605.922     294.174 13,88 6,42 20,30 2,82 1,37 

2006      20.010.000                  2.928.852      1.318.894     4.247.746         541.680     270.629 14,64 6,59 21,23 2,71 1,35 

2007      17.234.000     3.069.789      1.216.136     4.285.925         541.077     277.049 17,81 7,06 24,87 3,14 1,61 

2008      17.782.000     1.604.112      1.138.417     2.742.529         340.815     150.391 9,02 6,40 15,42 1,92 0,85 

2009      20.600.000     3.664.587      1.205.276     4.869.863         548.877     236.553 17,79 5,85 23,64 2,66 1,15 

2010      19.674.000     3.639.214      1.239.258     4.878.472         491.838     229.769 18,50 6,30 24,80 2,50 1,17 

2011      21.800.000     3.897.363      1.237.942     5.135.305         640.485     265.085 17,88 5,68 23,56 2,94 1,22 

2012      20.100.000     3.865.506      1.189.610     5.055.116         580.771     275.370 19,23 5,92 25,15 2,89 1,37 

2013      22.050.000     4.337.014      1.283.867     5.620.881         577.980     275.408 19,67 5,82 25,49 2,62 1,25 

2014      19.000.000     3.633.912      1.126.701     4.760.613         421.783     165.318 19,13 5,93 25,06 2,22 0,87 

2015      22.600.000     4.287.713      1.269.930     5.557.643         689.025     352.026 18,97 5,62 24,59 3,05 1,56 

2016      20.600.000     3.718.819      1.175.638     4.894.457         476.946     205.512 18,05 5,71 23,76 2,32 1,00 

2017      21.500.000     4.129.569      1.172.790     5.302.359         643.655     306.452 19,20 5,45 24,66 2,99 1,43 
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5.3.3.3. Arpa Üretimi 

 

Dünya tahıl üretimi içerisinde buğday, çeltik ve mısırdan sonra 4. sırada arpa yer 

almaktadır. Türkiye’de ise buğdaydan sonra ikinci sıradadır. Arpa; fazla soğuk ve fazla sıcak 

olmayan, nispi nemi yüksek olan yerlerde iyi yetişmektedir.  

Dünya ekonomisinin olduğu kadar ülkemiz ekonomisinin de temelini oluşturan tahıllar 

içerisinde yer alan arpanın insan beslenmesinde doğrudan kullanımı çok azdır. Hayvansal 

üretim faaliyetinde ise yem rasyolarına doğrudan katılarak tüketilebilme özelliğine sahiptir. 

Ayrıca malt sanayinin de önemli bir hammaddesidir. Arpa, bunların yanında etanol üretiminde 

de özellikle Avrupa Birliği (AB)’nde az miktarda kullanılmaktadır. 

Ülkemizde her bölgede üretimi yapılan arpa, tarla ürünleri içerisinde ekim alanı ve 

üretim miktarı bakımından buğdaydan sonra ikinci sırayı almaktadır. Türkiye’nin tüm 

bölgelerinde yetiştirilmekle birlikte özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, arpa 

üretiminde önemli iki bölgedir. Son 14 yıla bakıldığında arpa üretiminin 5,9– 9,5 milyon ton 

arasında değiştiği görülmektedir. 

Ekiliş-hasat dönemleri ve serin iklim tahılı olması sebebiyle buğdaya benzerlik 

gösteren arpa, ülkemizde yetiştiği bölgelere göre buğdaydan yaklaşık iki hafta önce hasat 

edilmektedir.  

Arpa üretimi Türkiye’de çoğunlukla kuru şartlarda yapıldığı için verim düşüktür. 

Türkiye’nin arpa verimi dünya veriminin altındadır. Diğer taraftan genel olarak Gaziantep’te 

arpa verimi, Türkiye ortalamasının altında gerçekleşmektedir. Arpa veriminde kaliteli 

tohumluk kullanımı önemli bir faktördür. 

 

Tablo 21: Arpa Verimi (kg/dekar) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TUİK  

Yıllar Türkiye Gaziantep 

2004 250 279 

2005 262 290 

2006 262 298 

2007 222 320 

2008 216 159 

2009 245 198 

2010 240 223 

2011 264 241 

2012 255 332 

2013 289 316 

2014 228 131 

2015 284 307 

2016 245 101 

2017 293 281 
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İklime bağlı olarak bazı yıllarda üretim miktarında belirgin azalışlar meydana gelmiştir. 

Ülkemizde üretilen arpanın büyük bölümü yem sanayinde kullanılırken bir kısmı doğrudan 

hayvan yemi olarak bir kısmı da bira sanayinde kullanılmaktadır. Arpa üretimimiz, 

tüketimimizi karşılamakta ancak bazı yıllar yaşanan kuraklık ve kalite sorunları nedeniyle 

ithalat yapılmaktadır.  

2017 yılında Türkiye arpa üretimi 7,1 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, Güneydoğu 

ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye toplam arpa üretiminden aldığı pay 1,6 milyon tonla 

%23,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Gaziantep’in Türkiye arpa üretiminden aldığı pay ise 75 

bin tonla %1 olarak gerçekleşmiştir.  

2017 yılında ticaret borsalarında fiyatları dalgalı bir trend izleyen arpa; sezon içerisinde 

piyasada stokların azalmasına, yem hammaddesine olan talebin artmasına ve gümrük 

vergisinde yapılan düzenlemelerin akabinde gerçekleşen ithalat miktarlarına göre fiyat 

değişimleri göstermiştir. 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Gaziantep Hububat Emtia Borsası’nda 

değerlendirilebilecek yeterli miktarda arpa üretimi yapılmaktadır. Bu durum buğday da olduğu 

gibi arpada da ticaret borsasının işlem hacmine olumlu katkı sağlayacaktır.     

 

Türkiye arpa üretimi, 2004-2017 yılları arasında 5,9 milyon ton – 9,5 milyon ton 

arasında değişmiş olup, 2016 yılında 6,7 milyon ton, 2017 yılında 7,1 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ise 1,6 milyon tonla 2017 yılı 

toplam arpa üretiminden %23,2 pay almıştır.      
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Tablo 22: Türkiye, Bölgeler ve Gaziantep Bazında Arpa Üretimi (ton) 

Yıllar Türkiye 
Güneydoğu 

Anadolu 
Doğu 

Anadolu 
G.Doğu ve 

D.Anadolu Top. 
TRC1 Gaziantep 

G.Doğu/TR 
(%) 

D.Anadolu/TR 
(%) 

G.Doğu ve 
D.Anadolu 

Top./TR 

TRC1/TR 
(%) 

Gaziantep/TR 
(%) 

2004 
           

9.000.000  
                 

1.528.548  
            

744.725          2.273.273     
        

244.506  
             

122.313           16,98                  8,27            25,26            2,72                1,36     

2005 
           

9.500.000  
                 

1.765.814  
            

755.205          2.521.019     
        

326.309  
             

120.894           18,59                  7,95            26,54            3,43                1,27     

2006 
           

9.551.000  
                 

1.744.448  
            

811.644          2.556.092     
        

334.458  
             

127.173           18,26                  8,50            26,76            3,50                1,33     

2007 
           

7.306.800  
                 

1.705.982  
            

814.178          2.520.160     
        

352.227  
             

151.192           23,35                11,14            34,49            4,82                2,07     

2008 
           

5.923.000  
                     

562.014  
            

588.999          1.151.013     
        

178.372  
                

44.234              9,49                  9,94            19,43            3,01                0,75     

2009 
           

7.300.000  
                 

1.106.172  
            

592.254          1.698.426     
        

244.933  
                

69.551           15,15                  8,11            23,27            3,36                0,95     

2010 
           

7.250.000  
                 

1.057.188  
            

548.994          1.606.182     
        

249.720  
                

85.859           14,58                  7,57            22,15            3,44                1,18     

2011 
           

7.600.000  
                 

1.026.646  
            

554.641          1.581.287     
        

288.689  
                

76.443           13,51                  7,30            20,81            3,80                1,01     

2012 
           

6.100.000  
                 

1.245.271  
            

529.763          1.775.034     
        

337.955  
             

122.536           20,41                  8,68            29,10            5,54                2,01     

2013 
           

7.900.000  
                 

1.243.748  
            

563.963          1.807.711     
        

316.796  
             

116.073           15,74                  7,14            22,88            4,01                1,47     

2014 
           

6.300.000  
                     

884.203  
            

494.230          1.378.433     
        

261.913  
                

44.803           14,03                  7,84            21,88            4,16                0,71     

2015 
           

8.000.000  
                 

1.240.037  
            

628.206          1.868.243     
        

368.870  
             

107.878           15,50                  7,85            23,35            4,61                1,35     

2016 
           

6.700.000  
                     

737.861  
            

526.029          1.263.890     
        

241.647  
                

26.893           11,01                  7,85            18,86            3,61                0,40     

2017 
           

7.100.000  
                 

1.097.701  
            

546.466          1.644.167     
        

309.090  
                

75.032           15,46                  7,70            23,16            4,35                1,06     

Kaynak: TUİK verilerinden üretilmiştir. 
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5.3.3.4. Çavdar Üretimi 

 

Çavdar, bitkisel özellikler açısından arpa ve buğdaya çok benzeyen bir bitkidir. Çavdar 

genellikle Mart ayında ekilmekte, Haziran-Ağustos aylarında da hasat edilmektedir. Ülkemizde 

çavdar, ağırlıklı olarak yem sanayinde kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda değişen 

beslenme alışkanlıkları neticesinde insan beslenmesinde de kullanımı artmaya başlamıştır. 

Türkiye’de son yıllarda çavdar ekim alanları azalmış ancak verimin artması nedeniyle 

üretim miktarı artmıştır. Nitekim 2008 yılında 126 bin hektar olan ekim alanı, 2017 yılında 101 

bin hektara gerilemiştir. Üretim miktarı ise 2008 yılında 254 bin ton iken 2017 yılında 320 bin 

ton olarak gerçekleşmiştir. 

Gaziantep’te ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde neredeyse hiç çavdar üretimi 

gerçekleştirilmezken, ticaret borsasının hedef pazarlarından biri olan Doğu Doğu Anadolu’da 

2017 yılında Türkiye üretiminin %7,63’i kadar 24,4 bin ton çavdar üretimi gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

Türkiye çavdar üretimi, 2004-2017 yılları arasında 240 bin ton – 370 bin ton arasında 

değişmiş olup, 2016 yılında 300 bin ton, 2017 yılında 320 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ise 24,5 bin tonla 2017 yılı 

toplam arpa üretiminden %7,65 pay almıştır. 
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Tablo 23: Türkiye, Bölgeler ve Gaziantep Bazında Çavdar Üretimi (ton) 

Yıllar Türkiye 
Güneydoğu 

Anadolu 
Doğu 

Anadolu 

G.Doğu ve 
D.Anadolu 

Top. 
TRC1 Gaziantep 

G.Doğu/TR 
(%) 

D.Anadolu/TR 
(%) 

G.Doğu ve 
D.Anadolu 

Top./TR 
TRC1/TR (%) 

Gaziantep/TR 
(%) 

2004 
            

270.000     
                          

-    
      

23.882  
             

23.882     
               

-    
                         

-                          -                         8,85     
                  

8,85                         -                             -       

2005 
            

270.000     
                          

-    
      

23.494  
             

23.494     
               

-    
                         

-                          -                         8,70     
                  

8,70                         -                             -       

2006 
            

271.000     
                          

-    
      

24.269  
             

24.269     
               

-    
                         

-                          -                         8,96     
                  

8,96                         -                             -       

2007 
            

240.540     
                          

-    
      

24.143  
             

24.143     
               

-    
                         

-                          -       
                

10,04     
                

10,04                         -                             -       

2008 
            

246.521     
                        

85  
      

23.645  
             

23.730     
              

85  
                         

-                     0,03                       9,59     
                  

9,63     
                

0,03                           -       

2009 
            

343.330     
                        

85  
      

24.368  
             

24.453     
              

85  
                         

-                     0,02                       7,10     
                  

7,12     
                

0,02                           -       

2010 
            

365.560     
                        

30  
      

22.817  
             

22.847     
              

30  
                         

-                     0,01                       6,24     
                  

6,25     
                

0,01                           -       

2011 
            

365.750     
                        

30  
      

26.550  
             

26.580     
              

30  
                         

-                     0,01                       7,26     
                  

7,27     
                

0,01                           -       

2012 
            

370.000     
                        

30  
      

24.456  
             

24.486     
              

30  
                         

-                     0,01                       6,61     
                  

6,62     
                

0,01                           -       

2013 
            

365.000     
                        

55  
      

25.970  
             

26.025     
              

55  
                         

-                     0,02                       7,12     
                  

7,13     
                

0,02                           -       

2014 
            

300.000     
                        

54  
      

22.415  
             

22.469     
              

54  
                         

-                     0,02                       7,47     
                  

7,49     
                

0,02                           -       

2015 
            

330.000     
                        

60  
      

24.277  
             

24.337     
              

60  
                         

-                     0,02                       7,36     
                  

7,37     
                

0,02                           -       

2016 
            

300.000     
                        

63  
      

27.157  
             

27.220     
              

63  
                         

-                     0,02                       9,05     
                  

9,07     
                

0,02                           -       

2017 
            

320.000     
                        

49  
      

24.431  
             

24.480     
              

49  
                         

-                     0,02                       7,63     
                  

7,65     
                

0,02                           -       

Kaynak: TUİK verilerinden üretilmiştir. 
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5.3.3.5. Yulaf Üretimi 

 

Yulaf (Avena) bitkisi de çavdar bitkisinde olduğu gibi buğday ve arpaya göre daha yeni 

bir kültür bitkisidir. Yulaf da çavdar bitkisi gibi genellikle Mart ayında ekilmekte ve Haziran-

Ağustos aylarında hasat edilmektedir. Yulaf bitkisi, son yıllara kadar sadece hayvan 

beslenmesinde kullanılırken bugün insan beslenmesinde de aranan bir ürün olmaya 

başlamıştır. 

Türkiye’de son yıllarda yulaf ekim alanları, 2008 yılında 91.036 hektar iken 2017 yılında 

112.880 hektara kadar yükselmiştir. Verim miktarı ise 2008 yılında 2.150 kg/ha iken 2017 

yılında 2.220 kg/ha’a yükselmiştir.  

Yulaf ekim alanlarıyla birlikte verimin de bir miktar artması nedeniyle üretim miktarı 

artmıştır. Yulaf üretimi 2004 yılında 270 bin ton iken, 2017 yılında 320 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. 

Gaziantep’te ve içerisinde yer aldığı Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde çavdar da olduğu 

gibi 2017 yılında yulaf üretimi gerçekleştirilmezken, Doğu Anadolu’da 2017 yılında Türkiye 

üretiminin %5’i kadar 12,6 bin ton yulaf üretimi gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 



 

91 
 

 

Tablo 24: Türkiye, Bölgeler ve Gaziantep Bazında Yulaf Üretimi (ton) 

Yıllar Türkiye 
Güneydoğu 

Anadolu 
Doğu 

Anadolu 

G.Doğu ve 
D.Anadolu 

Top. 
TRC1 Gaziantep 

G.Doğu/TR 
(%) 

D.Anadolu/TR 
(%) 

G.Doğu ve 
D.Anadolu 

Top./TR 
TRC1/TR (%) 

Gaziantep/TR 
(%) 

2004 
               

275.000  
                          

-    
        

4.007  
                

4.007     
               

-    
                         

-                          -                         1,46     
                  

1,46                         -                             -       

2005 
               

270.000  
                           

2  
        

3.230  
                

3.232     
               

-    
                         

-                     0,00                       1,20     
                  

1,20                         -                             -       

2006 
               

208.787  
                           

2  
        

2.912  
                

2.914     
               

-    
                         

-                     0,00                       1,39     
                  

1,40                         -                             -       

2007 
               

189.099  
                           

2  
        

5.908  
                

5.910     
               

-    
                         

-                     0,00                       3,12     
                  

3,13                         -                             -       

2008 
               

196.099  
                           

2  
        

6.492  
                

6.494     
               

-    
                         

-                     0,00                       3,31     
                  

3,31                         -                             -       

2009 
               

218.286  
                           

2  
        

3.701  
                

3.703     
               

-    
                         

-                     0,00                       1,70     
                  

1,70                         -                             -       

2010 
               

203.870  
                          

-    
        

2.412  
                

2.412     
               

-    
                         

-                          -                         1,18     
                  

1,18                         -                             -       

2011 
               

218.040  
                          

-    
        

2.052  
                

2.052     
               

-    
                         

-                          -                         0,94     
                  

0,94                         -                             -       

2012 
               

210.000  
                          

-    
        

1.189  
                

1.189     
               

-    
                         

-                          -                         0,57     
                  

0,57                         -                             -       

2013 
               

235.000  
                          

-    
        

1.750  
                

1.750     
               

-    
                         

-                          -                         0,74     
                  

0,74                         -                             -       

2014 
               

210.000  
                          

-    
        

3.004  
                

3.004     
               

-    
                         

-                          -                         1,43     
                  

1,43                         -                             -       

2015 
               

250.000  
                   

1.346  
        

3.460  
                

4.806     
               

-    
                         

-                     0,54                       1,38     
                  

1,92                         -                             -       

2016 
               

225.000  
                   

1.427  
        

4.073  
                

5.500     
               

-    
                         

-                     0,63                       1,81     
                  

2,44                         -                             -       

2017 
               

250.000  
                          

-    
      

12.628  
             

12.628     
               

-    
                         

-                          -                         5,05     
                  

5,05                         -                             -       

Kaynak: TUİK verilerinden üretilmiştir. 
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5.3.3.6. Mısır Üretimi 

 

Mısır; tropik, subtropik ve ılıman iklim kuşaklarında yetişebildiği için dünyanın hemen 

her yerinde tarımı yapılabilmektedir. Günümüzde Antartika haricinde, dünyanın her yerinde 

mısır bitkisi yetiştirilebilmektedir. 

Ülkemizde mısır üretimi, 1950’li yıllarda ağırlıklı olarak Karadeniz ve Marmara 

Bölgeleri’nde yapılırken 1980’li yıllardan sonra Akdeniz ve Ege Bölgeleri’ne kaymıştır. Son 

yıllarda ise Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nde mısır üretiminde önemli miktarda 

artış kaydedilmiştir. 

Türkiye’de önceleri Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde önemli ölçüde 

birinci ürün olarak ekimi yapılan mısır; son yıllarda özellikle Çukurova, Amik Ovası, 

Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir. Gaziantep 

ilinde birinci ürün olarak üretilmektedir. Özellikle GAP ile günden güne artan sulanabilir 

alanlarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi önemli bir potansiyel mısır üretim alanı olma 

yolundadır. 

Birinci ürün mısır için en uygun ekim zamanı Nisan–Mayıs dönemi, ikinci ürün için 

Haziran–Temmuz ortasına kadar olan zaman dilimidir. 

Ülkemizde tahıllar içerisinde buğday ve arpadan sonra en geniş ekim alanına sahip olan 

mısır, ana ürün ve ikinci ürün olarak üretilmektedir. 1980’li yıllardan sonra Türkiye’de mısır 

üretiminde belirgin artışlar kaydedilmiştir. Bunun nedeni devletin mısır üretimini teşvik 

etmesi, üreticilerin modern mısır üretim tekniklerini uygulamaları, hibrit tohum kullanımının 

yaygınlaştırılması, mısır üretiminin sulanan alanlara kaydırılması ve belli düzeylerde gübre 

kullanımının sağlanmasıdır. Özellikle GAP ile sulanabilen alanlarda mısır üretiminin 

yaygınlaştırılmasıyla Türkiye mısır üretiminde gözle görülür bir artış olmuştur. 

Mısır insan gıdası, hayvan yemi ve endüstri hammaddesi olarak kullanılan bir bitkidir. 

Ayrıca sap ve yaprakları hayvan yemi olarak değerlendirilmekte, kâğıt yapımı ve küçük çapta 

hasır el işleri yapımında da kullanılmaktadır. Bu tüketim alanlarının yanı sıra çerezlik olarak da 

tüketilmektedir. Mısırın son yıllarda artan üretim miktarına paralel olarak yem, yağ ve 

tatlandırıcı sektörü ile biyoyakıt-biyoetanol üretiminde kullanımı da artmaktadır. Ülkemiz 

yeterlilik oranı yaklaşık %80 civarındadır. Türkiye Mahsülleri Ofisi (TMO) 2017 Hububat 

Raporu’na göre, Türkiye’de 2017 yılında 7,8 milyon mısır tüketilmiştir. Mısır tüketiminde 

sektörel dağılıma göre en büyük pay %76 ile yem sektörüne ait olup, onu %17,7 ile nişasta 

sanayi izlemektedir. TÜİK verilerine göre Türkiye mısır tüketimi, ikame ürünlerin fiyatına bağlı 

olarak 7-7,5 milyon ton arasında değişiklik göstermektedir. 

2017 yılında Türkiye mısır üretimi 2008 yılına göre %38’lik bir artışla 5,9 milyon ton 

olarak gerçekleşmiştir. Mısır üretimindeki bu artışın en önemli nedeni yoğun üretim yapan 

bölgelerde hibrit tohum kullanımının yaygınlaşması, üretim tekniklerindeki gelişmeler, 

sulanabilir alanların artması ve bunlara bağlı olarak artan mısır verimidir. 

Gaziantep, 2017 yılında 46,7 bin ton üretimle Türkiye mısır üretiminden %0,8 pay 

alırken, Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi 3,8 milyon ton üretimle %64 pay almıştır. Bir 

başka deyişle bu iki bölge Türkiye’de üretilen mısırın 2/3’ünü üretmektedir.  
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Tablo 25: Türkiye, Bölgeler ve Gaziantep Bazında Mısır Üretimi (ton) 

Yıllar Türkiye 
Güneydoğu 

Anadolu 
Doğu 

Anadolu 
G.Doğu ve 

D.Anadolu Top. 
TRC1 Gaziantep 

G.Doğu/TR 
(%) 

D.Anadolu/TR 
(%) 

G.Doğu ve 
D.Anadolu 

Top./TR 

TRC1/TR 
(%) 

Gaziantep/TR 
(%) 

2004        3.000.000            258.969        174.671              433.640     
      

50.396  
        

31.739             8,63                 5,82               14,45            1,68               1,06     

2005        4.200.000            426.447        214.211              640.658     
      

82.034  
        

48.574           10,15                 5,10               15,25            1,95               1,16     

2006        3.811.000            366.044        350.380              716.424     
      

64.800  
        

41.416             9,60                 9,19               18,80            1,70               1,09     

2007        3.535.000            440.164        316.620              756.784     
      

34.500  
        

21.746           12,45                 8,96               21,41            0,98               0,62     

2008        4.274.000            641.411        278.825              920.236     
      

68.772  
        

48.462           15,01                 6,52               21,53            1,61               1,13     

2009        4.250.000            752.736        262.617           1.015.353     
      

68.540  
        

45.473           17,71                 6,18               23,89            1,61               1,07     

2010        4.310.000            942.823        256.946           1.199.769     
      

79.012  
        

56.595           21,88                 5,96               27,84            1,83               1,31     

2011        4.200.000  
       

1.014.768        378.472           1.393.240     
      

73.352  
        

43.805           24,16                 9,01               33,17            1,75               1,04     

2012        4.600.000  
       

1.277.303        524.597           1.801.900     
      

64.618  
        

40.646           27,77               11,40               39,17            1,40               0,88     

2013        5.900.000  
       

1.641.686        717.387           2.359.073     
      

91.781  
        

37.161           27,83               12,16               39,98            1,56               0,63     

2014        5.950.000  
       

1.553.685        722.806           2.276.491     
      

82.314  
        

30.707           26,11               12,15               38,26            1,38               0,52     

2015        6.400.000  
       

1.917.007        811.445           2.728.452        100.237  
        

39.387           29,95               12,68               42,63            1,57               0,62     

2016        6.400.000  
       

1.640.578        811.906           2.452.484        100.774  
        

37.020           25,63               12,69               38,32            1,57               0,58     

2017        5.900.000  
       

1.471.654     2.307.565           3.779.219        105.639  
        

46.707           24,94               39,11               64,05            1,79               0,79     

Kaynak: TUİK verilerinden üretilmiştir. 
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5.3.3.7. Çeltik/Pirinç Üretimi 

 

Çeltik sıcak bölgelerde yetişen ve bu bölgelerde medeniyetin sembolü olarak 

değerlendirilen bir kültür bitkisidir. Bu bitkinin ana vatanının Güneydoğu Asya (Muson 

Asya’sı), muhtemelen de Hindistan olduğu belirtilmektedir. 

Çeltik, sıcaklık isteği fazla olan bir bitkidir. Yetişme devresi boyunca ortalama 

sıcaklıkların 20–25 ºC arasında olduğu yerler yetişmesi için en uygun alanlardır. Yetişme 

süresi de 90–180 gün (3 – 4 ay) arasında değişmektedir. Çeltik, su içinde çimlenebilen ve 

suda erimiş oksijenden kökleri aracılığıyla yararlanabilen tek tahıl cinsidir. Ekiminden hasat 

dönemine kadar su içinde yetişir. 

Çeltik bitkisi dünya nüfusunun yarısından fazlasının temel gıdası olmasından dolayı çok 

önemlidir. Özellikle Uzak Doğu ve Güney Asya ülkelerinde insan gıdası olarak son derece 

önemli olan ve bazı ülkelerde kişi başına tüketimi 200 kilograma kadar çıkan pirinç, dünyada 

buğdaydan sonra en fazla tüketilen üründür. 

Çeltik ekimi dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de izne bağlı olarak 

23/6/1936 tarihli ve 3337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunu 

çerçevesinde yapılmaktadır. 

Türkiye’de 2017 yılında 900 bin ton çeltik üretilmiş olup, çeltik ekim alanlarında sulama 

yetersizliğine bağlı olarak %6 düşüş gözlenmiştir. Çeltik üretiminde Ülkemizde il düzeyinde 

yoğunlaşma vardır. Edirne %44, Samsun %15, Balıkesir %13, Çanakkale %7 ve Çorum 

%6’lık bir paya sahiptir. 5 ilin üretimleri toplam üretimin %85’ini oluşturmaktadır. Kalan 

%15’lik kısmı ise Sinop, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Çankırı, Diyarbakır ve Mersin gibi diğer 

iller oluşturmaktadır. İklim şatlarının uygun olmaması nedeniyle gerek Gaziantep ve gerekse 

Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde çeltik üretimi yapılmamaktadır. Dolayısıyla pirinç 

GTB’de işlem görmemektedir. 

2017 yılında Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye mısır üretiminden ilk 

defa %50’nin üzerinde, %64 (3,8 milyon ton) pay almıştır. 2016 yılında %38,3, 

2015 yılında ise %42,6 pay almıştır. 
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5.4. GAZIANTEP TICARET BORSASI FAALİYETLERİ 

5.4.1. Mevcut Durum ve Geçmiş Yıllar Performansı 

15 Ağustos 1958’de kurulan ve 1997 yılından bu yana Gaziantep Toptancılar Sitesi 

(GATEM)’ndeki yerleşkesinde bölge çiftçisine ve üreticisine hizmet veren GTB, yıllar itibariyle 

işlem hacmini sürekli artırmaktadır. 2000 yılında 232,5 milyon TL gerçekleşen işlem hacmi, 

2017 yılında 7.626,9 milyon TL’ye (%3,041) yükselmiştir. En yüksek işlem hacmi 2015 

yılında, 8.786,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, bu dönemde toplam işlem hacminden aldığı 

pay %4,388 olarak gerçekleşmiştir. Oransal olarak en yüksek payı ise %4,682 ile 2011 yılında 

almıştır. 

Ancak 2017 yılında gerek işlem hacmi olarak ve gerekse oran olarak 2015 ve 2016 

yıllarına göre gerileme olmuştur. Bu faktörler; ürün fiyatlarındaki düşüşler, ürün 

arzındaki azalma, bölgede yaşanan kuraklık ve buna bağlı olarak ürün veriminde 

yaşanan düşüş, yine bölgede yaşanan kuraklık ve buna bağlı olarak ürün 

çeşidinde meydana gelen değişiklik, üreticilerin fiyat yükseliş beklentileri 

nedeniyle elindeki malı piyasaya sürmemesi, ürünün satıldığı borsada arz – talep 

dengesinin dengeli bir biçimde işlememesi ve ulaşım maliyetleri ile depolama 

kapasitesinin yeterli olmaması olarak belirtilebilir. 

Bu çerçevede GTB’deki işlem hacmindeki düşüşün nedenleri irdelendiğinde;  

• 2017 yılında özellikle 2016 yılına göre fıstık dışında bölgede önemli oranda ürün artışı 

olmasına rağmen, mevcut borsanın yeteri fiziki imkanlara sahip olmaması,  

• Teknolojik altyapısının yetersiz olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 26: Gaziantep Ticaret Borsası’nın Yıllara Göre Toplam İşlem Hacmi Değişimi 

Yıllar Tutar (TL) Değişim (%) Türkiye Geneline Oranı (%) 

2000 232.514.455,89 -- 2,195 

2001 381.065.947,70 63,89 2,198 

2002 630.269.612,15 65,40 2,656 

2003 813.995.349,61 29,15 2,522 

2004 1.118.685.215,60 37,43 2,691 

2005 1.138.300.090,55 1,75 2,364 

2006 1.622.706.074,00 42,56 3,029 

2007 2.124.600.412,56 30,93 3,398 

2008 1.880.000.001,50 -11,51 2,721 

2009 2.474.578.814,33 31,63 3,223 

2010 3.616.480.390,71 46,15 3,887 

2011 5.361.463.611,71 48,25 4,682 

2012 5.104.168.416,56 -4,80 4,054 

2013 4.842.047.497,42 -5,14 3,353 

2014 6.634.211.979,75 37,01 3,852 

2015 8.786.451.724,28 32,44 4,388 

2016 8.096.480.279,60 -7,85 3,804 

2017 7.626.894.164,28 -5,80 3,041 

Kaynak:https://www.tobb.org.tr/iframes/Sayfalar/borsa.php 
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Şekil 7: Gaziantep Ticaret Borsası’nın Toplam İşlem Hacmi Dağılımı 

 

Kaynak:https://www.tobb.org.tr/iframes/Sayfalar/borsa.php 

 

GTB’de yıllar itibariyle en çok işlem gören ürün grubu, gerek miktar ve gerekse tutar 

olarak buğday, arpa ve pirincin yer aldığı hububat grubu olup, onu miktar olarak ağırlığı çok 

düşük olan ancak tutar olarak ikinci sırada yer alan Antep fıstığının yer aldığı Kuru Meyveler 

grubu izlemektedir. 

2018 yılında toplam 4.004.020 ton ürün karşılığında 7.810 milyar TL’lik işlem hacmi 

gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin 2.447.471 tonu (2.471 milyon TL) hububat grubuna ait olup, 

ikinci sırada 78.015 ton karşılığında 2.675 milyon TL işlem hacmi olan kuru meyveler grubu 

yer almıştır. Hububat grubu TL olarak toplam işlem hacmi içerisinde %31,6 pay alırken, kuru 

meyveler grubu ise %34,3 pay almıştır. 2018 yılı hariç diğer yıllarda gerek miktar olarak ve 

gerekse TL olarak hububat grubu ilk sırayı almıştır. Ancak aşağıdaki tablodan da görüleceği 

üzere 2018 yılında hububat miktarındaki azalış, buna karşılık kuru meyve üretiminde artış 

nedeniyle TL cinsinden işlem hacmi ilk defa hububat grubunu geride bırakmıştır. 

GTB’de, Elektronik Lisanslı Ürün Senedi (ELÜS) satışlarına 2016 yılında başlanmış 

olup, 2016 yılında 147.823 ton karşılığında 116 milyon TL işlem hacmi gerçekleşirken, 2017 

yılında miktar ve TL olarak sırasıyla 515.778 ton karşılığı 453 milyon TL, 2018 yılında ise 

850.661 ton ve 855 milyon TL işlem hacmi gerçekleşmiştir. Yapılması planlanan Hububat 

Emtia Merkezi ve 100 bin ton kapasiteli lisanslı deponun faaliyete geçmesi durumunda ELÜS 

işlem hacminin çok daha fazla oranda artacağını söylemek yanlış olmayacaktır.  
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Tablo 27: Gaziantep Ticaret Borsası’nda İşlem Gören Ürün Grupları (Miktar ve TL) 

Ürün Grubu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Miktar 
(ton) 

Tutar 
(milyon 

TL)  

Miktar 
(ton) 

Tutar 
(milyon 

TL)  

Miktar 
(ton) 

Tutar 
(milyon 

TL)  

Miktar 
(ton) 

Tutar 
(milyon TL)  

Miktar 
(ton) 

Tutar 
(milyon 

TL)  

Miktar 
(ton) 

Tutar 
(milyon 

TL)  

Hububat 2.455.223 1.658 2.558.307 2.027 4.253.306 3.326 2.992.499 2.415 2.854.524 2.566 2.447.471 2.471 

Kuru Meyve 66.596 794 80.932 1.522 96.961 1.922 102.336  1.920 73.574 1.836 78.015 2.675 

Nebati Yağ 
(Bitkisel) 

400.276 628 430.388 1.057 463.921 1.362 263.842 1.016 112.656 367 49.440 209 

Bakliyat 244.588 315 185.593 274 361.680 597 435.419 757 273.019 592 217.617 529 

Hububat Mam. 340.034 186 525.106 430 798.698 437 640.847 361 276.962 357 232.390 337 

Tekstil Ham. 217.764 567 139.579 420 95.376 292 109.179 434 99.921 513 52.283 334 

ELÜS 0 0 0 0 0 0 147.823 116 515.778 453 850.661 855 

Diğer 405.297 684 399.525 899 403.599 850 346.842 1.076 300.141 942 76.543 400 

Toplam 4.129.778 4.832 4.319.429 6.628 6.473.541 8.786 5.038.787 8.096 4.506.575 7.626 4.004.420 7.810 

Kaynak: GTB verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Tablo 28: Gaziantep Ticaret Borsası’nda İşlem Gören Ürün Gruplarının Aldığı Pay (%) 

Ürün Grubu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Ton  
(%) 

Milyon 
TL  (%) 

Ton  
(%) 

Milyon 
TL (%) 

Ton 
(%) 

Milyon 
TL (%) 

Ton  
(%) 

Milyon TL 
(%) 

Ton  
(%) 

Milyon 
TL  (%) 

Ton (%) Milyon TL   
(%) 

Hububat  
 59,5 

34,3 59,2 30,6 65,7 37,9 59,4 29,8 63,3 33,6 61,2 31,6 

Kuru Meyve 1,6 16,4 1,9 23,0 1,5 21,9 2,0 23,7 1,6 24,1 1,9 34,3 

Nebati Yağ 
(Bitkisel) 

9,7 13,0 10,0 15,9 7,2 15,5 5,2 12,6 2,5 4,8 1,2 2,7 

Bakliyat 5,9 6,5 4,3 4,1 5,6 6,8 8,7 9,4 6,1 7,8 5,4 6,8 

Hububat Mam. 8,2 3,9 12,2 6,5 12,3 5,0 12,8 4,4 6,1 4,7 5,8 4,3 

Tekstil Ham. 5,3 11,7 3,2 6,3 1,5 3,3 2,1 5,4 2,2 6,7 1,3 4,3 

ELÜS --- --- --- --- --- --- 2,9 1,4 11,4 5,9 21,3 10,9 

Diğer 9,8 14,2 9,2 13,6 6,2 9,7 6,9 13,3 6,7 12,3 1,9 5,1 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: GTB verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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5.4.2. Temel Çalışma Esasları 

 

Ticaret borsaları, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları ve deniz 

ticaret odalarıyla birlikte üst kuruluş niteliğindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

hakkında, halihazırda 18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Kanunu” yürürlüktedir. 

 GTB,  5174 sayılı Kanun kapsamında borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada 
oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan, kamu tüzel 
kişiliğine sahip bir kurumdur.  
  
 15 Ağustos 1958’de kurulan ve 1997 yılından bu yana ise GATEM’deki modern 
yerleşkesinde bölge çiftçisine ve üreticisine hizmet veren GTB,  tüm üyelerinin ve Güneydoğu 
Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamaktadır. 

 

5.4.2.1. Kotasyon 

  

Fransızca kökenli bir kelime olan kotasyon; borsada işlem görmesine izin verilen 

ürünlerin belirlenmesi ve fiyat cetvellerinin oluşturulması anlamına gelmektedir. GTB 

tarafından alım satım işlemi gören ürünlerle ilgili yürürlükte olan kotasyon listesi aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere, 38 çeşit ana ürün grubu kotasyona 

tabidir. GTB’de işlem gören hububat ürünlerinin kotasyonu 100 kg olarak belirlenmiş olup, bu 

miktar hububat ürünlerinin işlem gördüğü emsal ticaret borsalarına göre daha düşüktür. 

Kotasyonun düşük tutulması hem daha çok ürünün kayıt altına alınmasını sağlamakta, hem 

de ürünün ticaret borsası laboratuvarında analiz edilmesi neticesinde ürün kalitesindeki 

kuşkuları ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca daha çok ürünün, en uygun fiyatla oluşmasına katkı 

sağlamaktadır. 

 

Tablo 29: Gaziantep Ticaret Borsası Kotasyon Listesi 

HUBUBAT 

1 Arpa 100 KG 

2 Buğday 100 KG 

3 Darı 100 KG 

HUBUBAT MAMULLERİ 

4 Buğday Kepeği 100 KG 

5 Buğday Unu 350 KG 

6 Bulgur 100 KG 

7 İrmik 100 KG 

8 Makarna 100 KG 

BAKLİYAT VE MAMULLERİ 

9 Kuru Fasulye 100 KG 

10 Mercimek 350 KG 
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11 Nohut 100 KG 

YAĞLI TOHUMLAR 

12 Pamuk Çekirdeği-Çiğit 100 KG 

13 Susam 350 KG 

NEBATİ YAĞLAR 

14 Nebati Margarinler 54 KG 

15 Pirina Yağı 50 KG 

16 Zeytin Yağı 50 KG 

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ 

A - BİTKİSEL GIDA MADDELERİ 

17 Pekmez-Ağda 100 KG 

  

18 Et 20 KG 

KURU VE YAŞ MEYVELER 

A - KURU MEYVELER 

19 Antep Fıstığı   

19-a İç (Antep Fıstığı) 25 KG 

19-b Kabuklu (Antep Fıstığı) 100 KG 

20 Badem   

21-a İç (Badem) 50 KG 

21-b Kabuklu (Badem) 100 KG 

MEYVE ÇEKİRDEĞİ 

22 Zerdali Çekirdeği   

22-a İç (Acı) 50 KG 

22-b Kabuklu 100 KG 

TEKSTİL HAMMADDELERİ 

23 Pamuk 100 KG 

24 Pamuk İpliği 500 KG 

CANLI HAYVANLAR 

A - KASAPLIK CANLI HAYVANLAR 

a) Büyükbaş Kasaplık Canlı Hayvanlar 

25 Dana 2 Adet 

26 İnek 2 Adet 

27 Manda 2 Adet 

28 Öküz 2 Adet 

b) Küçükbaş Kasaplık Canlı Hayvanlar 

29 Keçi 5 Adet 

30 Koyun 5 Adet 

31 Kuzu 5 Adet 

HAM DERİLER 

A - KASAPLIK HAYVAN DERİLERİ 

a) Büyükbaş Kasaplık Hayvan Derileri 

32 Sığır Derisi 50 Kg 
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b) Küçükbaş Kasaplık Hayvan Derileri 

33 Keçi Derisi 5 Adet 

34 Koyun Derisi 5 Adet 

35 Kuzu Derisi 5 Adet 

36 Oğlak Derisi 7 Adet 

ÇEŞİTLİ MADDELER 

37 Bağırsaklar 50 Adet 

38 Sabun 200 Kg 

   Kaynak: Gaziantep Ticaret Borsası 

 

5.4.2.2. Alım Satım Süreci 

  

GTB’ye sadece hububat ürünleri alım satımı değil, hububat mamulleri (un, irmik, 

makarna, bulgur, şehriye, kepek, nişasta, aşurelik buğday, buğday firikleri, pirinç kepeği vs.), 

bakliyat (mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya, bakla, kuru bezelye gibi diğer bakliyat 

ürünleri), kuru meyve (her çeşit Antep Fıstığı, karışık kuruyemiş, kabak çekirdekleri, cevizler, 

iç badem, kabuklu ve iç fındık, leblebi, kuru üzüm, kuru incir), yaş meyve ve sebze, 

hayvansal ürünler vb. pek çok ürün işlem görmektedir.    

 

 Normalde Ticaret Borsalarının hububat alım satımına ilişkin süreci aşağıda yer şemada 

verilmiştir.  

Aşama 1: Alım satıma konu olan ürün, müstahsiller veya tacirler tarafından araçlarla 

borsalara getirilmektedir. 

Aşama 2: Araçlar, kantarda tartılmakta, otomatik sonda ile hiç el değmeden numune 

alınarak laboratuvara aktarılmakta ve bu işlemleri müteakip satıcıya ve ürüne ilişkin bilgiler 

bilgisayara işlenmektedir. 

Aşama 3: Taşıyıcı borular ile kalite ve sınıflandırılması yapılmak üzere laboratuvara 

aktarılan ürüne ilişkin numune üzerinden yapılan işlemler sonucu elde edilen kalite kriterleri 

ilgili programa aktarılarak satış salonundaki ekrana yansıtılmaktadır. 

Aşama 4: Satış salonundaki ekrana yansıyan ürün kalite kriterleri ve fiziki olarak ürün, 

satış salonunda oturan alıcılar tarafından incelenmekte ve sesli müzayede yöntemiyle (yeni 

Hububat Emtia Merkezi merkez binasında sesli müzayede ortadan kalkacak olup, teklifler 

GTB ve Türkiye’de faaliyet gösteren diğer ticaret borsalarında gerçekleştirilen 

muameleler ağırlıklı olarak “Spot (toptan alım–satım) İşlemler” olarak 

gerçekleşmektedir. Bir başka tanımla, tarımsal ürünlerin fiziksel olarak hazır 

bulunduğu piyasalarda, alım satımın yapıldığı gün veya ertesi akşamına kadar teslim, 

tesellüm ve mal bedelinin ödenmesiyle tanımlanan borsa işlemleri” olarak 

gerçekleşmektedir. 
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alıcıların önlerindeki ekranlarda yapacağı onay ile gerçekleştirilecektir.)  alım-satım işlemi 

gerçekleşmekte, oluşan en yüksek fiyat ve alıcı, satış ekranına girilmektedir. 

Aşama 5: Satış salonunda, işlemleri kendilerine ayrılan bağımsız bölümden izleyen 

satıcıların, ürünlerine ilişkin oluşan fiyatı onaylayıp onaylamama hakkı bulunmaktadır. Satıcı 

tarafından satışın onaylanmasıyla, üretici ürününü alıcı deposuna götürerek teslim eder ve 

alım satıma ilişkin akit, borsa tarafından tescil ve oluşan fiyatlar ilan edilir. 

Aşama 6: Satılan ürün tescil müdürlüğünde onaylatılır. Tescil karşılığında Ticaret 
Borsası’na tescil ücreti ödenir (tescil ücreti, fatura tutarının binde 1’i olup, 100 TL’yi 
aşamamaktadır. Ancak fatura yerine müstahsil makbuzuyla işlem yapılması durumunda 100 
TL sınırı bulunmamaktadır. Müstahsil makbuzundaki tutarın binde 1’i oranında kesinti 
yapılmaktadır. Elektronik Lisanslı Ürün Senedi – ELÜS satışı ise bu durumda senet tutarının 
Onbinde 5’i kadar kesinti yapılmaktadır. ELÜS’de üst sınır uygulaması yoktur.) 

 

Şekil 8: Gaziantep Ticaret Borsası Alım Satım Süreci 

Ürün 

 

Laboratuvar 

 

Borsa Satış Salonu 

 

Tescil 

 

Muhasebeleştirme 

 

Ürünün Alıcıya Teslimi 

 

5.5. ANKET ÇALIŞMASI 

 

5.5.1. Metodoloji 

 

Anket Çalışması GTB üyelerinin mevcut tesisler konusundaki görüşlerini almak, 

problemleri görmek ve yeni yatırıma ilişkin beklentilerini öğrenmek üzere hazırlanmıştır. 

Tüccarlar-hububatçılar ve sanayici (un, makarna ve bulgur) üyeler için 2 ayrı anket 

düzenlenmiştir. Aradaki tek fark tüccarlara yeni yatırım yapılması durumunda Hububat Emtia 

Merkezi'nde yer almak isteyip istemediklerine ilişkin sorudur. Anket aşağıda yer almaktadır; 
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Şekil 9: Örnek Anket 

 
 

 

5.5.2. Anket Sonuçları 

 

Hububat sektörü meslek grubundaki toplam 197 faal üyeden 144’üne, makarna 

sektörü meslek grubundaki toplam 36 faal üyeden 18’ine,  bulgur sektörü meslek grubundaki 
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toplam 36 faal üyeden 18’ine ve un sektörü meslek grubundaki toplam 38 faal üyeden 

20’sine anket düzenlenmiştir. Böylece 307 aktif üyeden 200 anket alınarak %65 gibi bir orana 

ulaşılmıştır. Durumu özetleyen grafik aşağıda yer almaktadır; 

 

Şekil 10: GTB Üye Anketlerinin Sektörel Dağılımı 

 
 

 

Mevcut Borsa binasının değerlendirildiği soru grubuna ilişkin sonuçları aşağıdaki grafik 

yansıtmaktadır. Görüleceği üzere; 1 en kötü 5 çok iyi olarak yapılan değerlendirmede her bir 

sorunun ortalama puanları en yüksek 2.3 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Üyeler Borsa binasının genel yeterliliğine ortalama 5 üzerinden 2,3 puan vermiştir. Bu 

oran, mevcut Buğday Pazarındaki Borsa binasının üyeler tarafından çok da yeterli 

bulunmadığı göstermektedir. Yeni yatırımda üzerine durulan hususlar ile ilgili sorulan diğer 

sorularda ise üyeler; 

• Mevcut satış salonlarını yeterli görmeyerek ortalama 2,0 puan vermişlerdir. 

• Alım-satım işlemlerinin zor olduğunu kanaat getirerek ortalama 1,8 puan 

vermişlerdir. 

• Kantar ve depolama hizmetlerinin çok yetersiz olduğunu düşünerek ortalama 

1,4 puan vermişlerdir. 

• Otopark (Yük araçları) ve sosyal tesislerin de çok yetersiz olduğunu düşünerek 

ortalama 1,3 puan vermişlerdir. 

 

Genel olarak üyeler bütün kriterler ile ilgili yetersiz olduğunu düşünmekle birlikte en 

çok sosyal imkanların, kantar ve depo hizmetlerinin yetersiz olduğunu düşünmektedirler.  

 

 

Bulgur; 18; 9%

Makarna; 18; 9%

Tüccar-Hububat; 144; 
72%

Un; 20; 10%
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Şekil 11:  Üyelerin Mevcut tesisi Değerlendirmesi 

 
 

 

Elektronik satış salonuna ilişkin 3. Grup sorularda üyeler yeni yatırımı olumlu 

bulmaktadır. Elektronik satış salonunun en çok alım satımı hızlandıracağına, Gaziantep ve 

GTB’nın imajını artıracağına inanılmaktadır.  Elektronik satış salonuna ilişkin soruların 

Evet oranları ortalama %73’dür. 

 

Tablo 30: Üyelerin Elektronik Satış Salonu Konusundaki Görüşleri 

Soru / Cevaplar Evet 
% 

(Evet) 
Kısmen 

% 

(Kısmen) 
Hayır 

% 

(Hayır) 

Alım Satımı Hızlandırır 169 84,5 3 1,5 28 28,0 

İşlemlerde Güveni Sağlar 130 65,0 5 2,5 65 32,5 

GTB İşlem Hacmini Artırır 144 72,0 11 5,5 45 22,5 

GTB Rekabet Gücünü Artırır 129 64,5 9 4,5 62 31,5 

GTB İmajını Artırır 150 75,0 7 3,5 43 21,5 

Gaziantep İmajını Artırır 154 77,0 9 4,5 37 18,5 

 

 Anketi cevaplayan üyelerin; 

• %84,5'i yeni yatırımda kurulması planlanan Elektronik satış salonunun alım satımı 

hızlandıracağını düşünmektedir. 

• %65'i elektronik satış salonunun güven ortamı sağlayacağını düşünmesine rağmen, % 

32,5'i işlemler güveni sağlamayacağı kanısındadır. 

• %72'si işlemlerin elektronik satış salonu aracılığıyla yapılmasının GTB işlem hacmini 

artıracağını düşünmektedir. 

• %64,5'i GTB bünyesinde elektronik satış salonunu olmasının GTB'nin diğer Borsalar 

üzerindeki rekabet gücünü artıracağı düşüncesindedir. 

• %75'i GTB bünyesinde elektronik satış salonu olmasının GTB imajını artıracağı 

kanaatindedir. 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Borsa Binasının Yeterliliği

Satış Salonun Yeterliliği

Alım-Satım Kolaylığı

Kantar ve Depolama Hizmetleri

Kafe, Otopark Sosyal Tesis Yeterliliği
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• %77'i ise Gaziantep'te elektronik satış salonu olmasının şehrin imajını artıracağı 

kanaatindedir. 

 

Dördüncü grup sorular; borsa binası, laboratuvar, kantar, tüccar ofisleri ve depoları, 

elektronik satış salonu, sosyal alan ve otoparkın bir arada olduğu kampüs yaklaşımına ilişkin 

üyelerin görüşlerini yansıtmaktadır.  

 

Üyelerin bu grupta verdiği Evet cevaplarının oranı %73’dür. Özet tablo 

aşağıda yer almaktadır. 

 

Tablo 31: Üyelerin Kampüs Yaklaşımı Konusundaki Düşünceleri 

Soru / Cevaplar Evet 
% 

(Evet) 
Kısmen 

% 
(Kısmen) 

Hayır 
% 

(Hayır) 

Kümelenmeyi Destekler 157 78,5 7 3,5 36 18,0 

İşlem Maliyetleri Düşer 144 72,0 8 4,0 48 24,0 

Tüccarların İtibarı Artar 137 68,5 8 4,0 55 27,5 

Borsa-Tüccar İlişkileri Gelişir 145 72,5 9 4,5 46 23,0 

 

Tüm ünitelerin bir merkez içerisinde olacağı proje sayesinde üyelerin, 

• %78,5'i kümelenmeyi destekleyeceği, 

• %72'si işlem maliyetlerinin azalacağı, 

• %68,5'i tüccarların itibarlarının artacağı, 

• %72,5'i ise Borsa-Tüccar ilişkilerinin gelişeceği 

düşüncesindedir. 

 

Tüccarlara ayrıca kampüste yer alıp almayacakları sorulmuştur ve %75’i kampüste yer 

almak istediklerini belirtmişlerdir. 

 

Tablo 32: Tüccarların Kampüste Yer Almak Konusunda Görüşleri 

Cevaplar Sayı 

Evet 107 

Hayır 8 

Kısmen 29 

Toplam 144 

 

 

GTB üyeleri; 

➢ Mevcut tesislerin yetersiz olduğunu düşünmektedir, 

➢ Elektronik satış salonunun, işlem maliyetlerini düşüreceğine, Gaziantep ve 

GTB’nin itibarını artıracağına inanmaktadır, 

➢ Yeni yatırımı olumlu bularak kümelenmeyi artıracağı, üyelerle GTB ilişkisini 

geliştireceği görüşündedir ve kampüste yer almak istemektedir.  
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5.6. SWOT ANALİZİ 

 

Bilindiği üzere SWOT veya GZTF analizi güçlü ve zayıf yönleri anlamaya, fırsatların 

farkına varmaya ve karşılaşabilecek tehditleri görmeye yarayan bir yöntemdir. Güçlü ve zayıf 

yönler içsel unsurlar olup geliştirilebilir, önlem alınabilir unsurları içerirler. Fırsatlar ve tehditler 

ise dış çevreden kaynaklanan ve değiştiremeyeceğimiz unsurlar olup yararlanabileceğimiz ve 

bir ölçüde tedbir alabileceğimiz noktalardır. Strateji çalışmalarının temel taşı olmakla birlikte 

mevcut durumu analiz etmek için de kullanılır.   

 

Bu çalışmada SWOT analizi mevcut ihtiyaçların giderilmesi ve GTB hizmetlerine olan 

talebin karşılanmasında sürdürülebilir yapının varlığını görmek, buna engel olabilecek 

unsurları belirleyebilmek için yapılmıştır. 

 

Tablo 33: SWOT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

• Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) yöneticilerinin 

kararlılığı, 

• GTB’nin proje geliştirme ve yürütme kapasitesine 
sahip olması, 

• GTB’nin uzun yıllardan gelen bilgi birikimi ve 

tecrübesi, 

• GTB’nin dışa dönük ve kapsayıcı bir yapıya sahip 

olması, 

• GTB’nin güçlü bir kurumsal yapıya sahip olması, 

• Gaziantep’in Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesinin tüm ürünlerinin işlendiği, iç ve dış 

pazara sunulduğu önemli bir sanayi ve ticaret 
merkezi olması, 

• Gaziantep’in tarımsal ürünlerin işlenerek, 

muhafaza ve ambalajlanması suretiyle iç ve dış 
pazarlara satışında önemli bir merkez olması, 

• Gaziantep’in Antepfıstığı, zeytin, pamuk, üzüm, 

kırmızıbiber, keten gibi ekonomik değeri yüksek 

sanayi bitkileri ile mercimek, buğday ve arpa gibi 
hububat ürünleriyle zengin bir tarım yöresi 

olması, 

• GTB’nin, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan 
TOBB üyesi olması, 

• Ulaşım açısından oldukça avantajlı bölgede 

olması, 

• Gaziantep’in bölgede ekonomik ve sosyal çekim 

merkezi olması, 

• Zengin bir üye profiline sahip olması, 

• İşlem hacmi yönünden mevcut çok sayıda ticaret 
borsası arasında ön sıralarda yer alması 

• Teknolojik altyapının yetersiz olması, 

• Hizmetlerin elektronik ortamda sağlanması 

konusunda yeterli imkânlara sahip olunmaması 

• GTB'nin ve tüccarların bulunduğu mevcut 
Buğday Pazarında yeterli fiziki imkânlara sahip 

olmaması, 

• Bilgi yönetim ve elektronik arşivleme sistemine 

geçiş konusunda gerekli etkinliğin 
sağlanamaması, 

• GTB’nin tanınırlığının sağlanması hususunda 

istenen düzeye gelinememesi, 

• İşlem hacmi açısından bölgede faaliyet gösteren 
bazı diğer borsaların gerisinde kalması, 

• Kurumsallaşma yönünde yetersizlik, 

• Mevcut kadronun desteklenmesi ihtiyacı   
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FIRSATLAR TEHDİTLER 

• Ulaşım açısından oldukça avantajlı bir konumda 
olması, 

• Limanlara yakın bir bölgede bulunması, 

• İldeki güçlü bir ihracat tecrübesi, 

• Ülkede tarımsal ürünlere ihtiyacın sürekli 

artması, 

• Tarımsal üretimde güçlü bir farkındalığın olması, 

• Başta tarımsal sanayi olmak üzere, güçlü bir 

sanayi ve köklü bir ticaret mirasına sahip 
olunması, 

• Sınıra yakın olması, 

• Kalkınma Ajansının gerekli her türlü katkıyı 

sağlayabilecek bilgi birikime ve finansal 
imkânlara sahip olması, 

• İlin gelişime açık bir bölge olması, 

• İklim olarak uygunluk, 

• Üniversite ile işbirliği imkânlarının olması 

 

• Tarımsal üretimde yaşanan dalgalanmalar, 

• Ticaret borsacılığında güçlü komşu illere sahip 
olması ve ticaretin komşu illere kayması, 

• Sınır ülkelerde yaşanan istikrarsızlıklar, 

• Göçün ilde yarattığı olumsuz güvenlik algısı, 

• Tarımsal ürün fiyatlarında yaşanan 

istikrarsızlıklar, 

• Kur dalgalanmaları, 

• İhracatta yaşanan darboğazlar  

 

 

 

 

 

 

5.7. TALEP ANALİZİ SONUÇLARI 

 

• İstihdam ile ilgili verilere bakıldığında ise ilin son yıllarda ülke ortalamasının altında 

kaldığı görülmektedir. Bu da son yıllarda ortaya çıkan ekonomik etkenlerin ilin 

sanayisini olumsuz etkilediğini göstermektedir. 

• İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında ise %47 gibi bir çoğunluğun sanayi ve 

tarım sektörlerinde olduğu görülmektedir. Bu da sanayi ve tarımın bölgenin en önemli 

gelir kaynaklarından olduğunu göstermektedir. 

• Gelişmişlik endeksine bakıldığında ise Gaziantep'in 11. sırada yer aldığı ve ülkenin 

%86'sından daha gelişmiş olduğu görülmüştür. 

• Gaziantep sanayisi incelendiğinde gıda ürünleri üreten işletme sayısının diğer tüm 

sektörlerden fazla olduğu görülmüştür. 

• İlin makarna ve irmik üretiminde ülkede ilk sırada, bulgur ve unda ise ikinci sırada yer 

aldığı görülmüştür. Bu sonuç, Gaziantep'te hububat sanayinin çok önemli olduğunu 

göstermektedir. 

• İlin hububat üretiminde de önemli bir rol aldığı görülmüştür. 

➢ GTB büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptir, 

➢ Konumu, tecrübeleri, üye sayıları, işlem hacminin derinliği ve kadrosu bunu 

sağlayabilecek durumdadır, 

➢ Yeni tesiste teknik kadronun sayı olarak güçlendirilmesi önerilir. 
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• Diğer Borsalara yapılan ziyarette, elektronik satış salonlarına geçişlerin üyeler 

tarafından memnuniyetle karşılandığı yorumları alınmıştır. Bu şekilde yapılan 

alım/satım işlemlerinin daha güvenli olduğu ve fiyat istikrarının daha iyi sağlandığı 

yöneticilerle yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. 

• Kantar ve otomatik sonda makinelerinin alım/satım öncesinde büyük bir kolaylık 

sağladığı görülmüştür. Fakat büyük Borsaların bazılarında kantar ve otomatik sonda 

makinelerinin olduğu görülse de numunelerin laboratuvarlara el ile taşındığı tespit 

edilmiştir. Bunun büyük bir zorluk olduğu görülmüş, pnömatik sistem ile numune 

taşınmasının daha iyi ve hızlı olacağı kararlaştırılmıştır. 

• Yapılan görüşmelerde, laboratuvarda kullanılan son teknoloji cihazlar sayesinde 

analizlerin 1 dakika gibi kısa bir sürede yapıldığı öğrenilmiştir. 

• Mevcut buğday pazarındaki tüccarlar ile yapılan görüşmelerde ise mevcut yerin eksik 

ve yetersiz olduğu, sezonda laboratuvarda yığılmalar olduğu, satış fiyatlarının herkes 

tarafından görülemediği ve şeffaflığın tam olarak sağlanamadığı sonuçları elde 

edilmiştir. 

• Ayrıca, tüccarların Borsa gibi güvenilir bir kuruluşun sahipliğini yapacağı bir Lisanslı 

deponun kendilerine daha fazla güven vereceğini ve bölgede rekabetin önünü açacağı 

sonuçları elde edilmiştir. 

• Tüccarlar küçük de olsa bir depolama alanına ihtiyaç duyduklarını, küçük depolar 

sayesinde kısa süreli depolamaları yapabilmelerinin önü açılacağını bildirmişlerdir. 

• Mevcut Buğday Pazarında sosyal imkanların çok kısıtlı olduğunu belirten tüccarlar, 

kafeterya, lokanta, çay ocağı, büfe vb. gibi imkanların sunulmasının, daha cazip bir 

ortam yaratacağını söylemişlerdir. 

 

Sonuç olarak; tarımın, sanayinin ve tarımsal sanayinin gelişmiş olduğu Gaziantep ilimizde, 

yapılan analizler ve görüşmeler sonucunda yeni bir merkezin gerekli olduğu görülmüştür. Bu 

yüzden, Hububat Emtia Merkezi'nin bölgedeki ve ildeki eksiklikleri tamamlayacağı, bölgeyi 

daha ileriye götüreceği düşünülmektedir. 
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6. TALEP SONUÇLARINA GÖRE BELİRLENEN STRATEJİLER  

 Rekabet etmek, yeniliklere ve değişikliklere uyum sağlamak amacıyla; Türkiye’nin 

tarıma dayalı sanayide başkenti konumunda yer alan ve TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından 

A Sınıfı Akredite Borsa olan GTB, hayata kazandırdığı Elektronik Ürün Senetleri Platformu ve 

Mobil Uygulama gibi öncü çalışmalarına kısa bir süre içerisinde Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, 

Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi ve Et Hali ve Et Borsası gibi projeleri de ekleyecektir. 

Bu faaliyetlerle birlikte GTB, orta vadede dünya borsalarına entegre olarak başta Gaziantep 

olmak üzere, Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki çiftçilerin ürünlerini en iyi şekilde 

değerlendirilmesini sağlamayı amaç edinmiştir. 

 GTB’nin yukarıda belirtilen hedefleri gerçekleştirebilmesi; 

➢ En son teknolojik özellikleri taşıyan elektronik satış salonuna, 

➢ Daha fazla ürün çeşidinin en uygun ve kısa zamanda analizlerinin yapılacağı teknik 

donanıma ve fiziksel özelliklere sahip satış salonu laboratuvarı ve yetkili 

sınıflandırıcı laboratuvara, 

➢ İşbu fizibilitenin konusu olmayan ancak ileride yapılması planlanan tüccarların, 

GTB ve üreticilerle sürekli iletişiminin sağlanabileceği yeni komisyoncu 

dükkanlarına, tüccar depolarına, lisanslı depoya ve sosyal tesislere 

➢ Diğer ticaret borsalarıyla rekabet edebilmek ve pazardan daha fazla pay almak için 

yeni ticaret merkezine ve ek ünitelerinin en kısa zamanda tamamlanarak 

faaliyetlerine başlaması bir zorunluluk olarak görülmektedir.  

 

 GTB’de işlem gören hububat, bakliyat ve Antep Fıstığı vs. ürünlerde Türkiye, Güney 

Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, TRC1 ve Gaziantep’in mevcut durumu ve 

üretim verileri belirlendikten sonra, GTB’de işlem gören ürün gruplarıyla ilgili olarak işlem 

hacminin miktar ve tutarına ilişkin öngörülerde bulunulmuştur. İşlem hacminin %70'i hububat 

ve hububat ürünlerinden olan GTB faaliyetlerini 2020 yılı ilk yarısına kadar sürdüreceği, 2021 

yılından itibaren ise faaliyetlerin yeni ticaret borsasında ve hububat emtia merkezinde devam 

edeceği öngörülmüştür.  

 Hububat Emtia Merkezi; fiziki şartların iyileşmesi, elektronik satış salonunun 

sağlayacağı olanaklar ve yeni laboratuvarların da faaliyete geçmesiyle birlikte ilk dönemlerde 

Gaziantep, Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne yönelik çalışacağı, orta ve uzun vadede 

ise Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın da faaliyetlerine başlamasıyla özellikle ELÜS’de ulusal ve 

uluslararası pazarlara da yöneleceği öngörülmüştür. 

 

 Varsayımlar 

Çalışmada kullanılan temel varsayımlar aşağıdaki gibidir; 

• Yapılan bu çalışmada arazinin öz sermayeyle Milli Emlak'tan tahsis edilecek olması 

nedeniyle yatırım tutarının hesaplanmasında arsa maliyeti öngörülmemiştir. 
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• Öngörülen makine ve teçhizat fiyatları montaj dâhil anahtar teslimi fiyatlardır. Bu 

çerçevede taşıma-sigorta, ithalat-gümrükleme ve montaj giderleri öngörülmemiştir. 

• Öngörülen tescil gelirleri ve diğer gelirlerle, girdi fiyatları; 5174 sayılı Kanun’da 

belirtilen esaslarla, farklı ticaret borsalarında (Konya, Polatlı) ve GTB’de yapılan 

incelemeler, piyasa fiyatları, tedarikçi ve/veya üretici firmalar ile yapılan görüşmeler 

çerçevesinde öngörülmüştür. 

• Ticaret borsasının toplam gelirleri ve giderleri, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 

geçmiş yıllarda gerçekleşen gelir ve giderlerinin toplam işlem hacmine oranı baz 

alınarak belirlenmiştir.  

• Yeni yatırımla birlikte GTB faaliyetlerinin her yıl %10 artacağı öngörülmüştür. 

• GTB’nin mevcut ve geçmiş faaliyetleri ve mali tabloları incelendiğinde, giderlerin 

gelirlerin ortalama %88’i olduğu görülmüş, bu oran giderlerin hesaplamasında 

kullanılmıştır. 
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7. TEKNİK DEĞERLENDİRME  

 

7.1.  MEVCUT DURUM VE PLANLANAN YATIRIM 

 

Bu projede Gaziantep ili ekonomisi için son derece stratejik öneme sahip hububatların 

pazarlanması aşamalarında yaşanan sorunların çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri 

sürdürerek, ürünlerin ticaretini kolaylaştıracak, bölgeyi ve ili hububat merkezi haline getirecek 

ve ilin ticaret potansiyelini artırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan hububat 

ticaretini bir merkezde toplamak amacıyla son teknolojilerin hakim olduğu Hububat Emtia 

Merkezi yapılacaktır.  

Mevcut durumda GTB, 28.747 m2’lik alan üzerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 5174 

sayılı Kanun çerçevesinde hizmetlerini gerçekleştiren borsada toplam 32 personel 

çalışmaktadır. Borsa Binası dışında iştiraki olan akredite bir laboratuvar vardır.    

Planlanan Hububat Emtia Merkez Binası bünyesinde 80 kullanıcılı Elektronik Satış 

Salonu ve Akredite Laboratuvarlar yer alacaktır. 

Merkeze gelen ürünler kantarda tartıldıktan sonra öncelikle pnömatik sistemle 

laboratuvara analiz için gönderilecek olup, analizi yapılan ürün analiz sonuçları ile birlikte satış 

salonlarında bantlı sistem ile önlerinde bilgisayarları bulunan tüccarların önünden geçecektir. 

Tüccarlar bu bilgisayarlar ile alım işini gerçekleştirecektir. Satışı gerçekleşen ürünlerin 

özellikleri, fiyatları ve miktarları ise elektronik ekranlara ve aynı anda web-sitesine 

yansıtılarak, bilgi akışı sağlanacaktır. 

Proje kapsamında Hububat Emtia Merkezi merkez binası içerisinde elektronik satış 

salonu ve laboratuvarlar yer alacak ve Gaziantep Ticaret Borsası Aracılık Hizmetleri A.Ş. ELÜS 

alım satımı için hizmet verecektir.  

 

7.2. YAKLAŞIMLAR, ÖNGÖRÜLER 

 

Planlanan yatırım Türk Lirası üzerinden hesaplanmıştır. Ancak öngörülen teknik yatırım 

harcamalarının bir bölümü USD ve EURO cinsinden fiyatlandırılmıştır. Bu çerçevede, TCMB 

13 Mayıs 2019 tarihli döviz satış kurları EUR/TL: 6,8447, USD/TL ise 6,0936 TL 

alınmıştır.   

 

7.3. PROJE YERİ VE TASARIM  

 

7.3.1. Arsa 

 

Yatırımın Gaziantep il sınırları içerisinde Şehitkamil ilçesi, Bedirkent Mahallesi, ada 102 

ve 26 numaralı parselde yapılması planlanmaktadır.  
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Planlanan Hububat Emtia Merkezi’nin modellemesinin ve bu modellemenin 

işlevselliğinin belirlenmesinde Polatlı Ticaret Borsası Yerleşkesi ve Konya Ticaret Borsası 

Yerleşkesi ile yerinde birebir görüşmeler yapılmıştır. Planlanan tesisin projelendirme 

aşamasında bu ön görüşmeler dikkate alınmıştır.  

 

7.3.2. İnşaat Özellikleri, Büyüklükleri 

 

Yapılacak detaylı projelendirme aşamasında statik hesaplamalara göre idari binanın 

çizimi değişebilecek olup, bu çerçevede öngörülen inşaat planları ve büyüklükleri aşağıda 

verilmiştir. 

Ön proje çalışmasında bodrum ve zemin olmak üzere   2.573,34 m2 kapalı alanı olan 

Hububat Emtia Merkezi merkez binası öngörülmüştür. Bina kapalı alan dağılımı aşağıdaki 

gibidir. 

 

• Bodrum  = 1.056,25 m2 

• Zemin   = 1.517,09 m2 

 

Merkez binası teknik özellikler olarak merkezi ısıtma sistemi, sıcak ve soğuk su 

tesisatı, havalandırma, asansör, genel zeminler mermer, toplantı salonu 1. sınıf karo, 

personel odaları ahşap kaplamalı parke, çift camlı pencereler, akıllı ve şifreli kapılar, ana 

girişte sayısal giriş ve çıkışlarda elektronik kayıt sistemi ve 7/24 kayıt altına alınan görüntülü 

kameralar olmak üzere modern iletişim ve  kontrol sistemleriyle donatılması hedeflenmiş 

olup, inşaat alan hesabı, vaziyet ve kat planları projesi aşağıda verilmiştir.  
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Şekil 12: Vaziyet Planı 
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Şekil 13: Hububat Emtia Merkezi Merkez Binası Kat Planı (Bodrum) 
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Şekil 14: Hububat Emtia Merkezi Merkez Binası Kat Planı (Zemin ve Çevre) 
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7.4. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI 

 

7.4.1. Proje Yeri ve Uygulama Alanı 

Proje uygulama alanı Gaziantep Şehitkamil İlçesi Bedirkent Mahallesi ada 102 ve 26 

numaralı parsel sınırları içerisindedir. Bu nedenle elektrik, doğalgaz, ulaşım ve haberleşme 

şebekelerine ulaşımda sıkıntı yaşanmayacaktır. Borsa faaliyetleri hizmet sektörü olduğundan 

herhangi bir iklim koşullarından etkilenmesi mümkün değildir.  

7.4.2. Proje Yönetimi ve Organizasyon 

GTB ve laboratuvarda mevcut personelinde değişiklik olmayacağı, öngörülmüştür. 

Mevcut durumda laboratuvar hizmetleri ayrı bir tüzel kişilik olduğundan organizasyon yapısına 

değinilmemiştir. 

Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, GTB tarafından çok sayıda proje 

yürütülmüş olup, proje yönetme kapasitesine sahip ve yetkin oldukları 

gözlenmiştir. 

 

7.4.3. Proje Yönetimi 

Proje faaliyetleri GTB yönetimi ve uzman proje ekibi himayesinde yürütülecek olup 

proje ortakları ile iletişim ve faaliyetlerdeki görev paylaşımı, faaliyetlerin takibi, yürütülmesi, 

sonuçlandırılması ve İKA’ya raporlanması GTB sorumluluğunda bu proje için oluşturulacak 

uzman bir proje ekibi tarafından organize edilecektir. 

 

7.4.4. Uygulama Programı 

Hububat Emtia Merkez Binası yerleşkesinin kurulmasına ilişkin tüm çalışma detayları ve 

tahmini zamanları bu bölümde yer almaktadır. Merkezin kurulumuna ilişkin süre 24 ay olarak 

planlanmıştır. Bu süre merkezin oluşturulmasına ilişkin ön hazırlık ve fizibilite çalışmalarını da 

kapsamaktadır. Aşağıda verilen aşamalar termin tablosunda gösterilmiştir.  

 

Etüd-Proje / Danışmanlık 

Öngörülen sürenin ilk 4 ayında bu çalışmaların tamamlanması planlanmıştır.  

Arazi Düzenlenmesi 

Arazi düzenlemesi (hafriyat) için 1 ay süre öngörülmüştür. 

İnşaat  

Merkezin kurulacağı arazi tahsisine ve imara ilişkin tüm izinlerin alınması, inşaat 

şartnamesinin hazırlanması ve ihalelerin yapılması için 4 ay süre öngörülmüştür. İnşaatın 

çevre düzenlemeleri dahil 12 ayda tamamlanacağı, inşaat yatırımlarının hazırlık aşamaları da 

dahil 24 ay süreceği öngörülmüştür. 

Makine Teçhizat Yatırımları 

Fizibilitede tanımlanan teknoloji ve tanımdaki makine teçhizat ve donanım listesinin 

belirlenerek ihaleye çıkılması ve firmaların seçilmesi için öngörülen zaman dilimi 13-16. Ay 
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dilimi ile 17- 20. Ay aralığı olarak öngörülmüştür. Montajların ise teçhizatlar geldikçe 17. ve 

24. aylar arası tamamlanacağı öngörülmüştür. 

Demirbaşların Alınması ve Tefrişatın Tamamlanması  

İnşaatın tamamlanmasını takiben demirbaşlar ve tefriş için ihaleye çıkılması ve 

belirlenen firmalarla sözleşme imzalanması için 4 aylık süre öngörülmüştür ve sonraki 4 ay 

içerisinde de teslim ve montajlar tamamlanacaktır. 

Operasyonalleşme ve Kurumsal Kapasite Oluşturma 

Mevcut durumda faaliyetlerini devam ettiren bir yapılanma olduğu için herhangi bir 

süre öngörülmemiştir. 

Personelin Göreve Başlaması 

Mevcut durumda faaliyetlerini devam ettiren bir yapılanma olduğu için sadece lisanslı 

depo bölümüne işgücüne planlaması 5. ay diliminde başlayacaktır.  

Açılış 

Özel bir program düzenlenerek açılışın yapılması görünürlüğü artırırken Merkezin 

lokasyonunun tanıtılması için de faydalı olacaktır. 

 

 

Şekil 15: Öngörülen Uygulama Planı 

FAALİYET / ÇEYREK DÖNEMLER 

1-4 
AY 

5-8 
AY 

9-12 
AY 

13-16 
AY 

17-20 
AY 

21-24 
AY 

ETÜD PROJE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI             

İNŞAAT             

İnşaat Teknik Şartnamesinin Hazırlanması             

Arazi, İçin Gerekli İzinlerin Alınması ve Düzenleme             

İnşaat ihalesinin Yapılması ve Sözleşmenin İmzalanması             

İnşaat             

Çevre Düzenlenmesi,             

MAKİNE TEÇHİZAT             

İhale Yapılması ve Sözleşmenin İmzalanması             

Teslim, Montaj, Test             

DEMİRBAŞLAR VE TEFRİŞAT             

İhale Yapılması ve Sözleşmenin İmzalanması             

Teslim, Montaj , Test             

ORGANİZASYON VE FAALİYET              

 Çalışanların Göreve Başlaması             

AÇILIŞ             
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7.5. TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI 

 

7.5.1. Arsa 

 
Hububat Emtia Merkez Binası arazisi tahsis edilmiş olup herhangi bir harcama 

öngörülmemiştir. 
 
 

7.5.2. Etüd-Proje / Danışmanlık 

 
 Hububat Emtia Merkez Binası için Etüt Proje kapsamında 280.000 TL harcama 

öngörülmüştür. Aşağıdaki şekilde detaylandırılmıştır. 
 

Zemin Etüdü/Projelerin Hazırlanması   Adet 1 150.000 
Danışmanlık ve Eğitim    Adet 1   70.000  
Yurt İçi Teknik Gezisi     Adet 1   15.000  
Yayın ve Tanıtım Giderleri    Adet 1   25.000  
Yeminli Mali Müşavir ve MMO Denetim Maliyeti Adet 1   20.000 

 

7.5.3. İnşaat 

7.5.3.1. Arazi Düzenleme 

Arazi düzenleme (hafriyat) bedeli olarak 1.000.000 TL harcama öngörülmüştür. 

Eğimlerin düzeltilmesi, çıkan harfiyatın kamyonlarla aktarılması, arazi düzenlenmesinde 

kullanılacak makinelerin kira ücretleri de bu tutarın içindedir. 

İdari Binanın bulunduğu alanda tahmini olarak 140.000,00 m3 kazı miktarı vardır. 

Piyasa fiyatları için m3 başına 7,14 TL baz alınmaktadır. 

140.000 m3 x 7,14 TL/m3 = 1.000.000,00 TL civarında bir hafriyat masrafı çıkacağı 

öngörülmüştür. 

7.5.3.2. Merkez Binası 

26 Nisan 2018 tarih ve 30403 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı yapı 

yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki Tebliğ’in V sınıf A grubu yapılar listesinde yer alan Borsa 

Binaları dikkate alınarak 1.642 TL/m2 birim metrekare fiyatı alınmıştır.  

İNŞAAT METRAJ (m2) 

BODRUM KAT 

Depo 114,00 

Elektrik 213,00 

Teknik Hacim 420,00 

Sığınak 144,00 

Personel Soy.-Wc 80,00 

Koridor 51,00 

Dİğer 34,25 

BODRUM TOPLAM İNŞAAT ALANI 1.056,25 
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ZEMİN KAT 

Giriş Holü 151.00 

Muhasebe 20.70 

Wc 5.40 

Wc 5.40 

Arşiv 15.00 

Depo 12.00 

Mutfak 18.00 

Yemekhane 54.00 

Engelli Wc 6.00 

Wc 15.00 

Wc 15.00 

Satış Salonu (80 kişi) 348.00 

Ofis 20.00 

Müdür Od. 20.00 

Makam Od. + Dinlenme + Wc 42.00 

Toplantı 30.00 

Personel Wc 6.50 

Personel Wc 6.50 

Giriş Holü 85.50 

Tescil Vezne 42.00 

Üretici İzleme Salonu (120 kişi) 123.00 

Satış Salonu Laboratuvarı 40.00 

Güvenlik 12.00 

Kantar 14.00 

Numune  12.00 

Wc 4.00 

Wc 4.00 

Yönetici Od. 16.00 

Numune Saklama Od. 32.00 

Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvarı 36.00 

Diğer 306.09 

ZEMİN KAT TOPLAM İNŞAAT ALANI 1.517,09 

 

  

BORSA BİNASI TOPLAM İNŞAAT ALANI(  BODR.+ZEMİN) 2.573,34 m2 
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Kapalı alanı 2.573,34 m2 olan Hububat Emtia Merkez Binası maliyeti; 1.642 TL/m2 X  

2.573,34 m2 = 4.225.424,28 TL  olarak öngörülmüştür.  

 

 

Şekil 16: İnşaat Alanı Hesabı 

 
 
 
 

7.5.4. Makine Teçhizat 

 

Makine teçhizat yatırımı olarak; Hububat Emtia Merkez Binası, Elektronik Satış Salonu 

ve Laboratuvar yatırımı dikkate alınmıştır. Tefriş inşaat içerisinde, demirbaşlar ayrıca 

belirtilmiştir. 

 

Makine Teçhizat seçiminde GTB’nin de yönlendirmesiyle Konya ve Polatlı Ticaret 

Borsalarıyla birebir görüşmeler yapılmış olup; Elektronik Satış Salonu’nda ALPATA Teknoloji 

Yazılım (Elektronik Satış Salonlarında Türkiye'deki tek firma), laboratuvar cihazlarında ise 

PERTEN (Bakanlıklar tarafından kabul gören firma) firmalarından teklif alınmıştır.  

 

Makine teçhizat toplam tutarı; 2.796.719 TL ticaret borsası, 1.855.095 TL elektronik 

satış salonu ve 541.042 TL laboratuvarlar olmak üzere toplam 5.192.856 TL olup detaylar 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  
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Tablo 34: Ticaret Borsası Toplam Makina Teçhizat Listesi 

Ticaret Borsası Makine Teçhizat 

MALZEME ADI TUTAR (TL) 

KT-60 Kantar 3x16m 60 Ton Kantar 130.242 

Otomatik Numune Alma Sondası EVA-SP01 - Pnömatik Elektrikli Sonda 45.338 

Kamera Sistemi 50.000 

Muhasebe Yazılım  25.000 

Bilgi İşlem Sistemleri  50.000 

Elektronik Satış Salonu 2.097.601 

Satış Salonu Laboratuvarı-Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar 541.042 

Jeneratör (250 KW) 100.000 

TOPLAM 3.039.223 

 

Elektronik satış salonu makine teçhizat tutarı aşağıdaki tabloda yer almakta olup 
anahtar teslim set olarak alınmıştır. Bu nedenle toplam rakam yazılım harcamalarını 
içermektedir. 

Tablo 35: Elektronik Satış Salonu Makine Teçhizat Tutarı Detayı 

Elektronik Satış Salonu  

Malzemenin Adı Adet 
Tutar 
(USD) 

Tutar 
(EURO) 

Tutar (TL) 

1 HPE DL 380 Gen10 SFF Server & HPE MSA 2050 Storage    98.038   597.404 

  HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server     2       

  HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server      1       

  HPE SN3000B 24/24 FC SAN Switch     2       

  HPE MSL2024 0-Drıve Tape Library  1       

2 HPE SWITCH   44.500   271.165 

  Aruba Instant MIMO Radio Antenna 4       

  Aruba 1Y FC NBD Exch IAP 315 SVC 4       

  AP-220-W1 Flat Surface Wall 4       

  HPE 5130 48G 4SFP +1 Slot Switch 2       

  HPE 1Y FC 24X7 5130 48G 4SFP 2       

  HPE X361 150W AC Power Supply 2       

  HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver 2       

  HPE X240 10G SFP+SFP CABLE 2       

  HPE 5130 48G PoE+4SFP+1 slot Switch 1       

  HPE 1Y FC 24X7 HPE 5130 48G PoE 1       

  HPE X362 720W AC PoE Power Supply 1       

  HPE X240 10G SFP+SFP CABLE 2       

  HPE 5130 48G 4SFP+EL Switch 2       

  HPE 1Y FC 24x7 5130-48G 4SFP EL SVC 2       

  HPE X130 10G SFP+LC SR Transcevier 4       

  HPE FlexNetwork X240 10G SFP DAC 4       
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3 VMWARE SANALLAŞTIRMA LİSANSI   25.714   156.691 

  VMware vSphere 6 Standart 6 Proces 1       

  Basic Support/Subscri 6 Proces 1yıl 2       

  VMware vSphere 6 Standart 1 Proces 2       

  Basic Support/Subscri 1 Proces 1yıl 4       

4 ESED ANTIVIRUS   2.100   12.797 

  NOD 32 Esed Anti 19AY 76 KULLANICI 1       

5 KLİMA   2.100   12.797 

  INVERTER 12000 BTU 1       

6 LOG YÖNETİM & 5651 PAROLAMA   19.850   120.958 

  Logsign V.4 Focus S-25 SIEM Software 1       

7 KLİMALI KABİN   19.800   120.653 

  Rack Kabinet-2000 (42 U) 2       

  Hassas Klima In Row Tipi 1       

  PDU 0U, 220 V, 50 Hz Kablolu Çıkış 2       

  Sevk, Taşıma, Montaj Eğitim 1       

8 KABLOLAMA VE KABİNET SONLANDIRMA   6.929   42.223 

  HCS CAT6 UTP PATCH CORD 1M 4       

  HCS CAT6 UTP KEYSTONE JACK 80       

  HCS 8 CORE FİBER KABLO 120       

  HCS FİBER OPTİK PATCH PANEL 2       

  HCS DATALİGHT PATCH PANEL 2       

  HCS DATALİGHT FİBER OPTİK KİT 2       

  HCS SC OM3 MM 1 METRE PİGTAİL 16       

  HCS SC OM3 MM DUBLEX COUPLER 16       

  HCS SC-LC OM3 MM PATCH CORD 8       

  FİBER ÇEKİM İŞÇİLİĞİ 120       

  FİBER SONLANDIRMA  16       

  SİSTEM DEVREYE ALMA 1       

  UTP SONLANDIRMA TEST, ETİKET 1       

9 UPS   6.500   39.608 

  TESCOM DS-330 30 KWA 10 DK AKÜLÜ 1       

10 FREWALL   17.000   103.591 

  XG 2 SERIES ENTERPRISEPROTECT 2       

  XG 2 SERIES ENTERPRISEGUARD 2 YIL 2       

11 SETUP   7.500   45.702 

  KURULUM, EĞİTİM, DEVREYE ALMA 1       

12 ELEKTRONİK SATIŞ SALONU YAZILIMI ve BBS ENTEGRASYONU       140.000 

13 NUMUNE TAHIL TAŞIMA MAKİNESİ ve HAREKETLİ TAVA ALTI AHŞAP GİYDİRMESİ     50.150 343.262 

14 2 USB çıkışlı RFID Okuyucu 50     37.500 

15 1 USB çıkışlı RFID Okuyucu 5     2.250 

16 Plastik Ürün Kabı 5     51.000 

TOPLAM       2.097.601 
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 Tablo 36: Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Makine Teçhizat Tutarı Detayı  

SATIŞ SALONU LABORATUVARI   

Perten IM 9500  Adet 1 136.314 136.314 

Elek Takımı 10'lu  Adet 2 3.750 7.500 

Konik Numune Bölücü  Adet 1 11.000 11.000 

Nilimalitre Chopin Marka  Adet 1 11.100 11.100 

Kaba Terazi  Adet 2 4.350 8.700 

Hassas Terazi (Analitik Terazi) 0,01 hassasiyetli  Adet 5 5.500 27.500 

Diğer Lab. malzemeleri (standart ağırlıklar, pens vs.) Set 1 3.000 3.000 

YETKİLİ SINIFLANDIRICI LABORATUVAR    

Perten IM 9500  Adet 2 136.314 272.628 

Nilimalitre Chopin Marka  Adet 1 11.100 11.100 

Elek Takımı 10'lu Adet 2 3.750 7.500 

Kaba Terazi  Adet 2 4.350 8.700 

Hassas Terazi (Analitik Terazi) 0,01 hassasiyetli Adet 4 5.500 22.000 

Konik Numune Bölücü Adet 1 11.000 11.000 

Diğer Lab. malzemeleri (standart ağırlıklar, pens vs.) Set 1 3.000 3.000 

TOPLAM       541.042 

 

 

7.5.5. Demirbaşlar 

 
 Tefriş için ayrılan maliyette dikkate alınarak demirbaş harcaması olarak 500.000 TL 

öngörülmüştür. 

 

7.5.6. İşletme Sermayesi 

 
 Yıllık işletme sermayesi ihtiyacı hizmet projelerinde (turizm hariç) genelde bir aylık 

nakit ihtiyacı olarak düşünülmektedir. Ancak GTB zaten faaliyette olan bir kuruluş olduğundan 

ve elinde mevcut nakit ve nakit benzeri varlıklar değerlendirildiğinde ek bir işletme sermayesi 

yatırımı öngörülmemiştir. 
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7.5.7. Yıllar İtibariyle Toplam Yatırım Tutarı ve Amortisman  

 

Tablo 37: Yıllar İtibariyle Toplam Yatırım Tutarı 

YATIRIM UNSURLARI 2020 2021 TOPLAM 

A.      Arsa Yatırımı 0 0 0 

B.      Sabit Yatırım Tutarı 5.230.274 4.169.979 9.400.253 

         1. Etüd ve Proje Giderleri 280.000 0 280.000 

         2. İnşaat Harcamaları 3.535.254 1.690.170 5.225.424 

                     2.1 Arazi Düzenleme 1.000.000 0 1.000.000 

                     2.2 Merkez Binası 2.535.254 1.690.170 4.225.424 

         3. Makine Teçhizat Harcamaları 1.215.689 1.823.534 3.039.223 

                   3.1 Satış Salonu Laboratuvarı 82.046 123.068 205.114 

                   3.2 Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar 134.371 201.557 335.928 

                   3.3 Elektronik Şatış Salonu 839.040 1.258.561 2.097.601 

                  3.4 Diğer Makine ve Teçhizatlar 160.232 240.348 400.580 

         4. Demirbaş Giderleri  0 500.000 500.000 

         5. Genel Giderler 100.619 80.274 180.893 

         6. Beklenebilecek Farklar 102.631 81.880 184.511 

C.      İşletme Sermayesi İhtiyacı  0 0 0 

TOPLAM YATIRIM TUTARI (KDV Hariç) 5.234.194 4.175.857 9.410.051 

D.     KDV 942.155 751.654 1.693.809 

TOPLAM YATIRIM TUTARI (KDV Dahil) 6.176.349 4.927.511 11.103.860 

 

Tablo 38: Amortisman Tablosu 

AMORTİSMANA TABİ KIYMET ORAN DEĞER AMORTİSMAN 

Binalar  0,02 5.225.424 104.508 

Makina Teçhizat 0,1 3.039.223 303.922 

Demirbaşlar 0,2 500.000 100.000 

Diğer 0,1 645.404 64.540 

TOPLAM 572.970 
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7.6. TEKNİK ANALİZ 

 

7.6.1. Kurulu Kapasite 

 

Borsa hizmetleri insana bağlı hizmet kapasitesi gerektirdiğinden ve talep kadar 

kapasiteyi artırmak mümkün olduğundan bir kurulu kapasite söz konusu değildir. Laboratuvar 

hizmetleri ise satış öncesinde yoğunluğu olan bir hizmet türüdür. Laboratuvarın satış dışında 

dışarıya hizmet vermesi de mümkündür. 

 

7.6.2. Çevresel Etki Değerlemesi 

 

Yatırımın yapılacağı yerin altyapı anlamında herhangi bir sorunu bulunmamaktadır. 

Ayrıca faaliyetler hizmet nitelikli olduğundan ve herhangi bir üretim olmayacağından çevreyi 

kirletecek unsurlar mevcut değildir. Bu çerçevede yatırım için Çevre Etki Değerlemesi (ÇED) 

gerekli değildir. 

 

7.6.3. Hizmet Tanımları ve  İş Akışları 

 

 GTB, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’nda 
yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların 
tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir 
kurumdur. 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre, 
GTB kuruluş amaçları ve görevleri kısaca aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

✓ Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. 

✓ Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit 
ve ilan etmek. 

✓ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, 
muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda 
ihtiyari tahkim usulleri gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel 
düzenlemeler yapmak. 

✓ Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapma, 
elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 

✓ 51. maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

✓ Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve 
teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 

✓ Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, bakanlığın 
onayına sunmak ve ilan etmek. 
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✓ Borsa faaliyetleri konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda 
bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kısmının menfaati olduğu takdirde bu üyeleri 
adına veya kendi adına dava açmak. 

✓ Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğinde 
uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. 

✓ Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu 
kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii 
halinde bu işleri yürütmek. 

✓ Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 

✓ Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte 
bulunmak. 

✓ Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça 
verilecek görevleri yapmak. 

 

 Bu itibarla GTB iş akışları yukarıdaki tanımlar çerçevesinde; 

• Kantar’da tartım 

• Numune alımı 

• Laboratuvar  

• Elektronik Satış Salonu  

• Tescil  

iş akışları aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir.  

 

7.6.3.1.  Satış Salonu Laboratuvarı 

 Borsaya satış amacı ile getirilen bütün ürünler satıştan önce ön analize tabi 

tutulmaktadır. Satış salonu laboratuvarında yapılan analizler iki ayrı bölüm olarak 
tanımlanabilir. 

 
Fiziksel Analizler 

 Borsaya satış amacı ile getirilen bütün ürünlerin satıştan önce ön analize tabi 

tutulmasına fiziksel analiz denir. 

 Laboratuvarda  fiziksel analiz olarak  buğday numunelerinde gluten, sedim, rutubet, 

protein ve hektolitre değerlerine, arpa numunelerinde ise rutubet ve hektolitre değerlerine 

bakılır.  

Bu analizler kısaca aşağıda tanımlanmıştır.   

Yabancı Madde  
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Fiziksel bir analiz olup; ürün içindeki, ürün harici diğer maddelerdir. (Yabancı ot 

tohumları, sap, çöp, kavuz, kırık dane, cılız dane v.b.). Yabancı madde oranının düşük olması 

hatta sıfıra yakın olması arzu edilir.  

Hektolitre Ağırlığı 

100 litre hacimdeki ürünün kg. cinsinden ağırlığı demektir. Kalite belirlemede en çok 

aranan özelliklerden biridir. Buğdayın un verimi ile doğrusal bir ilişkisi vardır. Tanenin şekli, 

büyüklüğü, sert veya yumuşak olması gibi pek çok faktör hektolitre ağırlığını etkiler. 

Rutubet 

Ürünün ihtiva ettiği su oranı demektir. Ürünün depolanması, kalitenin korunmasında 

rutubet oranı büyük önem taşır. Ayrıca; Buğdayın öğütülmesi aşamasında da önemlidir. 

Yüksek rutubet içeren ürünlerin kızışıp küflenmesi, çimlenerek bozulması ve böcek hücumuna 

uğraması daha kolaydır.  

Protein Tayini 

Protein oranı ve kalitesi unun mamul yapımındaki potansiyelini gösteren en önemli 

faktör olarak kabul edilir. Buğdayı en kaliteli tahıl yapan özellik; endosperm proteinleri olan 

gliadin ve glütenin proteinlerinin su ile birleştiğinde koloidal bir birleşik olan glüteni 

oluşturmasıdır.                                                                                                            

Buğdayda Sertlik Tayini 

Çeşide ait bir özellik olmakla birlikte çevre şartlarından etkilenir. Çevresel etkiler 

sebebiyle sert özellikteki buğdaylarda nişasta oranının artması ile danenin camsılık özelliği 

kaybolup dönmeli daneler oluşabilmektedir. Danede camsılık oranı değirmencilikte sarf 

edilecek enerji miktarı ve irmik verimi bakımından önemli olmaktadır. 

Süne-Kımıl Emgi Oranı  

Belirli sayıdaki veya miktardaki buğdayın içinden tespit edilen emgili danelerin sağlam 

danelere oranıdır. Süne ve Kımıl zararlıları tarlada başaktaki daneleri emerek yaptıkları zarar 

buğdayın işleme sırasındaki özellikle ekmekçilikte doğrudan kaliteyi etkilemektedir. Gluten 

yapısı bozulduğundan ekmekte istenilen kabarma sağlanamamaktadır. Emgi oranı arttıkça 

kalite düşmektedir. Emgi oranının sıfır veya sıfıra yakın olması arzu edilir.  

Yağ Tayini 

Ayçiçeği ve yağlı tohumların yağ oranlarının belirlenmesi analizidir.   
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İş akışı olarak Satış Salonu Laboratuvarı İş Akış Şeması aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 17: Satış Salonu Laboratuvarı İş Akış Şeması 
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7.6.3.2. Elektronik Satış Salonu 

 

Laboratuvarda işlemi tamamlanmış numuneler satışı gerçekleştirilmek üzere satış 

salonunda bekletilir.  Salon satışında alım yapabilmek için elektronik imza ile sisteme giriş 

yapılmalıdır. Her firma sadece bir elektronik imza ile alımı yapabilmektedir.  Satış işlemleri 

Elektronik sistemde yapılmakta ve ürünlerin dolaşması için konveyör sistemi 

kullanılmaktadır. Ürün numuneleri kayıt sıralarına göre satışlar halinde sisteme tanıtılarak 

satışa sunulur. Her satışta belirlenen oranda ürün satışa sunulur. Satış süresi yaklaşık 20 

dk'dır. Her alıcının önünde, satışa sunulan ürünlerin analiz değerlerini görebilecekleri ve 

ürünlere fiyat verebilecekleri Dokunmatik LCD (Multitouch) Full HD ekran bulunmaktadır. 

 Satışı yapılacak ürünler konveyör sistemi üzerindeki numune tabaklarında esnafın 

önünden geçer. RFID sistemi ile esnaf önünden geçen tabaktaki ürünün tüm özeliklerini 

görebilir ve numuneden örnek alabilir. Geçiş esnasında alıcılar almak istedikleri ürünlerden bir 

miktar ürün numunesini masalarındaki tablalara koyarak istedikleri ürünleri fiziksel olarak 

inceleyebilmekte ve LCD ekranlarda analiz değerlerini görerek kalite kriterlerine göre fiyat 

ermelerine olanak sağlanmaktadır.  Satış için verilen süre tamamlandığında, ürüne en yüksek 

fiyatı veren esnafın fiyatı satış veznelerine otomatik olarak gönderilmektedir. 

 Müstahsiller satışlar esnasında gerçekleşen fiyat değişimlerini anlık olarak Bekleme 

Salonundaki ekranlar üzerinde izleyebilmektedirler.  Satışlar sonunda ürün sahipleri ürüne ait 

fiyat bilgilerini Satış Salonu Veznesi üzerindeki LED Ekrandan görebilmektedirler aynı 

zamanda anons edilerek satıcıya bilgi verilmektedir.  Müstahsil belirlenen fiyata ürününü 

satmak isterse satış işlemi gerçekleşir ve tescil işlemi yapılır. Müstahsil tarafından fiyat 

beğenilmezse satış işlemi iptal edilir. 

 

 

  



 

134 
 

Şekil 18: Elektronik Satış Salonu İş Akış Şeması 
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7.6.3.3. Tescil 

  

Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin 

(ithalat, ihracat, alım satım) borsalara tescili zorunludur. Tescil işleminin yapılabilmesi için 

alıcı ve satıcıdan en az birinin borsaya kayıtlı olması gerekmektedir. Borsaya kayıtlı olmayan 

üyelerin tescil işlemleri ise borsa ajanlarına vekalet vermeleri durumunda borsa ajanları 

tarafından yapılmaktadır. Tescil işlemi, alım satım muamelesinin gerçekleşmesinden itibaren 

en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Bu süre içinde tescil zorunluluğunun yerine 

getirilmemesi durumunda tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Tescil ücreti net tutar 

(KDV'siz tutar) üzerinden binde birdir. Yasal sürenin geçmesi durumunda yüzde elli gecikme 

zammı uygulanır. İhracat tescillerinde tescil ücreti alınmaz.  

 

Şekil 19: Tescil Hizmetleri İş Akışı 
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7.7. İŞLETME GELİRLERİ 

 

Hububat Emtia Merkez İdari Binası gelir gider hesabında; tescil işlemleri ile laboratuvar 

gelir ve giderleri birlikte dikkate alınmıştır.  

 Mevcut durumda akredite ve yetkili sınıflandırıcı bir laboratuvara sahip olan GTB’nin 

Hububat Emtia Merkezi’nde yeni bir elektronik satış salonu da bulunacaktır. Tüm bu detaylar 

dikkate alınarak yapılan hesaplamalar aşağıda verilmiştir.  

GTB’nin laboratuvar dahil toplam gelirleri, geçmiş yıllar toplam işlem hacmi baz 

alınarak hesaplanmıştır. Buna göre GTB’nin toplam gelirleri, toplam iş hacminin ortalama 

binde 1’i seviyesinde gerçekleşmiş olup, önümüzdeki dönemlerde de aynı seviyede devam 

edeceği varsayılmıştır.  

 Yatırım konusu borsa işlemleri hizmet konusu olduğundan bir kapasite ve öngörüsü 

söz konusu değildir. GTB’nin 2018 yılı toplam gelirlerinin 2018 yılı verilerinden yararlanarak 

7.810.000 TL olacağı öngörülmüştür. 2019 ve 2020 gelirlerinin 2018 yılına göre %10 artarak 

8.591.000 TL olacağı öngörülmüştür. Yeni ticaret borsasının faaliyetlerine başlayacağı 2022 

yılından itibaren, 2023 yılı sonuna kadar GTB gelirlerinin her yıl %10 artacağı, daha sonraki 

yıllarda ise sabit kalacağı öngörülmüştür.  

 

7.8. İŞLETME GİDERLERİ 

 

 GTB’nin toplam yıllık gideri geçmiş yıllar ticaret borsası verileri baz alınarak toplam 

gelirin  %88’i oranında alınmıştır. 
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8. FİNANSAL DEĞERLENDİRME 

 

8.1. TOPLAM YATIRIMI TUTARI VE FİNANSMANI 

 

Tablo 39: Finansman İhtiyacı ve Kaynakları 

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI 2020 2021 TOPLAM  

    

A- Arsa Yatırımı 0 0 0 

B- Sabit Tesis Yatırımı    5.234.194 4.175.857 9.410.051 

Sabit Yatırım Toplamı 5.234.194 4.175.857 9.157.750 

    

C- İşletme Sermayesi 0 0 0 

D- KDV 942.155 751.654 1.693.809 

TOPLAM 6.176.349 4.927.511 11.103.860 

    

TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI 2020 2021 TOPLAM  

    
A- Özkaynak ve Özkaynak Benzeri 
Fonlar  6.176.349 4.927.511 11.103.860 

Sermaye ve Benzeri Kaynaklar 5.145.429 4.652.599 9.798.028 

Şirket Fonları 1.030.920 274.912 1.305.832 

    

B- Yabancı Kaynaklar 0 0 0 

TOPLAM 6.176.349 4.927.511 11.103.860 

 
(*): GTB’nin halihazırda faaliyetleri devam etmekte olup, finansman kaynakları içerisinde yer alan şirket 

fonları, GTB’nin 2019 ve 2020 yıllarında elde edeceği öngörülen net karlarından oluşmaktadır.  
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8.2. PROFORMA GELİR GİDER TABLOSU VE NAKİT AKIM TABLOSU 

 

Tablo 40: Yıllar itibariyle Gelir-Gider Tablosu 

AÇIKLAMALAR / YILLAR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028+ 

1- Faaliyet Gelirleri 9.450.100 10.395.110 11.434.621 11.434.621 11.434.621 11.434.621 11.434.621 11.434.621 

    1.1. GTB Gelirleri 9.450.100 10.395.110 11.434.621 11.434.621 11.434.621 11.434.621 11.434.621 11.434.621 

2- Toplam İşletme Giderleri 9.695.438 10.610.208 10.610.208 10.610.208 10.610.208 10.510.208 10.510.208 10.510.208 

    2.1. GTB Giderleri 9.147.697 10.062.466 10.062.466 10.062.466 10.062.466 10.062.466 10.062.466 10.062.466 

    2.2. Amortismanlar 572.971 572.971 547.741 547.741 547.741 472.971 472.971 472.971 

3- Brüt Satış Karı / Zararı -270.568  -240.328  799.183  799.183 799.183 899.183  899.183 899.183 

4- Finansman Giderleri          
5- Vergi Öncesi Kar -270.568  -240.328  799.183 799.183 799.183 899.183 899.183 899.183 

6- Kurumlar Vergisi (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 

7- Net Kar / Zarar -270.568  -240.328  799.183 799.183 799.183 899.183 899.183 899.183   
 
 

(*): Oda ve Borsalar, 5174 sayılı Kanunun 70 ve 78.maddeleri gereği kazançtan vergi ödenmemektedir. Sadece toplam gelirlerden  %10  (%8 birlik aidatı, %1 emekli 

sandığı ve %1 iç ticaret payı) kesinti yapılmaktadır. Bu %10'luk kesinti de toplam işletme giderleri içerisinde yer almıştır. Ancak lisanslı deponun ayrı bir iktisadi işletme faaliyeti 

altında faaliyetlerini sürdüreceği varsayımı altında lisanslı depo net geliri üzerinden %20 kurumlar vergisi ödemesi öngörülmüştür. Kalan net karın da GTB'ye iştirak geliri olarak 

aktarılacağı varsayılmıştır. 
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Tablo 41: Yıllar İtibariyle Nakit Akım Tablosu 

AÇIKLAMALAR / YILLAR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028+ 

A - Nakit Girişleri 9.450.100 10.395.110 11.434.621 11.434.621 11.434.621 11.434.621 11.434.621 11.434.621 

       1. Faaliyet Gelirleri 9.450.100 10.395.110 11.434.621 11.434.621 11.434.621 11.434.621 11.434.621 11.434.621 

       2. İşletme Sermayesi 0 0 0 0 0 0 0 0 

B - Nakit Çıkışları 9.147.697 10.062.466 10.062.466 10.062.466 10.062.466 10.062.466 10.062.466 10.062.466 

       1. İşletme Sermayesi İhtiyacı         
       2. İşletme Dönemi Giderleri 9.147.697 10.062.466 10.062.466 10.062.466 10.062.466 10.062.466 10.062.466 10.062.466 

       3. Zorunlu Ödemeler 0 0 0 0 0 0 0 0 

            a. Kurumlar Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 

C - Nakit Farkı 302.403  332.644  1.372.155  1.372.155  1.372.155  1.372.155  1.372.155  1.372.155  

D - Kümülatif Nakit Farkı 1.608.235  1.940.879  3.313.033  4.685.188  6.057.342  7.429.497  8.801.651  10.173.806  

         
 

 



 

141 
 

8.3. FİNANSAL ANALİZLER 

 

Nakit akımlarına dayalı olarak hesaplanan iç karlılık oranı (IRR), net bugünkü değer 

(NPV) ve geri ödeme süresi (GÖS) hesapları sonuçları aşağıdadır. Hesaplanan finansal 

sonuçlardan da görüleceği üzere yatırımın net bugünkü değeri %9 indirgeme faktörü 

üzerinden 723.200 TL olarak gerçekleşmiştir. İç karlılık oranı %9,9 oranında, geri ödeme 

süresi ise 8 yıl, 5 ay gibi makul bir seviyede gerçekleşmektedir. Bir başka ifadeyle yatırım, 

yıllar itibariyle yaratılacak gelirlerle kendisini 8 yıl 5 aylık sürede amorti edebilmektedir.  

 

IRR= 9,9% 

NPV= 723.200 

GÖS= 8 YIL 5 AY 

 

 

 

8.3.1. Duyarlılık Analizi 

 

Duyarlılık analizi yatırım tutarlarının %5 artması ve işletme gelirlerinin %5 azalması 

durumlarına göre yapılmıştır. Sonuçlar karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. Sonuçlardan 

da görüleceği proje, gelirdeki azalışa daha duyarlıdır.  

 

Analiz/Gösterge IRR NPV GÖS 

Normal Durum 9,9% 723.200 8 YIL 5 AY 

Yatırım Tutarı %5 Artarsa 9,3% 269.937 8 YIL 9 AY 

Gelirler %5 Azalırsa 8,7% -219.084 8 YIL 9 AY 
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8.3.2. Katma Değer Hesabı ve Sosyal Fayda 

 

Tablo 42: Yıllar İtibariyle Katma Değer Tablosu 

Personel 
Giderleri* 

Amortismanlar V.Ö.Kar Brüt Katma Değer 
İndirgeme 

Faktörü 
İndirgenmiş 

Değer 

3.659.079 572.971 -270.568 3.961.482 0,9174 3.634.387 

4.024.987 572.971 -240.328 4.357.630 0,8417 3.667.730 

4.024.987 572.971 799.183 5.397.141 0,7722 4.167.583 

4.024.987 572.971 799.183 5.397.141 0,7084 3.823.471 

4.024.987 572.971 799.183 5.397.141 0,6499 3.507.771 

4.024.987 472.971 899.183 5.397.141 0,5963 3.218.139 

4.024.987 472.971 899.183 5.397.141 0,5470 2.952.421 

4.024.987 472.971 899.183 5.397.141 0,5019 2.708.643 

4.024.987 472.971 899.183 5.397.141 0,4604 2.484.994 

4.024.987 472.971 899.183 5.397.141 0,4224 2.279.811 

4.024.987 104.508 1.267.646 5.397.141 0,3875 2.091.569 

4.024.987 104.508 1.267.646 5.397.141 0,3555 1.918.871 

4.024.987 104.508 1.267.646 5.397.141 0,3262 1.760.432 

4.024.987 104.508 1.267.646 5.397.141 0,2992 1.615.075 

4.024.987 104.508 1.267.646 5.397.141 0,2745 1.481.721 

4.024.987 104.508 1.267.646 5.397.141 0,2519 1.359.377 

4.024.987 104.508 1.267.646 5.397.141 0,2311 1.247.135 

4.024.987 104.508 1.267.646 5.397.141 0,2120 1.144.160 

4.024.987 104.508 1.267.646 5.397.141 0,1945 1.049.688 

4.024.987 104.508 1.267.646 5.397.141 0,1784 963.017 

    Toplam 47.075.995 

      
 

(*): Geçmiş yıl personel giderlerinin toplam giderler içindeki payı yaklaşık %40 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu çerçevede toplam giderlerin %40'ı personel gideri olarak alınmıştır. 

 

Tarım ürünlerinde doğru ve etkili fiyatlandırma ve tarım ürünlerinin kaderi olan 

mevsimsel talep ve fiyat dengesini doğrudan ve fakat üretici lehine değiştireceğinden tarım 

sektörü, tarımsal ürünleri kullanan tarımsal sanayi şirketleri ve bölge ekonomisi için önemli bir 

yatırım olarak değerlendirilmektedir. 
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9. RİSK ANALİZİ 

 

Bilindiği üzere riskler proje ekibinin veya yönetiminin müdahale edemediği, ancak 

faaliyetler üzerinde olumsuz etkileri olacak, gerçekleşme ihtimali olan unsurların tamamını 

oluşturur. Her süreç gibi risk unsurlarının da yönetimi gerekmektedir. Risk yönetimi 

tanımlama, analiz, önlemler, izleme-kontrol proseslerinden oluşur.  

Projenin farklı aşamaları için en uygun yöntem risk değerlendirme tablolarının 

hazırlanmasıdır. Bu proje özelinde aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Tabloda sonuç sütunu 

olasılık ve etkinin çarpımından oluşur. Değerlendirmeler 1-3 aralığındadır. Olasılık ve etki için 

aynı olmak üzere 1 düşük, 3 yüksek anlamında gelmektedir. 

Değerlendirme elbette proje ekibinin görüşleridir. Projeyi yönetecek ekibin ve GTB 

yöneticilerinin değerlendirmeleri kritik olacaktır. 

 

Tablo 43:  Risk Analiz Tablosu 

 

 Risk Unsuru Olasılık Etki Sonuç Risk Azaltıcı Önlemler 

1 Yatırım Dönemi Riskleri  

1.1. Yetkin kadro ihtiyacı 1 2 2 
Mevcutta profesyonel bir kadro mevcuttur, 
projeyi yönetebilir. Ancak faaliyet döneminde 
geliştirilmesi önerilir 

1.2. 
İnşaatın ve buna bağlı 
faaliyetin gecikmesi 

2 3 4 

Gecikmeler inşaat maliyetlerini artıracaktır. En 
büyük gecikme nedenlerinden birisi de tahsisli 
arazi üzerinde hukuki sorunların çıkmasıdır. Bu 
çalışmalara da hızla başlanması önerilir. 

1.3. 
Öngörülen fonların 
sağlanamaması 

1 3 3 
GTB bu yatırımı gerçekleştirmekte kararlı 
görülmektedir. Bu nedenle gecikme de olsa 
yatırımın gerçekleştirileceği düşünülmektedir. 

1.4. 
Yatırım tutarlarında artış 
(kurlar, gümrük vergileri vs.) 

2 2 4 
Yatırımlarda önceliklendirme, nakit akım 
tablolarının revizyonu önerilir. 

2 İşletme Dönemi Riskleri  

2.1. 

Yakın illerde benzer 
yatırımlarını tamamlayan 
ticaret borsalarının 
faaliyetlerini artırması 

3 2 6 
Meslek örgütleri ile işbirlikleri, iletişim 
stratejisinin gözden geçirilmesi önerilir. 

2.2. Kuraklık 3 3 9 
Finansal açıdan mümkün olan en kısa zamanda 
lisanslı depo yatırımlarının tamamlanması 
önerilir. 

3 Dış Faktör Riskleri 

3.1. Ekonomik kriz  2 3 6 
Orta vadeli planların gözden geçirilmesi, bütçe 
revizyonları, faaliyetlerde önceliklendirme 

önerilir. 

3.2. 
Yakın coğrafyada güvenlik 
sorunları 

2 2 4 
Orta vadeli planların gözden geçirilmesi, bütçe 
revizyonları, faaliyetlerde önceliklendirme 
yapılmalıdır. 
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10. SONUÇ 

Gaziantep tarımsal ürün çeşitliliği fazla, yöreye özel durum buğdayı ile dünyaca 

tanınan, bunun dışında da ürün tescili yapılmaya aday çok sayıda ürün bulunan bir ilimizdir. 

Sanayi ile birlikte gelişen tarıma dayalı sanayi sonucunda un, makarna, bulgur ve irmik başta 

olmak üzere ülkemizde önemli bir kurulu kapasiteye sahip olmuştur. Gaziantep’te bulunan iki 

ziraat odası ile de görüşülmüş, tahıl yanı sıra meyve-sebzeciliğin de geliştiği ve özellikle zeytin 

ekiminin arttığı bilgisi alınmıştır. 

Coğrafi konumu itibariyle, Ortadoğu’ya açılış kapılarımızdan biri olup özellikle savaş 

nedeniyle gıda ihtiyacı olan bölgelere komşudur. Bu yapısı ile çok yüksek sınır ticareti 

potansiyeli de bulunmaktadır. Elbette bu potansiyelin gerçekleşme oranı bölgeye huzur 

gelmesi ile yakın orantılıdır. 

Mevcut yapısı ve potansiyelleri dikkate alındığında Gaziantep’te hububatta bir 

kümelenme ve emtia borsasının var olması tartışılmaz bir olgudur ve zaten 1958 yılından 

günümüze faaliyettedir. Ülkedeki en eski ve işlem hacmi yüksek borsalardandır.  

Diğer yandan hemen her ilde ticaret borsası bulunmaktadır ve illerimizin coğrafi 

büyüklükleri fazla olduğundan başka il sınırında olsa da komşu ile yakın bölgeler mevcuttur. 

Bu durum bir anlamda ticaret borsalarını rekabete de sokmaktadır. Ticaret borsalarının fark 

yaratmalarını sağlayacak çok farklı unsurlar olmakla birlikte; dijitalleşme, şeffaflık, güven 

unsuru, üretici ve komisyoncu/tüccarların rahat faaliyet gösterebilecekleri ortam, hızlı ve 

güvenilir laboratuvar hizmetleri bunlar arasında sayılabilir. 

Hububat Emtia Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte Gaziantep Ticaret Borsası;  

• Son derece modern ve işlevsel bir Hububat Emtia Merkezi binasına ve bu bina 

içerisinde en son teknolojik özellikleri taşıyan elektronik satış salonuna, 

• Ürünlerin kantarda tartılarak sonda makinesi sayesinde otomatik olarak numune 

alınmasına ve numunelerin pnömatik sistemle laboratuvarlara taşınmasına, 

• Daha fazla ürün çeşidinin en uygun ve kısa zamanda analizlerinin yapılacağı 

teknik donanıma ve fiziksel özelliklere sahip satış salonu ve yetkili sınıflandırıcı 

laboratuvara, 

• İşbu fizibilitenin konusu olmayan ancak ileride yapılması planlanan tüccarların, 

GTB ve üreticilerle sürekli iletişiminin sağlanabileceği yeni tüccar dükkânlarına, 

tüccar ofislerine, lisanslı depoya ve sosyal tesislere 

• Hububat Emtia Merkezi ve ek ünitelerinin en kısa zamanda tamamlanarak 

faaliyetlerine başlamasıyla birlikte, diğer ticaret borsalarıyla rekabet edebilecek 

ve pazardan daha fazla pay alma imkânına 

sahip olacaktır. 

 Hububat Emtia Merkezi sayesinde, 

• Fiyatlardaki doğal olmayan oluşumlar engellenerek, fiyat istikrarı sağlanacaktır, 

• Kalite ve fiyat dengesi sağlanacaktır, 

• Alıcı ve satıcı için güven ortamı sağlanacaktır, 
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• Üreticiler, tüccarlar ve çiftçilerin kümelenmesi sağlanacaktır, 

• Bölge için yeni bir cazibe merkezi oluşturulacaktır. 

Bu çerçevede, yıllardır faaliyette olan Gaziantep Ticaret Borsası açısından bir Hububat 

Emtia Merkezi bünyesinde modern satış salonu ve laboratuvarları içeren yatırım konusu; 

• Teknik açıdan geçerli, 

• Ekonomik açıdan verimli, 

• Finansal açıdan sürdürülebilir, 

• Riskler yönetilebilir, 

• Sosyal etkileri açısından ise etkin, 

• Katma değer yaratan 

ve geçerli bir yatırım olarak değerlendirilmiştir. 

 Özetle bu çalışma, Hububat Emtia Merkezi kurarak modern bir hizmet merkezi 

kurulmasına çalışılmaktadır. 

 

 

 


