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BaşlarkenI.





2020 yılı hem dünya hem ülkemiz için Covid-19 salgını ile mücadele yılı oldu.  Bu mücadele sadece sağlık alanında değil eko-
nomi ve tarım alanında da verildi. Pandemi sürecinde tıpkı “Aşı” gibi tarımsal emtianın da dış politika aracı olduğunu gördük. 
İklim değişikliği nedeni ile ürün rekoltelerinde yaşanan düşüş trendi bununla birlikte yükselen emtia fiyatları ile birlikte elinde 
tarımsal emtia stoku bulunan ülkelerin uyguladığı korumacı politikalar bizlere tarımın ve tarımsal ticaretin ne kadar önemli 
olduğunu bir kere daha gösterdi. Elindeki tarımsal emtiayı doğru şekilde koruyan, bunları sağlıklı depolama sistemleri ile mu-
hafaza edebilen ve arz talep dengesini sağlayabilen ülkeler pandemi döneminde ön plan çıktı. Artık uluslararası piyasalarda 
gıda arz güvenliği ve sürdürülebilirliği daha fazla gündeme gelmeye başladı.

Bu bağlamda tarım piyasalarının etkinliğini artırmak ve gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olmak amacıyla çıkılan yolda 
lisanslı depoculuk, ülkemizin gıda arz güvenliği ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan, kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla 
bir araya geldiği en önemli projelerden bir tanesi. Yaklaşık 16 sene önce, 2005 yılında, bugünkü lisanslı depoculuk sisteminin 
temelini oluşturan, “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkılarıyla hazırlandı.

2010 yılında özel sektörün lisanslı depoculuk sistemine yönelmesi ve bu sisteme yatırım yapmasının önünü açmak amacıyla 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - Toprak Mahsulleri Ofisi işbirliğinde TMO-TOBB LİDAŞ kuruldu. Bugün TMO-TOBB LİDAŞ 
ülkemizin 8 ayrı bölgesinde 406.000 ton kapasiteye ulaştı.

Yapılan bu çalışmalar neticesinde, bugün ülkemizde lisanslı depo kapasitesi 7 milyon tonu geçti. Ürünlerin sağlıklı koşullarda 
saklanmasının yanı sıra çiftçiye finansman imkanı sağlayan, tarım sektörünün kayıt altına alınmasını sağlayarak şeffaf bir şe-
kilde çalışmasına katkı sağlayan 126 lisanslı depo, 2020 yılı sonu itibarıyla 36 il, 110 ilçe ve 184 lokasyonda hizmet vermektedir. 
Lisanslı depo sayı ve kapasitesindeki bu artış, gıda arz güvenliğinin sağlanması ve sağlıklı şartlarda saklanan ürünlerle gıda is-
rafının önlenmesi açısından çok önemlidir. Sektöre sağlanan teşvikler ve TÜRİB’in sağladığı güven ortamı ile önümüzdeki dö-
nemde de lisanslı depo kapasitesinde ve elektronik ürün senedine konu ürün çeşitliliğinde artış kaydedileceğine inanıyorum. 

Lisanslı depo atılımını taçlandıran ve bu sistemin ayrılmaz parçası olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) 2019 yılında faali-
yete geçtikten sonra 2020 yılında hızlı bir şekilde işlem hacmini artırdı. TÜRİB, elektronik ürün senetleri vasıtasıyla fiziken yer 
değiştirme gerekmeksizin elektronik ortamda ve tek bir ulusal borsada ürün ticaretinin şeffaf bir şekilde yapılmasını mümkün 
kıldı. Tarım paydaşlarını etkin piyasa oluşumu için bir araya getirerek şeffaf ve güvenilir bir platform oluşturan TÜRİB, önemli 
bir yenilik yaparak elektronik ürün senedi işlemlerindeki saklama ve finansal aracı kuruluşlar arasında gerekli entegrasyonları 
tesis ederek takasın garanti altına alınmasını sağladı ve piyasada güveni tesis etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ticaret Borsaları, TÜRİB’in kısa zamanda gerçekleştirdiği bu başarıya önemli destekler 
vererek Türkiye’de lisanslı depoculuğun ve ürün senedine bağlı tarımsal ürün ticaretinin gelişmesi için önemli misyon üst-
lendi. Ticaret Borsalarının, önümüzdeki dönemde TÜRİB’de aracılık faaliyetlerini yürütecek Ürün Piyasası Aracı Kurumları’nın 
kurulmasında ve işletilmesinde öncülük ederek elektronik ürün senetleri piyasasının gelişmesinde daha da önemli bir rol 
oynayacaklarına inanıyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, tüm unsurlarıyla, ülkemizde tarım piyasalarının etkinliğini 
artırmak ve gelişmiş bir tarım piyasasına sahip olmak üzere TÜRİB’e destek vermeye devam edecektir. 

Zorlu pandemi koşullarına rağmen piyasada herhangi bir aksaklığa mahal vermeden çalışmalarını azimle sürdüren TÜRİB 
yönetim kurulu ve çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyor, başarılar diliyorum.

TOBB BAŞKANI’NDAN MESAJ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı



Değerli üreticiler, sanayiciler ve sektör paydaşları,

Dünya, 2020 yılını Kovid-19 salgınının etkisi altında geçirmiştir. Küresel ölçekte değişimlere neden olan salgın hastalık, tarım ve gıda sektörünün 
ne kadar stratejik bir önemde olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir.

Salgın sürecinde ülkelerin gıda politikalarında ve önceliklerinde önemli değişimler gözlemlenmiştir. Pek çok ülke gıda güvenliği kaygısı ile dış 
ticarete yönelik radikal önlemler almış, küresel ölçekte birbirine bağlı olan tarım piyasaları bu önlemlerden karşılıklı olarak etkilenmiştir. Bu 
önlemlerin en çarpıcı olanları ihracat yasakları ve ürün stoklamaları olarak karşımıza çıkmıştır.

Temel gıda ürünlerinin üretim ve tedarik sürecinde yaşanan belirsizlik, ülkeleri ihtiyacının üzerinde ürün stoku bulundurmaya sevketmiş, ulus-
lararası tarım-gıda ürünleri talebinde artışlar gözlenmiş, buna karşılık geleneksel ihracatçı ülkeler iç piyasalarında gıda güvenliğini tesis etmek 
üzere kısıtlamalara başvurmuş ve uluslararası emtia fiyatları giderek artmıştır.

Salgının yaşattığı bu sıra dışı dönem, ülkeleri daha planlı bir tarım-gıda piyasası oluşturma yolunda bir dizi önlemler almaya sevketmiş, tarım 
sektörü uluslararası alanda diğer sektörlere göre öncelikli bir gündem maddesi haline gelmiştir.

21. yy’da ülkelerin beklemediği böyle bir süreç, tarımsal üretimin önemini bir kez daha ortaya koymuş, ülkeler üretim miktarlarını azami ölçüde 
artırmaya gayret göstermişlerdir. Nitekim 2020 yılında tarımsal üretim FAO verilerine göre rekor seviyelere ulaşmıştır.

Ülkemizde de bu olağan dışı sürecin yönetilebilmesi için bir dizi önlem alınmış, gıda tedarik zincirinde aksamaların olmaması ve üretimin sek-
teye uğramaması için henüz hastalığın ülkemizde görülmesinden çok önce pozisyon alınarak gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

Hamdolsun, ülkemiz pandemi sınavından başarılı bir şekilde geçmiş, diğer ülkelerde market rafları boş kalırken ülkemizde üretimden tüketime 
uzanan zincirde bir aksama yaşanmaksızın süreç yürütülmüş, bu yönüyle ülkemiz dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile gıpta ile izlediği bir ülke 
olmuştur.

Şüphesiz bu başarının mimarları yılda 333 Milyar TL değerinde tarımsal hasılanın ve 20,7 Milyar Dolarlık tarımsal ihracatın altında imzası olan 
Türk çiftçisidir.

TMO YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN MESAJ



Toprak Mahsülleri Ofisi
 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Çiftçimizin döktüğü alın teri sayesinde, gelişmiş ülkelerde bile görüntüleri normalleşen adeta yağmaya uğramış market rafı manza-
ralarından ülkemiz dün de çok uzaktı bugün de çok uzaktır.

Türk tarımının sürdürülebilir ve nitelikli üretiminin devamı ve daha da artırılabilmesi için gerek T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, gerekse 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) olarak bizler her türlü önlemi aldık, almaya devam edeceğiz.

Bu önlemlerin başında üreticimizin sarf ettiği emeğin, akıttığı alın terinin karşılığını bulması gelmektedir. Bunun için en önemli unsur 
istikrarlı seyreden bir piyasadır.

Bu topraklarda 85 yıla yakın bir süredir çiftçimizin yanında, onunla beraber yürüyen TMO, görev alanına giren ürünlerde, üreticimizin 
emeğinin karşılığını bulması için kesintisiz çalışmakta, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına çaba sarf etmektedir.

Bu kapsamda çiftçimizin tohumu tarlayla buluşturma kararlılığı tarımsal üretimin merkezinde yer almakta, üreticimizin önünü göre-
bildiği tarımsal politikalar ekseninde hareket edilmesi önem arz etmektedir.

Çiftçilerimizin ürettiği ürün onların 1 yıllık emeklerinin karşılığı ve göz nurudur. Bu ürünlerin hak ettiği fiyattan alınarak sağlıklı koşul-
larda muhafaza edilmesi, piyasada değerini bulabilmesi üretimin devamlılığı açısından elzemdir.

Özellikle bu salgın dönemi bizlere bir kilo ürünün bile zayi edilmesine müsamaha gösterilemeyeceğini bir kez daha hatırlatmıştır. 
Bunun için üretimin yanı sıra ürünleri itina ile muhafaza etmenin ehemmiyeti ortadadır.

Bu yönüyle ülkemizdeki lisanslı depoculuk faaliyetleri, üretim ve arzın planlanması, üreticilerimizin gelirlerini maksimize etmesi, sağ-
lıklı gıdaya erişim gibi birçok konuda ülkemize katkı sağlamakta, tarımsal kalkınma dinamiklerinin merkezinde konumlanmaktadır. 
Lisanslı depolar ürünün yalnızca muhafazası yönüyle değil aynı zamanda yıl içinde ederinden pazarlanabilmesinin, nakliye kayıpla-
rının minimize edilmesinin ve istikrarlı, derinliği olan piyasa koşullarının oluşmasının da anahtarıdır.

TMO, ülkemiz tarımına yeni ve modern bir perspektif getiren bu depoların kurulması ve yaygınlaştırılması sürecine büyük önem 
vermiş, bu süreçte her türlü girişimin yanında olmuş ve olmaya devam edecektir.

Görev alanımıza giren stratejik ürünlerin tüketiminin yıl içine yayılması, bu ürünlerin miktar ve kalitesinin yıl boyu korunabilmesi bir 
zorunluluk arz etmekte, lisanslı depolar sayesinde bu depolama faaliyeti bir kolaylığa dönüşmektedir.

2010 yılında kurulan ülkemizin ilk lisanslı depoları, 2016 yılında 805 bin tona, 2021 yılı başlarında ise 9 kat artarak 7 milyon ton sevi-
yelerine ulaşmıştır. Ülkemizin yakaladığı bu ivme gurur vericidir.

Diğer bir yandan 2019 yılında faaliyetine başlayan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ülkemiz tarımsal ürün ticaretine yeni bir soluk 
getirmiş, lisanlı depoculuğun tamamlayıcı bir parçası olarak piyasalarda yerini almıştır. Bu sayede alıcı ve satıcıların tek bir platformda 
bir araya gelmesi sağlanmış, işlem derinliği olan şeffaf bir emtia piyasasının temelleri atılmıştır.

Kurulduğu günden bu yana işlem hacmi hızla artan TÜRİB, ülkemiz tarımına yapılan yatırımların artması, tarımsal emtiaya prestij 
kazandırması noktasında birçok kazanımın altına imza atmakta, tarımın günden güne dijitalleşen dünyasına ülkemiz çiftçisi, tüccarı 
ve sanayicisinin entegrasyonu noktasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Bu noktada, başta üreticilerimiz olmak üzere, devletimiz, tüccarımız, sanayicimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hepimiz milli ekonomi-
nin ve Türk tarımının önemli birer öznesi, bir ailenin ayrılmaz bireyleri konumundayız. Amaç, daha güçlü bir Türkiye’dir. 2019 yılında 
bu aileye katılan Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın, ülkemiz ve milletimiz için nice yıllar faaliyetlerini başarı ile sürdürmesini temenni 
ediyorum.





Finansal piyasaların sağlıklı bir biçimde çalışması, sadece sermaye veya mali piyasalardaki aktörlerin değil diğer 
paydaşların da katılımıyla mümkün olmaktadır. Bu kapsamda, özellikle tarımsal ürünlerin işlem gördüğü spot 
piyasayı işleten TÜRİB’in varlığı ve faaliyetleri her geçen gün giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Bilindiği gibi, sadece ülkemizde değil tüm dünyada tarımsal ürünlerin fiyatı gittikçe artmaktadır. 2020 yılında 
TÜFE’deki artış oranı %14,60 olmuşken en önemli kalemlerden birisi olan gıdadaki fiyat artışının %20,61 olması 
dikkate değerdir. Benzer biçimde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2020 yılında gıda fiyatlarının 
küresel düzlemde %3,1 oranında arttığını ortaya koymuştur. Bu oran, son 3 yılda görülen en yüksek artış oranı 
olmuştur. Bu tablo, gıda fiyatlarında fiyat istikrarı sağlamanın önemini ortaya koymaktadır. 

Salgın ve salgının getirdiği olumsuzluklarla mücadele içinde geçen 2020 yılında, gıda üretiminin, gıda dağıtımının 
ve gıdanın erişilebilir olmasının ne kadar önemli olduğu hepimiz tarafından bir kez daha anlaşılmıştır. Tarımsal 
emtianın fiyatında istikrar sağlamak amacıyla farklı ülkelerde emtia borsaları bulunmaktadır. Bununla birlikte, TÜ-
RİB spot piyasayı da işletmesi nedeniyle benzerlerinden farklılaşmaktadır. Özellikle buğday, ayçiçeği gibi stratejik 
tarımsal ürünlerin spot piyasadaki alım satımının bir borsa platformunda şeffaf bir biçimde yapılması son derece 
önemlidir. 

TÜRİB ile Borsamız arasında 2019’da imzalanan sözleşme kapsamında TÜRİB’e iletilen emirler TÜRİB’e özel olarak 
oluşturduğumuz BISTECH ELÜS sisteminde eşleşmektedir. 2020’de işlemlerin artması amacıyla bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Ürünlerin minimum büyüklükleri artırılmış ve seans saatleri uzatılmıştır. Lisanslı depoculuk faaliyet-
lerinin artması, piyasalara entegre olması, lisanslı depo sayısının artması, işlem hacminin genişlemesi, ELÜS’lere 
dayalı türev ürünlerin çıkartılması hepimizin beklentileri arasındadır.

Borsa İstanbul Grubu’nun diğer aktörleri Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile birlikte, pay sahibi, paydaş ve 
teknolojik altyapı sunan kuruluşlar olarak TÜRİB’in piyasa işletimine destek olmaya önümüzdeki dönemde de 
devam edeceğiz. 

BORSA İSTANBUL 
GENEL MÜDÜRÜ’NDEN
MESAJ

Borsa İstanbul Genel Müdürü, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



2019 yılı Temmuz ayında ilk gongu vurarak yola çıkan TÜRİB, faaliyete geçişinin 
ikinci yılında sağlıklı, şeffaf ve etkin fiyattan işlem yapılan bir platform olma 
hedefini gerçekleştirmek için emin adımlarla ilerlemektedir. Ulusal düzeyde 
faaliyete geçirdiğimiz Elektronik Ürün Senedi Piyasası (ELÜS) tek noktadan 
verdiği hizmetle sektöre hem operasyonel hem de teknolojik verimlilik sağla-
maktadır. Gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarı için işlem gören ürünlerin likidi-
tesini artırmak, ürün yelpazesini genişletmek, tarımın finansmanında kaynak 
çeşitliliği sağlamak, mevcut piyasanın iyileştirmesi ve yeni iş ve ürün geliştirme 
çalışmaları TÜRİB’in öncelikli hedefleridir. 

TÜRİB, ülkemiz ürün ihtisas borsacılığı ekosisteminin bileşenlerinden ve gıda 
arz güvenliğinin temel direği lisanslı depolar ile tarımın dijitalleşmesini sağla-
yan ELÜS Piyasasını tarladan sofraya uzanan değer zincirinin önemli bir bile-
şeni olarak konumlandırmayı hedeflemektedir. Bu yolla ülkemiz tarım sektörü-
nün ve ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak gayretindedir.

TÜRİB’e artan güvenin yanı sıra, sözleşmeli tarım paydaşlarının 2020 hasat 
dönemi öncesinde sisteme entegrasyonuyla çeşitlenen yatırımcı profilinin 
yansıması olarak 2020 yılı sonu itibarıyla kaydedilen yatırımcı sayısı 2019 yılı 
sonundaki 49.384’den 79.590’a yükselmiş; ELÜS işlem hacmi aynı dönemde 
6,5 milyar TL’den 11.4 milyar TL’ye artış kaydetmiştir. 

ELÜS’ün çiftçinin finansmana erişiminde üstlendiği fonksiyon her geçen gün 
önem kazanmaktadır. Bu nedenle, ELÜS’leri teminat göstererek finansman 
sağlanması için mevcut teşvikler konusunda çiftçilerimizi bilgilendirerek hasat 
dönemi ve sonrasında oluşan ürün fiyat hareketlerine karşı çiftçilerimize finan-
sal bir koruma da sağlayabilmesi yönündeki çalışmalarımız meyvesini vermeye 
devam ediyor. 2019 yılı sonunda 128 milyon kg olan ELÜS kredisine konu ürün-
ler 4 kat artarak, 2020 yılı sonu itibarıyla 652 milyon kg’a ulaşmıştır. 

Önümüzdeki dönemde tarım piyasasında şeffaflığa ve etkin fiyat oluşumuna 
katkı sağlayarak piyasa katılımcıları olan üretici ve sanayicilerimizin daha sağ-
lıklı planlama yapmasına katkıda bulunma stratejimiz çerçevesinde insiyatifle-
rimizi oluşturup gerekli aksiyonları alacağız. Bunlardan bazıları şunlardır:

Borsamızda işlem gören ELÜS’lerden oluşan TÜRİB Tarımsal Ürün Endeks-
lerini 2021 yılında yayımlamaya başlayacağız. Türkiye açısından stratejik 
öneme sahip Buğday, Mısır ve Arpa ürünleri ile bu ürünlerden oluşan Hubu-
bat Bileşik Fiyat Endeksi ile başlanacaktır. Böylece yatırımcılarımız ve tarım 
sektörü paydaşları için fiyatların takibinde tek bir gösterge değerin kulla-
nılmasına ve Türkiye ile dünya tarımsal emtia piyasaları arasındaki ilişkinin 
izlenmesine olanak sağlanacaktır.

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI’NDAN

MESAJ



Yönetim Kurulu Başkanı

Tarım sektörünün teknolojik gelişmelere adaptasyonu ve Tarım 4.0’ın gerçekleştirilmesi kapsamında finans ve yazılım tek-
nolojileri alanlarında yenilikçi ve yüksek teknolojili ürünler üreterek tarım sektörünün etkinliğini ve verimini artırmayı, tarım 
borsacılığı ekosisteminin sorunlarına yönelik kapsayıcı ve yenilikçi çözümler sunmayı, bunların ticarileştirilmesi için çalışmayı 
ve nitelikli insan kaynağının istihdamına imkân sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
yapılan Ar-Ge merkezi  başvurumuz onaylanmıştır. TÜRİB Ar-Ge merkezi hem ürün ihtisas borsacılığına hem de ülkenin Ar-Ge 
ekosistemine katkıda bulunulacaktır. 

Gerçekçi fiyat oluşumunun en önemli parametresi bilginin tüm piyasa paydaşlarına eşit ve tam olarak ulaşması olup, bu kap-
samda da Tarım Aydınlatma Platformu’nu önümüzdeki dönemde devreye almayı planlıyoruz. Platform, gıda ve tarım piyasa-
sında piyasa paydaşlarının doğru, anlaşılır, tam ve güvenilir bilgiye, hızlı ve düşük maliyetli erişimin sağlandığı elektronik bir açık 
veri, bilgi ve aydınlatma kaynağı olacaktır. 

ELÜS’ün kullanımının yaygınlaştırılması, yatırımcı tabanın genişletilmesi ve piyasası işlem hacmini artırmak için ürün piyasası 
aracı kurumlarının faaliyete geçmesi ve aracılı sisteme imkan veren yeni ELÜS Piyasasının devreye alınması için çalışmalar de-
vam etmekte olup, 2022 yılında bu teknolojik dönüşümün önemli bir kısmının devreye alınması hedeflenmektedir. Söz konusu 
teknolojik altyapı yeni iş ve ürün dizaynına hızlı cevap verecek esnek yapısı ile ilerideki aşamalarda vadeli işlem sözleşmeleri 
başta olmak üzere birçok yeni ürün ve iş geliştirme çalışmalarında hızlı aksiyon almamıza imkân sağlayacaktır.

ELÜS’ü çiftçilerin yanı sıra reel sektörün finansmanında kullanılacak bir finansal araç haline getirmek yolunda katılım finansına 
yönelik ürünler geliştirip, ilgili piyasayı da 2022 yılı içerisinde devreye almayı hedefliyoruz. Teverruk Piyasası olarak isimlendiri-
len platformda katılım bankacılığı hassasiyetine uygun kısa vadeli likidite ihtiyacı kapsamında hazine ve yeniden yapılandırma 
işlemleri ELÜS üzerine gerçekleştirilebilecektir. 

Ürün ihtisas borsacılığı ekosistemine güvenin tesisinde lisanslı depolardaki ürünün uzaktan izlenmesi önem arz etmektedir. Bu 
kapsamda T.C. Ticaret Bakanlığı ile teknolojik imkanlardan faydalanarak lisanslı depoların uzaktan anlık stok bilgisine erişilmesi 
ve lisanslı depoculuğa konu tarımsal ürün piyasalarının takibi elektronik ortamda yapılabilmesi projesi için çalışmalar 2021-2023 
döneminde yürütülecektir. 

TÜRİB, ürün ihtisas borsacılığı ekosistemindeki sorumluluklarının bilinciyle, verdiği hizmetleri geliştirme, hizmet kalitesini ulus-
lararası standartlara ulaştırma ve ülkemizin şeffaf tarım piyasasını oluşturma misyonuna hizmet ederek uluslararası sisteme 
entegre bir mübadele platformu vizyonuyla çalışmaya devam edecektir.

Gerçekleştirilen faaliyetlerde emeği geçen TÜRİB yönetim kurulundaki mesai arkadaşlarıma ve TÜRİB çalışanlarına zor koşullar 
altında çalıştığımız 2020 yılı içerisindeki emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum.



TÜRİB, faaliyete geçtiği 2019 yılı Temmuz ayından itibaren bir buçuk yıl gibi 
kısa bir sürede tarımsal emtialarda ülke çapındaki ELÜS spot piyasalarını kendi 
bünyesinde işlettiği ELÜS Piyasasında hızla konsolide ederek hem tarımın diji-
tal dönüşümüne hem de maliyet verimliliğine önemli katkı sağlamıştır. Merkezi 
yapısı ile tarım ürünleri piyasasının likiditesine pozitif etkisi, alternatif pazarla-
ma kanalı olma özelliği ve menkulleştirme imkanı sayesinde işlem hacminde ve 
yatırımcı tabanında önemli artışlar kaydedilmiş, tarım ürünleri için oluşturulan 
elektronik ürün senetleri alternatif yatırım araçları olarak görülmeye başlan-
mıştır. 

2020 yılında Borsamızda gerçekleşen işlem hacmi, bir önceki yıla göre kayda 
değer artış göstermiştir. 2020 yılında ELÜS Piyasasında gerçekleştirilen işlem 
hacmi 11.423 milyon TL ile önceki yıla göre %77; kayıtlı yatırımcı sayısı 79.590 
ile %62 artış kaydetmiştir. 

Borsamızın işlettiği ürün piyasası, ülkemizin içinde bulunduğu makroekonomik 
koşullardan, uluslararası tarım politikalarında yer alan değişikliklerden, tarım-
sal alanda gerçekleşen teknolojik gelişmelerden ve iklimsel değişikliklerden 
doğrudan etkilenmektedir. 2020 yılı başından itibaren bütün dünyayı etkisi al-
tına alan pandemi süreci tarım piyasasındaki dinamikleri de etkilemiştir. Piyasa 
fiyat hareketlerinde, üretimdeki yeterlilikten ziyade Covid-19 etkisi ile ülkelerin 
aldıkları yasaklama, kısıtlama, ihracat kotaları, ülkelerin iç piyasalarında gıda 
fiyatlarının artışına bağlı ithalat artışı gibi faktörler esas belirleyici olmuştur. 
Tarımsal emtialardaki fiyat dalgalanmaları, yatırımcıların bu emtialara olan il-
gisini artırmıştır.

Pandemi ile yeniden şekillenen çalışma hayatı, Borsamızın da süreçlerinin hızla 
dijitalleşmesine ve olağanüstü durumlarda uzaktan erişimle borsacılık faali-
yetini sürdürecek aksiyonların alınmasına vesile olmuştur. Alınan önlemlerle 
ELÜS Piyasamız 2020 yılındaki zorlu koşullarda kesintisiz hizmet vermiş, gıda-
ya erişimde tarımın teknolojiyle buluşmasına hız kesmeden devam edilmiştir.

Çevresel kaygıların ve tarımsal yeterliliğin küresel riskler sıralamasında öne 
çıkması, tarımsal emtiaların öneminin artması mevcut trendin korunacağına 
da işaret etmektedir. Tarım ürünlerinin fiyat istikrarını, gıda ve arz güvenliğini 
korumayı ilke edinen güven temelli bir piyasa sisteminin oluşturulması çerçe-
vesinde Borsamızın da önemli ödevleri mevcuttur. TÜRİB bu sorumluluklarının 
bilincinde, ülkemiz ürün borsacılığının gelişimi için 2020 yılında önemli insiya-
tifler almış, orta vadeli stratejik hedeflerine ulaşmaya yönelik tohumlar atmıştır. 

2020 yılında önceliğimiz, Borsamız teknolojik altyapısını artan işlem miktarı-
na, farklı üyelik tiplerine, farklı sözleşme ve emir türleri oluşturmaya, hızlı emir 

Genel
müdür’ün

değerlendİrmesİ



Genel Müdür

alma ve eşleştirmeye imkan veren bir yapıya taşıma yatırımı için gerekli adımları atmaktı. Çağımızda teknolojiye yatırım yap-
mayan hiçbir iş modelinin başarılı olamayacağı gerçeğinden hareketle bilgi teknolojileri yatırımlarına öncelik verilmiş ve buna 
ilişkin gerekli kaynak ayrılmış, planlama yapılmıştır. 2021 yılında başlanması ve üç fazda kademeli geçişlerle tamamlanması 
hedeflenen bu yatırım ile spot ELÜS Piyasasının yanı sıra katılım finansına hizmet edecek Teverruk Piyasası ile Vadeli İşlemler 
Piyasasının işletilmesine imkan veren platform edinilmiş olacaktır. 

Yapmakta olduğumuz teknolojik yatırımlarla nihai hedefimiz olan, öngörülebilir tarım ürünü fiyatları ve piyasa riskinin yönetimi 
için sektör paydaşlarının geleceğe yönelik fiyat beklentisinin yansıtılabildiği ve olası fiyat değişimlerine karşı risklerini yönetebi-
leceği vadeli işlem piyasasını kurup işletme imkanına kavuşacağız. Böylece ülkemiz tarım sektöründeki vadeli fiyat oluşumuna 
ve risk yönetimine katkı sağlanacak, çiftçiler, sanayiciler, politika yapıcılar için önemli bir enstrüman, gösterge ve veri seti ile 
uzmanlık sağlanacaktır.

2020 yılında gündemimizdeki önemli konulardan biri de etkin piyasa oluşumu kapsamında yatırımcı tabanının genişletilmesi 
için paydaşlarla iş birliğine gidilmesiydi. Bu kapsamda, gıda tedarik sisteminde öngörülebilirliğin artırılması ve çiftçilere istikrarlı 
bir gelir kaynağı sağlanmasına katkı çerçevesinde sözleşmeli tarımın gelişmesi ve diğer piyasa katılımcılarınca da kullanımının 
yaygınlaşması için TÜRKŞEKER ve TARIM KREDİ ile iş birliğine gitmiştir. Her iki kurum ELÜS Piyasasına entegre edilmiş ve üre-
tim öncesinde çiftçilere ödenen avansların, tam otomasyon dâhilinde TÜRİB’de gerçekleştirilen işlem tutarları üzerinden takas 
sürecinde mahsup edilmesi sağlanmıştır. Devreye alınan bu teknolojik çözüm ile tarladan sofraya gıda zincirinden önemli bir 
operasyonel ve hukuki riskin azaltılması sağlanmış, manuel süreçler otomatize edilerek dijital dönüşüm sağlanmıştır.

Türkiye’de tarım ürünleri fiyatlarının ana yönünün izleneceği, tarımsal faaliyetlerde bulunan paydaşlar için tarımsal ürünlerde 
ortaya çıkan fırsatların en geniş ve en doğru şekilde temsil edileceği, dünya tarımsal emtia piyasaları arasındaki ilişkinin izle-
neceği gösterge ve karşılaştırma ölçütü eksikliği bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere 2020 yılı içerisinde Borsamızda 
gerçekleştirilen işlemler üzerinden tarımsal ürün endeksleri hesaplama metodolojisi belirlenmiş ve hesaplamaya yönelik gerekli 
teknik altyapı geliştirilmiştir. İlk etapta arpa, buğday, mısır ve bu üç ürünün oluşturduğu hububat ürün fiyat endeksleri tarımsal 
ürünün fiyat performansını ölçmek için tasarlanmıştır. Bu endeksleri 2021 yılı içerisinde veri dağıtım şirketleri ve Borsamız inter-
net sitesi üzerinden yayımlamaya başlayacağız. Borsamızda işlem gören ELÜS’lerden oluşan TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri, 
Borsa’da işlem gören tarım ürünlerinin fiyat hareketleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, fiyat değişikliklerini daha kolay tah-
min edebilmek ve analiz yapabilmek isteyen çiftçilerimizin, üreticilerimizin ve gıda endüstrisi ile finans sektöründeki diğer pay-
daşlarımızın, ürün performans ölçümlerinde kullanabileceği yeni bir gösterge niteliğinde olup, önemli bir eksikliği giderecektir.

2021 yılı, faaliyet geçtiğimiz 2019 yılından itibaren paydaşlarımızdan aldığımız destek ve ortaklık yapımızdan aldığımız güçle 
attığımız önemli adımların meyvelerini vereceği dönemin başlangıcı olacaktır. Tarım ürünlerinin Borsamızda değerini bulmasını 
sağlayarak tarım sektörünün ve ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olma yönünde tarım sektöründe yenilikçi 
projelere imza atmayı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.
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1981 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında ODTÜ 
Ekonomi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede 
2005 yılında MBA programını tamamlayan Kalkan, 
ODTÜ Finans bölümünde Finans doktorasına devam 
etmektedir. İş hayatına 2008 yılında TEPAV’da Politika 
Analisti olarak başladı. 2011-2018 yılları arasında TOBB 
Başkanlık Danışmanlığı görevini yürüttü. 2018 yılından 
itibaren TOBB Genel Sekreter Yardımcısı olarak göre-
vine devam etmektedir.

SARP KALKAN
y ö n e t i m  K u r u l u  B a ş k a n ı

II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
VE ÖZGEÇMİŞLERİ
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Van/Gevaş doğumlu olan Ümit ORHAN, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Kamu Yönetimi bölümünden mezundur. 2007 yılında TBMM Parlamento Da-
nışmanlığına başlamıştır. 2008 yılında Maliye Bakanlığında memur olarak göreve 
başlamıştır. 2009 yılında geçici görevle TBMM’de Parlamento Danışmanlığı görevini 
2012 yılına kadar sürdürmüştür. 14.03.2012 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Bakanlık Müşaviri olarak atanmıştır. 10.01.2018 tarihinde TMO Genel Müdür 
Yardımcılığı’na vekaleten görevlendirilmiş olup, 16.05 2019 tarihinde Genel Müdür 
Yardımcılığı’na atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ÜMİT ORHAN
y ö n e t i m  K u r u l u  B a ş k a n  v e k i l i

1976 yılında Ordu/Korgan’da doğdu. İlk öğrenimini Korgan’da, orta ve lise öğreni-
mini Ordu’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Kamu Yönetimi’nden mezun oldu. 2010 yılında Türkiye Ortadoğu Enstitüsü Kamu 
Yönetimi yüksek lisans programını tamamladı. 2011 yılında mesleki inceleme ama-
cıyla İngiltere’de görevlendirilmiştir. 1998 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında İç 
Ticaret Stj. Kontrolörü olarak göreve başlamıştır. Aynı birimde Kontrolörlük ve Baş-
kontrolörlük görevlerini yapmış olup, 2011 yılında Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlı-
ğı bünyesinde Başmüfettişlik görevini yapmıştır. 2011-2015 yılları arasında İç Ticaret 
Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında Genel Müdür 
Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 03.03.2020 tarihinde Genel Müdür olarak 
vekaleten görevlendirilmiştir.

ADEM BAŞAR
y ö n e t i m  K u r u l u  Ü Y E S İ
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1955 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardeşen’de, 
lise öğrenimini Erzurum’un Aşkale Lisesinde, yüksek öğrenimini Gazi Üniversi-
tesi’nde tamamladı. 1977 yılında Ticaret Bakanlığ’ında göreve başladı. İç Ticaret 
Genel Müdürlüğünde; 1980-1997 tarihlerinde Şef, Şube Müdürü, 1997-2013 tarih-
lerinde şirketlerden ve ticaret sicilinden sorumlu Daire Başkanı, 2013-2014 tarih-
lerinde Genel Müdür Yardımcısı, 2014-2020 tarihlerinde Genel Müdür görevlerin-
de bulunduktan sonra 01.03.2020 tarihinde emekli oldu.

ADNAN YANKIN
y ö n e t i m  K u r u l u  Ü Y E S İ

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1991 yılında Hacettepe Üni-
versitesi İşletme Bölümü’nde Master programını tamamladı. 1996 yılında İngiltere’de Lancaster Üniver-
sitesi’nden MBA derecesini, 2012 yılında da Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Doktora dere-

cesini aldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezuniyetini takiben, aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
açmış olduğu Uzman Yardımcılığı sınavını kazandı. 1991 yılında Uzman olmuş olup, 1997 yılında 

yatırım fonları ve ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları, girişim sermayesi fon ve 
ortaklıkları ve bireysel emeklilik fonları hakkında düzenleme yapan ve bu kurumların iş ve işlem-
lerini yürüten Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı’na atandı. 2002-2005 Nisan döneminde 
halka açılmalar, şirketlerin tahvil ve benzeri sermaye piyasası aracı ihraçları, birleşme, bölünme 
ve çağrı gibi halka açık şirketlerin faaliyetlerini ve işlemlerini düzenleyen ve yürüten Ortaklıklar 
Finansman Dairesi Başkanlığı’nı yürüttü. 2005-2006 yıllarında Altın Borsası Başkanlığı yaptı. 
2006 Aralık ayında Sermaye Piyasası Kurulu’na Kurul Üyesi olarak atandı, altı yıllık Kurul Üye-
liği görevini tamamlamasını müteakip 2012 Aralık ayında Kurul Başkanlığı’na atandı. Beş yıllık 
Başkanlık süresini Aralık 2017 yılında tamamladı. Görev süresi içinde Vergi Konseyi Üyeliği, 
Doğal Afetler Sigortası Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Yatırımcı Tazmin Fonu Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı, 57 İslam Ülkesi sermaye piyasası düzenleyici otoritelerini bünyesinde topla-
yan formun beş yıl boyunca Başkanlığı’nı yürüttü. Halen çeşitli üniversitelerde yüksek lisans 
dersleri vermekte, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği ile özel sektör 
kuruluşlarında bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve danışmanlık görevlerini sürdürmektedir.

Vahdettİn ERTAŞ
y ö n e t i m  K u r u l u  Ü Y E S İ
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1970 yılında Konya-Ereğli’de doğdu. İlk öğrenimini Ereğli Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise 
öğrenimini Konya Anadolu Lisesinde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon (European Public Law and Integration Prog-
ramme) yüksek lisans programını tamamladı. 1994 yılında avukatlık stajını tamamlayarak 
avukatlık ruhsatı alan Atila Türeli, aynı yıl Adalet Bakanlığı’nın açtığı adli yargı hakimlik 
sınavını kazandı ve 1995 yılında adli yargı hâkim adayı olarak atandı. Anamur Hakimliği 
görevindeyken, 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) açtığı sınavı 
kazanarak İMKB Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde avukat olarak göreve başladı. Halen Borsa 
İstanbul A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olup, Finans Teknopark A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve 6570 sayılı Kanun çerçevesinde kurulan İstanbul Tahkim Merkezi’nin 
Genel Kurul Üyesidir.

ATİLA TÜRELİ
y ö n e t i m  K u r u l u  Ü Y E S İ

Dr. Süheyla Gülgün KOYUNCUOĞLU, Mimar Kemal Lisesi ve Anadolu Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi’nden mezun oldu. 
İşletme Yüksek Lisansı yaptı. İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde Doktora programını tamamla-
dı.1991-1995 yılları arasında 19.Dönem TBMM Başkanlık Divan Üyesi Danışman-
lığı, 2003-2007 yılları arasında Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Danışmanlığı, 
2007-2009 yılları arasında Dışişleri Bakanı Danışmanlığı ile Devlet Bakanı Da-
nışmanlığı, 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı Danışmanlığı, 2015-2018 
yılları arasında Başbakan Yardımcısı Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Farklı 

kurumlarda Denetim ve Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı. 2012-2013 yılları ara-
sında Sümer Holding Denetim Kurulu Üyesi, 2013-2014 yılları arasında AYEDAŞ 
Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2016 yılları arasında Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 
Denetim Kurulu Üyesi, 2016-2018 yılları arasında Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Üyeliği, 2018 yılından itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası Kurucu Üyesi 
olup, Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. Halen TBMM Milletvekili Hiz-
metleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Süheyla Gülgün KOYUNCUOĞLU
y ö n e t i m  K u r u l u  Ü Y E S İ
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III. MİSYONUMUZ 
VE VİZYONUMUZ

M İ S Y O N U M U Z

Tarım müstahsilleri ve tüketicilerine sağlıklı, uygun ve 
gerçekçi fiyattan işlem yapılan etkin bir uluslararası elektronik 
platform yaratarak gerek tarım sektörünün gerekse ülkemiz 
ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak
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MİSYONUMUZ 
VE VİZYONUMUZ

V İ Z Y O N U M U Z

Tarım paydaşlarının etkin piyasa oluşumu 
kapsamında bir araya geldiği uluslararası sisteme 
entegre bir mübadele platformu olmak
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IV.TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS 
BORSASI HAKKINDA 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 53. 
maddesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu (5300 sayılı Kanun) ve ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyette bulunmak üzere, 
T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine 06 Nisan 2017 tarihli ve 30030 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 08.06.2018 
tarihinde kurulmuştur.

AMACI VE FAALİYET KONUSU

5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan 
Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem söz-
leşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır.
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası, misyon ve vizyonuna hizmet eden hedefleri çerçevesinde öncelikle spot ürün piyasa-
sının faaliyete geçiş çalışmalarını başlatmış olup, bu çalışmalar kapsamında piyasa yapısının tasarımı, emir iletimi, 
takas ve saklama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının teminini gerçekleştirmiştir. Çalışmaların 
tamamlanmasını takiben gerekli faaliyet izni alınarak 26.07.2019 tarihinde ELÜS Piyasası açılışı ile faaliyete geç-
miştir. 

Ürün Piyasası Aracı Kurumlarının (ÜPAK) henüz faaliyete geçmediği çerçevede, alım satım işlemlerinde emir ile-
timi için ilk aşamada aracısız bir sistem öngörülmüş, takas ve saklama işlemleri ise banka ve sermaye piyasası 
aracı kurumları vasıtası ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Söz konusu takas ve saklama operasyonlarıyla ilgili 
işlem öncesi ve sonrası süreçlerde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank A.Ş. ile Borsamız arasında yapılan 
protokoller çerçevesinde hizmet verilmektedir.

Organize ve merkezileştirilmiş emtia piyasaları; etkin fiyat oluşumu, şeffaflıkta iyileşme, işlem maliyetlerinde 
düşüş, finansal sektörde ve tarımsal alanda uzmanlık birikimi gibi önemli faydalar sağlamaktadır. Derin ve likit 
bir spot piyasasının varlığı, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü türev piyasaların başarısı için 
önemli gereksinimlerden biri olup, türev piyasaların ilerlemesine ve gelişmesine de katkıda bulunmakta ve böyle-
ce ilgili sektörler için önemli bir risk yönetim aracı kazanılmış olmaktadır. 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası, merkezi yapısı ile başta tarım ürünleri olmak üzere emtiaya yönelik spot ve türev 
piyasaların işletimi çerçevesinde; sektör paydaşlarının ortak amaca yönelik koordinasyonunu sağlama noktasında 
önemli katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede, emtia sektöründe ürün tasarımı, lisanslı depoların gözetimi, aracılık 
sisteminin geliştirilmesi, piyasa gözetim ve denetimi ile risk ve teminat yönetimi mekanizmaları için gerekli teknik 
ve mevzuat altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Borsamız hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz fazlası nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve 
piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesini sağlayarak, lisanslı depoculuğu teşvik eden bir fonksiyon sun-
maktadır. Çiftçiler ürünlerini yakın çevrelerindeki sınırlı sayıdaki alıcıya satmak zorunda kalmamakta, çok sayıda 
alıcının oluşturacağı rekabetten yararlanabilmektedir. 

Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük üreticiler için lisanslı depolara verdikleri ürünler karşılığında aldıkları 
ürün senetlerinin teminat gösterilerek bankalardan kredi ve finansman imkânı sağlanması üreticilerin depolama 
maliyetini düşürerek, depolama kalitesini artırmakta ve lisanslı depoculuğu teşvik etmektedir.

Borsamız, başta tarım ürünleri olmak üzere, emtia ticaretinin genel kabul gören standartları belirlenmiş ürünler 
üzerinden güvenli ve şeffaf piyasa ortamında yapılması ile kaliteli üretimi teşvik ederek, ürün depolanması, ban-
kacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktadır.
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A. GENEL BİLGİLER

B. 2020 YILI SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

1. Dünya Piyasaları

Dünya buğday üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre 9 milyon ton civarında artarken stoklar tarihi zirve olan 
316,5 milyon ton rakamlarını görmüştür. Bu stoklar, dünya buğday üretiminin %41’ine denk gelmektedir. Aynı 
şekilde arpa stokları 20 milyon tona yükselmiş ancak, mısır stokları önceki yıllara göre düşüş kaydetmiş ve 289 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Arpa ve buğday üretimi, tüketim miktarının üzerinde gerçekleşirken, mısır üre-
timi tüketimi karşılayacak seviyede gerçekleşmemiştir.

Telefon: +90 312 939 3590

Fax: +90 312 939 3556

Raporun Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020

Ticaret Unvanı
Türkiye Ürün İhtisas Borsası 
A.Ş.

Ticaret Sicili Numarası
422656

Kuruluş Tarihi
08.06.2018

Adresi
TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat:19 
Dumlupınar Blv. No: 252 Çankaya, 
Ankara



25 TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI FAALİYET RAPORU - 2020

Üretim Tüketim Stok

2018 730.896.000 732.202.000 284.111.000

2019 764.943.000 741.761.000 300.755.000

2020 770.375.000 749.506.000 320.450.000

Üretim Tüketim Stok

2018 139.425.000 140.000.000 17.745.000

2019 156.890.000 154.150.000 19.825.000

2020 156.380.000 155.600.000 20.080.000

Üretim Tüketim Stok

2018 1.123.355.000 1.126.985.000 320.000.000

2019 1.116.185.000 1.127.460.000 303.335.000

2020 1.144.630.000 1.149.950.000 291.450.000

Buğday Arpa Mısır

Tablo 1. Dünya Hububat Üretim-Tüketim-Stok Verileri (Ton)

Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı (US Department of Agriculture-USDA)

Üretim Tüketim Stok

2018 361.000.000 343.460.000 112.850.000

2019 336.690.000 353.875.000 95.340.000

2020 362.650.000 369.030.000 86.520.000

Üretim Tüketim Stok

2018 50.585.000 50.353.000 2.400.000

2019 54.985.000 54.700.000 2.322.000

2020 49.665.000 50.340.000 1.325.000

Soya Ayçiçeği

Tablo 2. Dünya Yağlı Tohum Üretim-Tüketim-Stok Verileri (Ton)

Kaynak: USDA

Dünya yağlı tohum istatistikleri incelendiğinde, soya fasulyesi ve ayçiçeğinde önceki yıllara göre azalan bir stok 
trendi gözlemlenmektedir. Üretimin tüketimi karşılayamaması, önümüzdeki dönemde stok miktarına bağlı olarak 
fiyatları daha kritik hale getirecektir.
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2020 yılı başından itibaren bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ekonomileri etkilediği kadar ta-
rım piyasasındaki dinamikleri de derinden etkilemiştir. Piyasa fiyat hareketlerinde, üretimdeki yeterlilikten 
ziyade Covid-19 etkisi ile ülkelerin aldıkları yasaklama, kısıtlama, ihracat kotaları, ülkelerin iç piyasalarında 
gıda fiyatlarının artışına bağlı ithalat artışı gibi faktörler esas belirleyici olmuştur.

Üretimde genel anlamda sorun yaşanmazken; Covid-19 sürecinde yaşanan gelişmeler piyasalarda ciddi 
fiyat hareketlerine sebep olmuştur. 2020 yılı ilk 6 aylık sürede dünya genelinde;

2020-2021 hasat dönemi üretim-tüketim ve stok dengesine genel olarak baktığımızda; hububat, bakliyat, yağlı 
tohumlar gibi temel tarım ürünlerinin üretiminde dünya genelinde artış olduğu, miktara dayalı bir arz-talep den-
gesizliği yaşanmadığı, hatta başta buğday olmak üzere bazı ürünlerde tarihi stok devirlerinin oluştuğu görülmek-
tedir.

Pandemi
Etkisi

88 ülke, ticarete konu 
olan çeşitli ürünlerde 
ihracat yasakları 
getirilmiştir

Romanya’nın, Nisan ayı 
içinde hububat ihracatını 
durdurma kararı buğday 
fiyatlarını yükseltmiştir. 
Ancak, AB içindeki itirazların 
da etkisi ile yasak yalnızca 6 
gün geçerli olmuş ve karar 
geri çekilmiştir

30 civarında ülkede tarım 
ve gıda ürünlerinin 
ihracatının kısıtlanması 
ya da ithalatının 
kolaylaştırılmasına yönelik 
tedbirler alınmıştır

Yaşanan en kritik gelişmelerden 
biri Rusya’nın, hububat ihracatına 
kota getirmesi ve kotanın kısa 
sürede dolmuş olmasıdır. 7 milyon 
tonluk kota, 26 Nisan 2020 itibariyle 
tamamlanmış ve Rus Hükümeti 
1 Temmuz 2020 tarihine kadar 
hububat ihracatını durdurmuştur

Kazakistan buğday ve un için 
aylık ihracat kotası uygulaması 
getirmiştir. Mayıs ayında 
kota miktarlarını artırmıştır. 
Buğdayda 200 bin tondan 250 
bin tona, un için 70 bin tondan 
150 bin tona çıkmıştır

Ukrayna, mısır 
ihracatını 
durduracağını 
açıklamış, ancak arz 
sıkıntısı olmadığı 
gerekçesi ile kararını 
geri çekmiştir

Sırbistan, Kazakistan, Ukrayna, 
Mısır, Tayland dahil 30 ülkede; 
soğan, sarımsak, pirinç, bitkisel yağlar, 
karabuğday ve işlenmiş tarım ürünleri, 
şeker, tavuk gibi çok sayıda ürüne çeşitli 
yasaklar getirilmiştir

Özellikle Rusya, Ukrayna ve Romanya 
gibi ülkelerde alınan ihracat yasakları 
uluslararası fiyatlar için çok önemli 
etki yapmaktadır. Zira, sadece Rusya 
ve Ukrayna toplamda dünya buğday 
ihracatının %20’sini gerçekleştirmektedir
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Diğer taraftan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ; World Trade Organization-WTO), Gıda ve Tarım Örgütü (Food and 
Agriculture Organization-FAO) gibi uluslararası kuruluşlar; ticareti kısıtlamaya, gıdaya erişimi engellemeye yönelik 
önlemlere başvurulmaması yönünde yoğun uyarılarda bulunmuştur. DTÖ’ye tabi olan ABD, Avustralya, Ukrayna, 
Romanya dahil 24 ülke ortak bir açıklama yaparak tarım ve gıda ürünlerinde yasak ve kısıtlamalara gidilmemesini 
istemiştir. Halen dünya genelinde 50’ye yakın ülke gıda desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Dış ticarette alınan önlemler yanında; 

ülkelerin iç piyasa dengesi tedirginliğine bağlı olarak ithalatların yüklü miktarlarda olması, (Suudi Arabistan’ın 750 bin 
ton, Mısır ve Türkiye’nin 500 bin ton üzeri buğday ihaleleri), 

talebin artmaya devam etmesi, 

2021 yılında Covid 19 etkisinin devamı halinde ülke ihracatlarında sınırlamaların olabileceği söylentileri, 

Karadeniz ülkeleri başta olmak üzere bölgesel olarak yeni ekilişlerde kuraklık riski yaşanması, (Türkiye’de de ekiliş 
sezonunda yağışlarda ciddi sıkıntı görülmektedir), 

Çin’in domuzlarda görülen hastalıklarından sonra kapalı ve kontrollü sistemle yüksek kapasiteli domuz çiftlikleri inşa 
etmesine bağlı olarak yoğun hammadde talebi, 

Çin’in Avustralya ile yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle 400 milyon dolarlık buğday ithalatına yasaklama getireceği 
söylentisi (etkisi sınırlı görünse de Karadeniz hattına psikolojik baskı yaratabilecektir), 

Ukrayna’daki mısır veriminin düşüklüğü, 

dahil çok sayıda faktör uluslararası fiyatları önemli miktarda artırmıştır. 

Bunların sonucu olarak, FAO Gıda Fiyat Endeksi 2020 yılında yükselişini sürdürmüştür. Özellikle hububat ve yağlı 
tohumlar kaynaklı artışlar yaşanmıştır. Küresel gıda fiyatları Aralık ayında üst üste yedinci ayda da artışını sürdür-
müştür. 2020 yılı boyunca gıda fiyat endeksi üç yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yıllık bazda 2020’de pirinç 
fiyatları 2019 yılına göre %8,6, mısır fiyatları %7,6, buğday fiyatları ise %5,6 artmıştır. FAO Bitkisel Yağ Endeksi ise 
Aralık ayında %4,7 artarak 2012 yılı Eylül ayından bugüne en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Karadeniz bölgesi hububat fiyatlarına baktığımızda; FOB (Free on Board, gemi bordasında) teslim bazında ve 
aylık ortalamada, 2020 yılı Ocak ayında 220 ABD doları olan ekmeklik buğday fiyatları, yılsonu itibarıyla 273 ABD 
doları seviyesine yükselmiştir.  Dolayısı ile ekmeklik buğday uluslararası fiyatları son bir yıl içinde yaklaşık % 25 
artmıştır. 

Arpa fiyatı geçen yıldan bugüne yaklaşık %20 artmıştır ve 220 ABD dolarına ulaşmıştır. En önemli artışlardan biri 
mısırda olmuştur. Yaklaşık %40 artarak bugün 240 ABD dolarına kadar yükselmiştir. 

Aynı şekilde yağlı tohum fiyatlarında geçen yıla göre; Soya küspesi %47 artarak 500 ABD dolarına, ayçiçeği tohu-
mu %58 artarak 640 ABD dolarına, soya fasulyesi %32 artarak 480 ABD dolarına ve ayçiçeği küspesi %57 artarak 
320 ABD dolarına yükselmiştir.
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2020-2021 ekilişlerde ise; 

Rusya’da rekor buğday ekilişi vardır, ancak kuraklık riskinden dolayı üretimin nasıl gerçekleşeceği kestirilememektedir. 
Karadeniz havzasının durumunu bahar aylarındaki iklim belirleyecektir. 

Yağlı tohumlar ve mısır fiyatları Karadeniz bölgesinde çok arttığından yeni ekilişlerde ekim alanlarının bu ürünlere 
kayması beklenmektedir.

Avrupa bölgesinde de ekiliş döneminde kuraklık yaşanmış olup ürün çıkışları takip edilmektedir. 

Önümüzdeki ayların fiyat hareketlerini pandemi etkisine bağlı olarak devletlerin alacağı dış ticaret kararları şekil-
lendirecektir.

2. Türkiye Tarım Piyasaları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılı kesinleşmiş üretim verilerine göre; toplam hububat 
üretimi önceki sezona göre %8 artarak 37 milyon ton olmuştur. 

Yağlı tohumlara baktığımızda; soya üretiminin geçen yıla göre 5 bin ton civarında artış ile 155 bin ton, ayçiçeği 
üretiminin ise 2 milyon 67 bin ton civarında gerçekleştiği görülmektedir. 

Bakliyat ürünlerinde; nohut üretimi geçen yılki seviyede 630 bin ton, kuru fasulye üretimi %24 artış ile 280 bin 
ton, kırmızı mercimek üretimi %6 artış ile 328 bin ton, yeşil mercimek üretimi de %3 düşüş ile 42 bin ton olarak 
gerçekleşmiştir.

Üretim Tüketim

2018 20.000.000 18.800.000

2019 19.000.000 19.000.000

2020 20.500.000 19.500.000

Buğday

Üretim Tüketim

2018 7.000.000 6.950.000

2019 7.600.000 7.300.000

2020 8.259.000 7.800.000

Arpa

Üretim Tüketim

2018 5.700.000 7.870.000

2019 6.000.000 8.000.000

2020 6.500.000 8.000.000

Mısır

Tablo 3. Türkiye hububat üretimi ve tüketimi (ton)

Kaynak: TÜİK
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Yurtiçi üretimde geçen yıla nazaran artış olmasına rağmen fiyatlarda tarihi zirveler ve kısa dönemde çok ciddi ar-
tışlar yaşanmıştır. Sebeplerine bakıldığında hem yurtiçi hem de yurtdışı dinamiklerin etkili olduğu görülmektedir. 
Yurtiçi dinamikler olarak;

Hasat dönemine girerken stok devrinin az olması,

Çiftçinin; borç öteleme, kredi yapılandırma, desteklerin erken ödenmesi gibi faktörlerin etkisi ile ekonomik olarak hasa-

da daha rahat girmesi ve bunun arzı öteleme, ürününü bekletme için çiftçiye imkan vermesi,

Pandemi etkisi dahil tarım sektörüne ilginin artışı ile tarımsal ürünlere yatırım talebinde artış yaşanması, 

Üretimde kısmen düşüş yaşanacağı yönündeki beklentiler,

Döviz kurundaki hızlı yükseliş 

Yurtdışı ana dinamik olarak uluslararası emtia fiyatlarındaki artışı zikredebiliriz.

Döviz kurunda bugünlerde görülen rahatlamaya rağmen yurtdışı fiyatlardaki artış ithal ettiğimiz hububat ve yağlı 
tohumlarda düşüşü sınırlandırmaktadır. Fiyatların artmaya devam etmesi iç piyasadaki seyri belirleyecektir. Çünkü 
ülkemiz hububat, yağlı tohumlar, yem hammaddesi, bakliyat dahil çoğu üründe önemli miktarda ithalat yap-
maktadır. Sadece 2019 yılında; 8 milyon 373 bin ton ekmeklik buğday, 1 milyon 429 bin ton makarnalık buğday, 
3 milyon 593 bin ton mısır, 510 bin ton arpa, 2 milyon 637 bin ton soya fasulyesi, 339 bin ton kırmızı mercimek, 1 
milyon 136 bin ton ayçiçeği tohumu, 1 milyon 605 bin ton kepek ithal edilmiştir.

Hasat döneminde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 1.650 TL/ton olarak açıklanan ekmeklik buğday fi-
yatları bugün 2.100 TL/ton, 1.800 TL olan makarnalık buğday fiyatları 2300 TL/ton, 1.275 TL olan arpa fiyatları 
1.650 TL/ton, 1.325 TL açıklanan mısır fiyatları 1.650 TL/ton seviyelerine çıkmıştır. Fiyatlar piyasa geneli ortalama 
olarak alınmıştır. Hasattan bugüne TMO tarafından açıklanan alım fiyatları ile karşılaştırıldığında artış kaydedildiği 
görülmektedir

%27 %29 %24
BUĞDAY
FİYATLARINDA

ARPA
FİYATLARINDA

MISIR
FİYATLARINDA
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Diğer taraftan hammadde fiyatlarındaki artışlar da mamul ürünlere yansımaktadır. Yurtdışı fiyatlardaki artış ve kur 
yükselişi en net şekilde yansımasını yem fiyatlarında göstermiştir. Son bir yıl içinde yem fiyatları ortalama %50 
oranında artmıştır. Bunun da hayvancılık sektörüne yansıması olumsuz olmuş, besici ve süt üreticilerinin karlılık 
sıkıntısı yaşamasına sebep olmuştur.

Bütün bu gelişmeler üzerine; 16 Aralık 2020 tarihli ve 3308 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 30 Nisan 2021 tari-
hine kadar hububat için gümrük vergileri sıfırlanmış, ayçiçeği ve mercimek ithal vergilerinde de ayarlama yapıl-
mıştır. TMO tarafından Ekim ayı itibarı ile satışlara başlanmıştır. Ekim ayında 300 bin ton civarı olan buğday satışı, 
sonraki aylarda 500 bin tona yükseltilmiştir. Yetiştiricilere vadeli ve vade farksız arpa satışına başlanmıştır.

Gümrük vergilerinin sıfırlanmış olması ilk aylarda yurtiçi fiyatlarda beklenen gevşemeye sebep olmamıştır. Çünkü 
kur artışı ve yurtdışı fiyatlara bağlı olarak ithal maliyetleri yurtiçi fiyatların üzerine çıkmıştır. Ancak; Kasım ayı 
içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizlerinin artırılması sürecinde döviz kurundaki gevşeme ve 
gümrük vergisindeki indirim süresinin uzatılması hammadde fiyatlarında da düşüşe sebep olmuştur. TMO’nun 
yüklü miktarda ürün tahsisi ve piyasa fiyat istikrarı için ihalelere devam edeceği yönündeki açıklamaları da olumlu 
etki yapmıştır. Iç piyasa fiyatlarında yıl sonuna doğru ortalamada 150-200 TL/Ton düşüşler yaşanmıştır.

2020 yılında ayrıca pandemi etkisine bağlı olarak turizmdeki daralma, toplu tüketim yerleri ve restoranların ka-
panması, sokağa çıkma yasakları gibi önlemler tüketimde ciddi düşüşlere sebep olmuştur. Başta un olmak üzere 
gıda ürünleri satışlarında da durgunluk yaşanmıştır. Bu da sektörün hammadde talep iştahını yavaşlatmıştır. 

Tarım ürünlerine dayalı mamul ihracatı açısından karlılık sıkıntısı yaşanmıştır. Un ihracatında yıllık bazda düşüş 
görülürken, makarna ihracatındaki artış dikkat çekmiştir. 

2020 yılı ekilişlerinde, kışlık ekilişler tamamlanmıştır. Ancak, ekim dönemi oldukça kurak geçmiştir. Ekim-Kasım-A-
ralık aylarında yağışlarda normale göre yaklaşık %50 daha az gerçekleşme görülmüştür. Bu da yeni yıl rekoltesi 
için hassas bir durum oluşturmuştur. Özellikle kıraç arazilerdeki hububat ekilişlerinde gübre vb. kullanımında da 
azalma olduğu gözlemlenmiştir.
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Yurtiçi üretimde geçen 
yıla nazaran artış olmasına 

rağmen fiyatlarda 
tarihi zirveler ve kısa 

dönemde çok ciddi artışlar 
yaşanmıştır. Artışta yurtiçi 

ve yurtdışı dinamikler 
etkili olmaktadır
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Yönetim
Kurulu

Genel
Müdür

Yönetim 
Ofisi ve İK

Aracılık 
Faaliyetleri 

Birimi

Bilgi 
Teknolojileri 

Birimi

Denetim 
ve Gözetim 

Birimi

Hukuk 
Müşavirliği

Mali İşler 
Birimi

Piyasalar
Birimi

C. ORGANİZASYON ŞEMASI
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D. SERMAYE YAPISI

Ortak Ticaret Unvanı Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL)  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 15,00 7.500.000   

Toprak Mahsülleri Ofisi 15,00 7.500.000 

Borsa İstanbul A.Ş. 15,00 7.500.000 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 5,00 2.500.000 

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 5,00 2.500.000 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 3,00 1.500.000 

Türkiye Vakıflar Bankası A.O. 3,00 1.500.000 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 3,00 1.500.000 

Ankara Ticaret Borsası 1,20 600.000 

Balıkesir Ticaret Borsası 1,20 600.000 

Bursa Ticaret Borsası 1,20 600.000 

İstanbul Ticaret Borsası 1,20 600.000 

İzmir Ticaret Borsası 1,20 600.000 

Konya Ticaret Borsası 1,20 600.000 

Polatlı Ticaret Borsası 1,20 600.000

Adana Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Afyonkarahisar Ticaret Borsası 0,60 300.000

Aksaray Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Antalya Ticaret Borsası 0,60 300.000

Borsamızın 2020 yılı itibariyle 50.000.000 TL olan Şirket sermayesinin tamamı ödenmiş olup, dağılımı 
aşağıdaki gibidir.
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Ortak Ticaret Unvanı Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL)  

Aydın Ticaret Borsası 0,60 300.000

Bafra Ticaret Borsası 0,60 300.000

Bandırma Ticaret Borsası 0,60 300.000

Boğazlıyan Ticaret Borsası 0,60 300.000

Ceyhan Ticaret Borsası 0,60 300.000

Cihanbeyli Ticaret Borsası 0,60 300.000

Çarşamba Ticaret Borsası 0,60 300.000

Çorlu Ticaret Borsası 0,60 300.000

Çorum Ticaret Borsası 0,60 300.000

Diyarbakır Ticaret Borsası 0,60 300.000

Edirne Ticaret Borsası 0,60 300.000

Ereğli Ticaret Borsası 0,60 300.000

Erzurum Ticaret Borsası 0,60 300.000

Gaziantep Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Gemlik Ticaret Borsası 0,60 300.000

Giresun Ticaret Borsası 0,60 300.000

Hayrabolu Ticaret Borsası 0,60 300.000

Isparta Ticaret Borsası 0,60 300.000

Kahramanmaraş Ticaret Borsası 0,60 300.000

Karaman Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Karapınar Ticaret Borsası 0,60 300.000

Kayseri Ticaret Borsası 0,60 300.000 
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Ortak Ticaret Unvanı Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL)  

Keşan Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Kırşehir Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Kızıltepe Ticaret Borsası 0,60 300.000

Lüleburgaz Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Malkara Ticaret Borsası 0,60 300.000

Mersin Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası 0,60 300.000

Nevşehir Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Nizip Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Ordu Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Reyhanlı Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Sakarya Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Salihli Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Söke Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Şanlıurfa Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Tarsus Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Tekirdağ Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Trabzon Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Uzunköprü Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Yerköy Ticaret Borsası 0,60 300.000 

Toplam 100,00 50.000.000
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V. DEĞER ÜRETİMİ 
VE STRATEJİ

A. TARIM ve ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI
Anadolu’nun emtia sektöründeki ve piyasalardaki uzun geçmişine bakıldığında, Türkiye’de Kütahya Aizona’da 
günümüzden yaklaşık 1750 yıl önce inşa edilen dünyanın ilk emtia borsasından, modern emtia türev piyasalarına 
kadar değişen ihtiyaçlara göre geliştiği görülmektedir. Tarım piyasasının dâhil olduğu emtia piyasalarının tarihsel 
gelişimi, fiyat öngörülebilirliğinin artırılması ve risk yönetimi gereklilikleri sebepleri ile ticaret borsalarının vade-
li işlemler platformlarına dönüşmesi yönünde ilerlemiştir. Tarımsal ürün piyasalarının bu yönde gelişmesi hem 
piyasaların finansallaşmasının hem de dijitalleşmesinin önünü açmış, bu iki unsurun tarımsal ürün ticaretinde 
kaçınılmaz olarak gelişmesini sağlamış ve dijitalleşme ve finansallaşma özellikle Dünya piyasalarına uyum için 
zorunlu hale gelmiştir. 

Son yıllarda her alanda gözlemlenen dönüşüm, insan hayatını değiştirirken aynı zamanda insanın dokunduğu her 
alanı yeniden kurgulamakta ve insan hayatının en görünür faaliyeti olan ekonomik faaliyetlerde açıkça gözlemlen-
mektedir. Gelişen ve değişen her olgu iktisadi faaliyete etki etmekte, ekonomik faaliyetlerin de bu değişime ayak 
uydurması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. İktisadi faaliyetler; sektörel ayrımları ne olursa olsun daha önce 
hiç olmadığı kadar içiçe geçmiş bir bütün olarak gerçekleşmekte, hem değişimden etkilenen hem de değişimi 
tetikleyen olgular üretmektedir. Tarım ve finans da tüm ülkelerin temel iktisadi politikalarının şekillenmesinde 
önemli ekonomik alanlar olarak öne çıkmaktadır. 

Tarım sektörünün sosyolojik ve ekonomik iki kritik bileşeni olan “Gıda Güvenliği” ve “Fiyat İstikrarı” makro-
ekonomik politikalar açısından önem arz etmektedir. Nitekim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
sekretaryası üstlenilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, yapısal nitelik taşıyan 
sorunların altında yatan iktisadi faktörlerin derinlemesine incelenmesi sonucunda yapısal tedbirlere odaklanılması 
gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda; lisanslı depoculuk sisteminin ve ürün ihtisas borsacılığının geliştiril-
mesinin, gıda ürünleri piyasalarındaki tedarik zincirinde karşılaşılan aksak rekabetin nihai tüketici fiyatlarını yukarı 
çekmemesi için gerekli önlemlerin alınmasının, tarım sektörüne yönelik finansal ürünlerin çeşitlendirilmesinin ve 
finansman koşullarının iyileştirilmesinin gıda arz güvenliği için gerektiğini ortaya koymuştur. 

Tarım ürünlerinde gerçekleşen verim artışı, üretim tekniklerinin gelişmesi ve bu gelişmelerin uygulamada yaygın 
olmaya başlaması, 20. yüzyılın önemli gelişmelerindendir. Üretimdeki verimlilik artışı teknik gelişmenin yanı sıra 
gerek sınırlı kaynak gerekse çevresel parametreler dikkate alınarak kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kulla-
nılması zorunluluğunu doğurmaktadır. Tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekliliği, verim artışı ve teknik 
gelişmelerin yanı sıra tarım ürünleri ticaretinin dikey entegrasyonunun etkin bir şekilde oluşturulması ve tarım 
piyasası katılımcılarına sağlanan bilginin doğrudan ve tam olması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Tarım 
sektöründe beklenti ve öngörü tarım piyasası aktörlerinin sürdürülebilirliğinin önemli unsurları olduğu gibi tarım 
sektörünün sürdürülebilirliği gıda güvenliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. 
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Tarım ve finans alanının birleşim noktasında yer alan ürün ihtisas borsacılığı, Türkiye’de TÜRİB, ulus-
lararası benzerleri ile aynı fonksiyonları yerine getirmek üzere yola çıkmıştır. Tarımın dijitalleşmesinin 
temel taşları olan lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı aynı zamanda üreticinin finansmana 
erişimini kolaylaştırmakta, kayıt dışılığı azaltmakta, ürünün zamanlama ve miktar olarak dengeli şe-
kilde piyasaya sürülmesine zemin hazırlamaktadır. Ürün ihtisas borsacılığı ise gıda ürünleri piyasala-
rında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkı yapmaktadır.

Finansallaşma, emtia piyasası genelinde tarımsal ürün ticareti özelinde değerlendirildiğinde, fizi-
ki teslim ve sınıflandırma zorunlulukları sebepleri ile sınırlı kalmakla birlikte, finansal karar verme 
süreçlerinin önemli iki parametresi, risk yönetimi ve fiyat öngörülebilirliğinin artırılması gerekliliği 
geleneksel piyasa yapısının dönüşümünü zorunlu kılmaktadır.

Borsamız, tarım ürünleri piyasasının dijitalleşmesi ve finansallaşması yönündeki dönüşümün bilin-
cinde olarak ülkemiz tarımsal ürün piyasasının gelişimini sağlamaya yönelik, sürdürülebilirlik, gıda 
güvenliği ve arzının serbest piyasa koşullarına göre oluşması konularında alınan stratejik kararlar 
çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Borsamız tarım müstahsilleri, tüketiciler ve diğer pi-
yasa katılımcılarına sağlıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan işlem yapılan etkin bir uluslararası elektro-
nik platform yaratarak gerek tarım sektörünün gerekse ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine 
destek olmak misyonu ile yola çıkmıştır. Borsamız tarım piyasasının dijitalleşmesi ve finansallaşma-
sı gereklilikleri kapsamında ise aynı misyondan yola çıkarak, etkin ve likit bir spot piyasanın türev 
piyasanın işleyişini destekleyecek en önemli unsur olduğu düşüncesi ile türev piyasası oluşturma 
yönünde girişimlerini devam ettirmektedir. 

Bahsi geçen dijitalleşme gerekliliği kapsamında geliştirilen Borsamız ELÜS Piyasası İşlem Platformu, 
yatırımcıların aynı üründe farklı platform işlemlerini takip etmek zorunluluğunu ortadan kaldırması, 
fiyat oluşumunda verimlilik sağlaması, tüm işlem bilgilerini tek noktadan yayınlanır hale getirme-
si, şeffaflık sağlaması, sektör katılımcılarının farklı iş uygulamalarının yönetme güçlüğünü ortadan 
kaldırması ile bilgi teknolojileri ve operasyonel maliyetlerini azaltması yoluyla sektör verimliliğini 
artırmıştır.

Borsamızın faaliyete geçmesi ile birlikte, tarım ürünleri piyasası likiditesi ve finansman çeşitliliği art-
mış, piyasanın dijitalleştirilmesi konusunda önemli katkılar sağlanmış, tarım ürünleri için oluşturulan 
elektronik ürün senetleri alternatif yatırım araçları olarak görülmeye başlanmıştır. ELÜS’lerin kullanım 
alanlarının ve ürün yelpazesinin genişletilmesi, ürünlere dayalı sözleşmelerin işlem gördüğü türev 
piyasanın faaliyete geçmesi, lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması hedefleri kapsamında atılacak 
adımlar gıda arz güvenliğinin ve tarımsal ürünlerin fiyat istikrarının sağlanmasına hizmet edecektir.

Borsamızın faaliyete 
geçmesi ile birlikte, 
tarım ürünleri 
piyasası likiditesi 
ve finansman 
çeşitliliği artmış, 
piyasanın 
dijitalleştirilmesi 
konusunda önemli 
katkılar sağlanmış, 
tarım ürünleri 
için oluşturulan 
elektronik ürün 
senetleri alternatif 
yatırım araçları 
olarak görülmeye 
başlanmıştır.
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B. FAALİYET ÇERÇEVESİ ve DIŞ ETKİLER

1. Türkiye Tarımsal Ürün Piyasaları

Borsamızın işlettiği ürün piyasası, ülkemizin içinde bulunduğu makroekonomik koşullardan, uluslararası tarım 
politikalarında yer alan değişikliklerden, tarımsal alanda gerçekleşen teknolojik gelişmelerden ve iklimsel değişik-
liklerden doğrudan etkilenmektedir. 

Pandemi süreci, döviz kurlarında yaşanan finansal dalgalanmalar ve küresel tarımsal politikalarda gerçekleşen 
korumacı politikaların öne çıkması eğilimiyle beraber tarımsal emtiaların ithalat ve ihracatında gerçekleşen döviz 
kuruna bağlı fiyat dalgalanmaları, yatırımcıların tarımsal emtialara olan ilgisini artırmış ve 2020 yılında Borsamız-
da gerçekleşen işlem hacmi, bir önceki yıla göre kayda değer artış göstermiştir. Çevresel kaygıların ve tarımsal 
yeterliliğin küresel riskler sıralamasında öne çıkması, tarımsal emtiaların öneminin uzun vadede artacağına dair 
trendin korunacağına da işaret etmektedir. 

Bunun yanında lisanslı depoculuk sistemi, sektöre yönelik teşvik mekanizmaları ve ilgili mevzuatta yer alan yatı-
rımcının olası zararlarının tazminine yönelik koruyucu önlemler sayesinde tarımsal ürünlerin depolanması ve ti-
caretinin yapılması noktasında geleneksel ürün depolama sistemlerine nazaran avantajlı bir konumda bulunmak-
tadır. Destek mekanizmaları devam ettiği sürece Borsamızda işlemlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, 
işlem derinliğin artırılarak ürün fiyatlarının daha geniş bir kümeyi temsil etmesi, alım-satıma konu olan ürünlerin 
kalite ve sınıf olarak elektronik ortamda anılan şekilde lisanslı depolarca yatırımcılara teslim edilmesi, sisteme 
yatırımcı güveninin artması yönünden de büyük önem arz etmektedir.

2. Tarıma Yönelik Teşvikler

Ülkemizde tarımsal ürünlerin fiyat istikrarının ve tarım ürünleri üreticilerinin refahının sağlanması için lisanslı de-
poculuk sisteminin geliştirilmesi yapısal hedef olarak ortaya konulmuştur. 2005 yılında tamamlanan mevzuat 
çalışmaları sonrasında sistemi destekleyen teşvikler devreye alınmıştır.

Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza eden çiftçilerimiz, ürün türüne 
göre değişen oranlarda ton/ay nispetinde belirlenen kira desteğinden 
faydalanır.

Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) varolan üreticiler için her üretim yılına ait 
ürün için en fazla 6 ay süre ile:

1. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlara 6 TL ton/ay,

2. Pamuğa 14 TL ton/ay,

3. Zeytine, zeytinyağına, fındığa, kurum üzüm, kayısı ve antep fıstığına 
20 TL ton/ay düzeyine kadar T.C. Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira 
ücretinin %50’si kadar depo kira destegi verilir.

ÇKS’de kayıtlı olamayan kesimler bu tutarların yarısı kadar (sırasıyla 3, 7, 
10 TL ton/ay) destekten istifade ederler.

Lisanslı depolarda stoklanan ürünler, tarımsal ürünler 
alım/satım işlemlerine yönelik olarak 2023 yılı sonuna 
kadar zirai stopaj, gelir ve kurumlar vergisi, damga 
vergisi ile KDV’den muaf tutulmaktadır.

Lisanslı depoculuktan faydalanılmaması durumunda;

1. Zirai gelir vergisi stopajı

2. Satış karından elde edilen gelirden gelir  ve kurum-
lar vergisi

3. KDV

4. Sözleşmelerden kaynaklı damga vergisi ödenir.

KİRA DESTEĞİ VERGİ MUAFİYETİ
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Tarım ürünlerine karşılık olarak ihraç edilen ELÜS’ler, TÜRİB’de alım-satıma konu olup, teminat olarak gösterilerek 
kredi temininde kullanılmaktadır.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince lisanslı depolar 
tarafından ihraç edilen ELÜS tutarının %75’ine kadar azami 9 ay 
vadeli olarak faizsiz kredi verilebilmektedir.

3. Lisanslı Depoculuk

2011 yılında Ankara’da faaliyete geçen ilk lisanslı depodan itibaren ülkemizdeki lisanslı depoların sayısı ve kapasi-
tesi sürekli artmıştır. Buna paralel olarak, Borsamızın faaliyete geçtiği 26.07.2019 tarihinden sonra da lisanslı depo 
kapasitesinde yaklaşık 4 milyon tondan 7 milyon tona olmak üzere önemli artış gerçekleşmiştir.
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Sektöre yönelik teşviklerin devamı, lisanslı depoculuğun ve ELÜS’ün yaygınlaşmasına, piyasanın gelişimine dola-
yısıyla gıda arz güvenliğine katkı sağlayacaktır. Söz konusu teşvikler ve avantajlı kredi imkanları tarımın sürdürü-
lebilirliği için önem arz etmektedir.

SIFIR FAİZLİ
KREDİ AVANTAJI
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Lisanslı depolara teslim edilen ürünler bazında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen lisanslı depo kuruluş izni ve 
lisans kapasiteleri ürün bazında aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Ürün
Kuruluş İzni 

Kapasitesi (Bin Ton)

Faaliyet İzni 
Kapasitesi (Bin Ton)

Hububat 15.518 6.907

Zeytin-Zeytinyağı 18 14

Pamuk 152 36

Fındık 17 13

Antep fıstığı 7 2

Kuru Üzüm 5

Kuru Kayısı 6 5

Toplam 15.722 6.976

Tablo 4. Ürün Bazında Lisanslı Depo Kuruluş İzni ve Lisans Kapasiteleri

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı
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Şekil 2. TÜRİB’e Kayıtlı Yatırımcı Sayısı

Kaynak: TÜRİB

Borsamızın önemli paydaşlarından olan lisanslı depoların kapasite ve stok artışı Borsamızda gerçekle-
şen işlem hacminin de artması sonucunu ortaya çıkarmış, tarım ürünlerinin finansallaşması konusunda 
önemli oranda katkı sağlamıştır. 

Lisanslı depoculuğun yaygınlaşması, ELÜS’ün bilinirliğinin artışı ile depoların kapasite artışı lisanslı de-
polara ürün teslim eden mudi sayısındaki artışı da beraberinde getirmiş, bu gelişmeler sonucu Borsamız 
işlem hacmi de önemli oranda artmıştır. Bunların yanısıra, sözleşmeli tarımın gelişmesi ile yatırımcı sayı-
sında özellikle hububat hasat dönemlerinde önemli artış gözlemlenmektedir.
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Lisanslı depo kapasitesinin ve tarım ürünlerinde ELÜS’leşme oranının artması, Borsamızın tarım müstahsilleri ve 
tüketicilerine sağlıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan işlem yapılan etkin bir uluslararası elektronik platform yarata-
rak, gerek tarım sektörünün gerekse ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmak misyonu ve tarım 
sektöründeki paydaşların etkin piyasa oluşumu kapsamında bir araya geldiği uluslararası sisteme entegre bir 
mübadele platformu olmak olarak belirlenen vizyonu çerçevesinde olumlu gelişmeler olarak kayda geçmektedir. 

Bu gelişmeler ile birlikte Borsamızın stratejisi, misyon ve vizyonuna uygun olarak tarım ürünlerinin fiyat istikrarını, 
gıda ve arz güvenliğini korumayı ilke edinen güven temelli bir piyasa sisteminin oluşturulması ve yürütülmesi 
olarak belirlenmiştir.
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4. Gösterge Niteliği: Tarımsal Ürün Endeksleri

Borsaların temel fonksiyonlarından biri de işlem gören ürünleri için ekonomiye gösterge niteliğinde bilgi sun-
masıdır. TÜRİB, ELÜS Piyasasında işlem gören ürünlerin fiyat performansını ölçmek için ürün fiyat endeksleri 
tasarlamıştır. TÜRİB Ürün Endeksleri, Borsa’da işlem gören tarım ürünlerinin fiyat hareketleri hakkında daha fazla 
bilgi edinmek, fiyat değişikliklerini daha kolay tahmin edebilmek ve analiz yapabilmek isteyen çiftçilerimize, üre-
ticilerimize, gıda endüstrisi ile finans sektöründeki paydaşlarımıza, ürün performans ölçümlerinde kullanabileceği 
yeni bir gösterge niteliğindedir. 

TÜRİB Ürün Fiyat Endekslerine kapsam olarak, Türkiye açısından stratejik öneme sahip ve Borsamızda en yüksek 
likiditeye sahip Buğday, Mısır, Arpa ürünleri; alt kırılımda Buğday Ekmeklik, Buğday Makarnalık, Mısır 1. Sınıf ve 
Mısır 2. Sınıf endeklerinden oluşan TÜRİB Fiyat Endeksleri ile Arpa, Buğday ve Mısırdan oluşan TÜRİB Hububat 
endeksi belirlenmiştir. Endeks değerleri, 1 Nisan 2021 başlangıç değeri 1.000 olacak şekilde 2021 yılında yayım-
lanmaya başlayacaktır.

BUĞDAY
E N D E K S İ ARPA

E N D E K S İ
HUBUBAT

E N D E K S İ

MISIR
E N D E K S İ

Buğday Ekmeklik Endeksi

Buğday Makarnalık Endeksi

Mısır 1. Sınıf Endeksi

Mısır 2. Sınıf Endeksi

Böylece, yatırımcılarımız için fiyatların takibinde tek bir gösterge değerin kullanılmasına ve Türkiye ile dünya ta-
rımsal emtia piyasaları arasındaki ilişkinin izlenmesine olanak sağlanmıştır.
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YATIRIM ARACI

Yatırım fonları, vadeli 
işlem sözleşmeleri gibi 
farklı yatırım araçları-
na baz teşkil edebilir 
olması

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

Diğer yatırım araçları ile tarımsal ürün-
lerin performansının karşılaştırılmasın-
da ölçüt olması

GÖSTERGE ARACI

Tarımsal ekonomik aktivitenin 
ve Türkiye’deki tarımsal üre-
tim durumunun bir göstergesi 
olması

TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri, özünde TÜRİB ELÜS Piyasasının mevcut durumunun anlık görüntüsünün 
anlaşılabilir ve şeffaf bir şekilde verilmesini sağlamaktadır. TÜRİB Ürün Endekslerinin üç farklı şekilde 
kullanılması hedeflenmektedir:

Türkiye’deki ürün piyasalarının ana yönünün belirlen-
mesi,

Türkiye genelinde tarımsal faaliyetlerde bulunan pay-
daşlar için tarımsal ürünlerde ortaya çıkan fırsatların en 
geniş ve en doğru şekilde temsil edilmesi,

Türkiye ile dünya tarımsal emtia piyasaları arasındaki 
ilişkinin izlenmesi,

Geniş kapsamlı ürün endeks serilerinin oluşturulması 
(temel gösterge, en likit, bileşik ürün grubu ve tekil ürün 
endeksleri),

Lisanslı depo işletmeleri tarafından saklanan ürünü 
temsil eden binlerce ISIN’dan oluşan fiyatlar kullanılarak 
ana ürün bazında kıyaslama göstergesi oluşturulması,

TÜRİB Ürün Endekslerinin yaratacağı temel faydalar arasında;

Bir ürün sepetinin fiyatının ve yatırım getirisinin izlen-
mesi,

Farklı coğrafi bölgeler bazında farklı ürün sınıflarında 
oluşan fiyatların tekil ürün bazında kolaylıkla temsil edi-
lebilmesi,

Şeffaf ve önceden ilan edilen kurallara dayalı metodolo-
jinin uygulanması,

Yüksek veri kalitesi ve esnek veri dağıtım seçeneklerinin 
sunulması,

Makroekonomik ve sektörel politikaların (tarım, ticaret) 
geliştirilmesinde ve sonuçlarının ölçülmesinde kriter ola-
rak izlenmesi sayılabilir.
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5. Planlı Üretim: Sözleşmeli Tarım

TÜRİB, gıda tedarik sisteminde öngörülebilirliğin artırılması ve çiftçilere istikrarlı bir gelir kaynağı sağlanmasına 
katkı çerçevesinde sözleşmeli tarımın gelişmesi ve diğer piyasa katılımcılarınca da kullanımının yaygınlaşması için 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı ve diğer paydaşlar ile iş birliğini sürdürmektedir.  Bu kapsamda, Borsamız sözleşmeli tarımda önde 
gelen tarım kuruluşları Türkiye  Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TARIM 
KREDİ) ile 2020 yılında önemli çalışmalara imza atmıştır.

6. Piyasaya Yönelik Ürün ve Hizmet Geliştirme Faaliyetlerimiz

Lisanslı depoculuk sisteminin gelişmesi, yaygınlaşması ve tercih edilebilir olması, Ürün İhtisas Borsacılığı alanında 
geliştirilen ürün ve hizmetler ile paralel olarak artış göstermektedir. Bu çerçevede, yatırımcılarımızın talepleri ve 
değişen piyasa koşulları neticesinde yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine devam edilmektedir.

TÜRKŞEKER 94 yıldır uygulamakta olduğu sözleşmeli üretim modeli çerçevesinde şeker pancarından sonra ekile-
cek arpa, buğday, mısır ve yağlık ayçiçeğini de üreticilere tohum, gübre ve nakit avans desteği sağlayarak sözleş-
meli olarak ürettirmeye başlamıştır.

TARIM KREDİ, kuruluşu 1863 yılına dayanan Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olarak çift-
çilerimizle planlı üretim yapılabilmesi ve ihtiyaç duyulan tarımsal girdilerin doğru zamanda 
tedarik edilebilmesi amacıyla sözleşmeli üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda 
yaş sebze-meyve ve ELÜS kapsamında olan arpa, buğday, mısır, yağlık ayçiçeği, kuru üzüm, 
zeytin gibi ürünler dâhil tarım sektöründe çok geniş bir yelpazede üreticilerine tohum, gübre, 
zirai alet, motorin, yem ve kredi gibi destekler sağlamaktadır.

TÜRKŞEKER ve TARIM KREDİ üyesi kooperatiflerin satın aldığı sözleşmeli tarıma konu ürünlerin lisanslı depolar-
da saklanarak ELÜS’e dönüştürülmesi ve TÜRİB’de alım-satımına ilişkin iş birliği kapsamında üretim öncesinde 
çiftçilere yapılan ayni ve/veya nakdi ödemeler, tam otomasyon dâhilinde TÜRİB’de gerçekleştirilen işlem tutarları 
üzerinden takas sürecinde mahsup edilmektedir.
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Günümüz itibarıyla lisanslı depoculuk sistemine yatırım yapan ve bu konuda özel sektöre de öncülük eden TMO, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda 26.02.2010 tarihinde kurulan TMO-TOBB 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde %50 hisse ile iştirak sahibidir. Bunun ya-
nında, TMO kamuoyuna ilan edilen şekilde hem çiftçilerden elektronik ürün senedi olarak ürün tedariği yapmakta, 
hem de belirlemiş olduğu sektörlere ürün satışı gerçekleştirmektedir. 

2020 yılında, TMO ilk kez anlaşmalı işlem bildirimi dışında, Mısır ve Nohut ürün grubunda ELÜS Piyasası Normal 
Seansı’nda satış kotasyonu girmiş ve sürekli müzayede çerçevesinde işlem gerçekleştirmiştir. 

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ürün senedi oluşturulmasına izin verilen kuru kayısı ürünü için 2020 
yılında TMO-TOBB LİDAŞ lisanslı depo işletmesi kurulmuş, 25.09.2020 tarihinde ilk kuru kayısı ELÜS ihracı gerçek-
leştirilmiş ve Borsamız işlem platformunda ilk kez 30.09.2020 tarihinde işlem görmüştür.  Kabuklu Antepfıstığı 
ürünü için, Gaziantep Ticaret Borsası Antepfıstığı LİDAŞ tarafından 08.10.2020 tarihinde ilk Kabuklu Antepfıstığı 
ihracı gerçekleştirilmiş ve Borsamız işlem platformunda ilk kez 15.10.2020 tarihinde işlem görmüştür.

Lisanslı depoda işlem gören ürünlerin standart ve sınıf değişikliği de değişen piyasa koşulları ve sektörden gelen 
talepler çerçevesinde T.C Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda:

04.11.2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen elektronik ürün senedi standartlarını içeren listede yer 
alan “ÇELTİK” ürününde değişiklik yapılmıştır.

18.09.2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen elektronik ürün senedi standartlarına “YULAF” ve 
“KURU KAYISI” eklenmiştir.

21.08.2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ‘’MERCİMEK ve KURU FASULYE’’ elektronik ürün 
senetleri için kalite ve sınıflandırma kriterleri güncellenmiştir.

25.08.2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ‘’AYÇİÇEĞİ TOHUMU’’ ve “ÇEKİRDEKSİZ KURU 
ÜZÜM” elektronik ürün senedi için kalite ve sınıflandırma kriterleri güncellenmiştir.

17.03.2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ‘’KABUKLU ANTEPFISTIĞI’’ elektronik ürün senetleri 
için kalite ve sınıflandırma kriterlerinin güncellenmiştir.

Güncellenen bütün bu kalite kriterleri Borsamız nezdindeki ELÜS işlem tanımlamalarına yansıtılmış, yatırımcıların 
Elektronik Ürün Senedi alım-satım işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.
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C. STRATEJİMİZ ve ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ
Borsamız faaliyete geçtiği 26.07.2019 tarihinden itibaren görev ve sorumlulukları çerçvesinde ürün ve hizmetlerini 
şekillendirme çalışmalarına devam etmiştir. Borsamızın orta vadeli hedefleri içerisinde yer alan aracılı sisteme 
geçiş, teverruk piyasasının organize edilmesi, yeni ELÜS Piyasası altyapısının kurulması, ELÜS Vadeli İşlem Pi-
yasasının kurulması faaliyetlerine ilişkin çalışmalarının yanı sıra kısa vadede mevcut sistem içerisinde de ürün 
geliştirme faaliyetleri kapsamında işlem platformunda sözleşmeli tarım altyapısını hazırlayarak sözleşmeli tarım 
faaliyetlerinin Borsamız aracılığı ile gerçekleşmesini sağlayacak süreçleri oluşturmuştur. 

ELÜS Piyasasında gerçekleşen işlemlere ilişkin endekslerin oluşturulması ve yayımlanması için gerekli çalışmaları 
başlatmıştır.
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1. Kısa Vadeli Hedefler

Borsamız, yatırımcı tabanının genişletilmesi için tanıtım ve mevcut altyapısını iyleştirme faaliyetlerini sürdürmek-
tedir. Bu kapsamda işlem platformunda sözleşmeli tarımda avans tahsilatına imkân veren çözümün kullanımının 
yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmektedir. 

Borsamız ayrıca tarım ürünleri piyasasında gerçekleşen işlem fiyatlarının göstergesi olacak nitelikte, piyasa bü-
yüklüğü, üretim miktarı ve likidite parametrelerini de içeren ürün endeksleri oluşturulmasına ve bu endekslerin 
veri yayım kuruluşları tarafından yayımlanmasının sağlanmasına yönelik geliştirmeleri tamamlayarak, piyasanın 
bilgisine sunulmasına hazır hale getirilmesine ilişkin çalışmalarını devam ettirmektedir. 

2. Orta Vadeli Hedefler

Ekonomik faaliyetin iki bileşeni olan tarım ve finans sektörlerinin birleşiminde yer alan Borsamız iki bileşenin 
istikrarlı bir şekilde eşgüdümlü olarak işlemesine yönelik ilkeler çerçevesinde orta vadeli hedeflerini belirlemiş ve 
bu hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmaları başlatmıştır. 

Borsamız faaliyetleri çerçevesinde tarım sektörünün gıda arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanması ilkeleri 
ile finans sektörünün hızlı işlem, şeffaflık ve güven ilkelerine eşgüdümlü olarak uyum sağlayacak bir piyasa altya-
pısı oluşturulması ve yeni finansal ürünlerin tarımsal piyasalara dahil edilmesine yönelik başta aşağıdaki alanlarda 
olmak üzere çalışmalarını devam ettirmektedir. 

Aracılı Sisteme Geçiş
Borsamızda aracılı sistemin 
devreye alınması çerçevesin-
de Ürün Piyasası Aracı Ku-
rumlarının faaliyete geçmesi 
paralelinde bu aracı kurum-
larla teknik altyapı ve mevzu-
at çerçevesinde entegrasyon 
sağlanacaktır.

Teverruk Piyasası
Teverruk finansman modelinde ELÜS’lerin kullanılmasına imkan veren pi-
yasanın kurulması amaçlanmaktadır. Böylece ELÜS’lerin kullanım alanları 
genişleyecektir.

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) (Plan), 30.10.1984 tarihli ve 3067 
sayılı Kanun uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun 
18.07.2019 tarihli 105 inci Birleşiminde onaylanarak 23.07.2019 tarih ve 
30840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Plan’da yer alan 252.5 no’lu 
“Emtia murabahası işlemlerinin yurt içinde gerçekleştirilebilmesi için kira 
sertifikasına, elektronik ürün senedine veya hisse senedi portföyüne da-
yalı platformların oluşturulması sağlanacaktır.” eylemine ilişkin sorumlu 
kuruluş olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 
iş birliği yapılacak kuruluşlar olarak ise TÜRİB, Merkezi Kayıt Kuruluşu 
A.Ş. (MKK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO), Borsa İstanbul A.Ş. (BİST), Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) belirlenmiştir. 
BDDK koordinasyonunda Borsamız bünyesinde ELÜS üzerine Teverruk 
Piyasası kurulması çalışmaları bu eyleme hizmet etmektedir.
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ELÜS Piyasası Yeni Altyapısı
Mevcut ELÜS Piyasasının esnek bir 
ürün yapısına, daha geniş emir tür-
lerine imkan veren, risk, teminat ve 
temerrüt yönetiminin merkezi karşı 
taraf olarak yürütülmesine imkan 
veren yeni altyapıya taşınması sağ-
lanacaktır.

ELÜS Vadeli İşlemler Piyasası
İleri tarihli türev sözleşmelerin işleme açılması ile birlikte risk-
ten korunma amaçlı işlemlerin gerçekleşmesinin sağlanması, 
risk, teminat ve temerrüt yönetiminin merkezi karşı taraf ola-
rak yürütülmesine imkan veren altyapının geliştirilmesi hedef-
lenmektedir. 

Tarım Aydınlatma Platformu
ELÜS Piyasasında şeffaflık sağlamak 
amacıyla; alım-satım kararını alma-
da önemli hususlar ile piyasamız ve 
üyelerimizle ilgili önemli ve fiyata 
ilişkin hassas bilgilerin paylaşıldığı bir 
platformu oluşturup sektörümüzün şef-
faflığına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. 

Lisanslı Depodaki Ürünlerin Uzaktan İzlenmesi
Borsamız tarafından denetim ve gözetim altyapısının geliştirilmesi li-
sanslı depoculuğa güven tesis edilmesine önemli katkı sağlayacaktır. 
Bu çerçevede, gerek piyasa gözetim ve denetimi gerekse aracılı sistem-
de yer alacak kurumlarla lisanslı depoların gözetim ve denetimi konu-
sunda hazırlıklarımız devam etmekte olup, piyasamızın daha güvenilir 
bir altyapıda hizmet vermesini sağlamayı hedeflemekteyiz.

2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı kapsamında “Li-
sanslı depolarda depolan tarım ürünleri için güvenilir tarım ürünleri pi-
yasası oluşturularak, söz konusu ürünlerin anlık stok bilgisine erişilerek 
lisanslı depoculuğa konu tarımsal ürün piyasalarının takibi elektronik 
ortamda yapılabilecektir. Tarım ürünleri ticaretini geliştirmek için lisanslı 
depoculuk yayınlaştırılarak lisanslı depo kapasitesi 10 milyon tona çıka-
rılacaktır” eyleminin 2022 yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için T.C. 
Ticaret Bakanlığı liderliğinde çalışma yürütülmektedir. 

Lisanslı depoculuğun ve ELÜS’ün yaygınlaştırılması
Borsamız yatırımcılar ve elektronik ürün senedi alım-satımına taraf olan tüm paydaşlar ile devamlı ilişki halindedir. 
Faaliyetlerin yürütülmesi süresince paydaş görüşleri sistemin geliştirilmesi amacıyla dikkate alınmaktadır. Piyasanın 
risklerine karşı etkin ve adil biçimde veri paylaşımı yapılması, Borsamız kurumsal stratejilerinin önemli bir unsurudur. 
Bu çerçevede 2020 yılında yatırımcılardan gelen talepler doğrultunda TÜRİB İşlem Platformu’nda ve web sitesinde 
birçok sistemsel geliştirme ve entegrasyon yapılmıştır. Böylece doğrudan yatırımcılar tarafından iletilen emirlerde hata 
yapma riski azaltılmış ve yatırımcıların piyasa verilerini daha kolay ve şeffaf bir şekilde takip edebilmesi sağlanmıştır.

1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesini yürütmek ve gelişmelerini takip 
etmek”, “İstanbul Finans Merkezi Projesiyle ilgili farklı kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen tüm mevzuat çalış-
malarının uyumlaştırılması ve ilgili mevzuatın hazırlanması hususunda koordinasyonu sağlamak” görevlerine istinaden 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO) tarafından 11-12 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen “İFM Eylem Planı 
Çalıştayı” sonucunda İFM Eylem Planı bileşenlerinden “Finansal Ortamın İyileştirilmesi” başlığı altında “Finansal Ürün 
Yelpazenin Geliştirilmesi” eylemi kapsamında piyasada işlem gören “ELÜS’lerin işlerliğinin artırılması” konusunda 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesine (FIKKO) sunulmak üzere CBFO’ya 
ve BDDK’ya periyodik bilgilendirmeler yapılmaktadır. Borsamız ELÜS’lerin finansallaştırılması ve kullanımınıın yaygın-
laştırılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Portföy Yönetim Şirketleri ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. 
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3. Uzun Vadeli Hedefler

Uluslararası piyasalarla entegrasyon ve bölgesel merkez olma
Piyasa altyapısının geliştirilip ürün yelpazesinin genişletilmesiyle bölge ülkelerinin 
tarımsal emtia piyasalarıyla entegrasyon nihai hedefimiz olacaktır. Tarımda bölge-
sel üs olunması için önceliklerin ve görev dağılımının yer alacağı bir yol haritasının 
T.C. Ticaret Bakanlığımız liderliğinde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO ile bir-
likte ortaya konulması ve buna göre aksiyon alınması öncelikli hedeflerimizdendir. 
Alınacak aksiyonlar kapsamında, bölgesel merkez üs olarak piyasa işletimi konu-
sunda Borsamız uzman kadrosu ve bilgi birikimi ile teknik altyapı ve gereksinim-
leri belirleyip gerekli aksiyonları alacaktır. Teknik altyapı dışında aracılık sisteminin 
gelişip güçlendirilmesi, lisanslı depoculuk kapasitesinin artırılması ve sınır ötesi 
lisanslı depolarla ve borsalarla da iş birliğine gidilmesi önem arz etmektedir. Aynı 
kapsamda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) ile iş birliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Piyasa yapıcılık mekanizmasının geliştirilmesi, teminat ve temerrüt yönetimi, 
gümrük tarifelerinde uyumlaştırma, sınır ötesi uyuşmazlıkların çözümü esasları 
gibi hususlar da bu yapının oluşturulmasında tartışılıp dikkate alınması gereken 
hususlar olacaktır. Yerli kuruluşların yanı sıra yabancı kuruluşların da doğrudan 
Borsamızda işlem yapması, sınır ötesi teslim ve diğer sınır ötesi ticareti ilgilendiren 
hususlarda paydaşlarla birlikte çalışmaların yürütülerek gerekli mevzuat ve teknik 
altyapının oluşturulması mümkündür.



Ticaret Borsaları, standardize edilmiş veya tiplere 
ayrılmış ya da numuneyle malın tümünün temsil 
edildiği; üretimi, tüketimi veya ithal, ihraç ve dağıtımı 
büyük miktarda yapılan; dayanıklı ve stoklamaya 
elverişli bulunan, arz ve talebi değişken olan, alım-
satımı serbest rekabet şartları içinde ve önceden 
belirlenmiş asgari miktarlar üzerinden toptan yapıldığı 
organize edilmiş tarımsal ürün piyasalarıdır.

TÜRİB, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Kanunu’nun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası 
çerçevesinde Ticaret Bakanlığı ile birlikte 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile 
27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı uyarınca kurulmuştur. Piyasa 
işletici ile anlaşılması, faaliyet izninin verilmesi, 
Borsamız Yönergelerin yürürlük kazanması gibi 
hususlarda, ilgili mevzuat uyarınca, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü aranmaktadır. 
Ayrıca, Borsamız mevzuatının büyük bir 
bölümünü oluşturan Yönetmelikler, Ticaret 
Bakanlığı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
ortak çalışması sonucunda tanzim edilmektedir.

1938 yılında hububat ve haşhaş ürünlerinin piyasasını 
düzenlemek görevi ile kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğü, lisanslı depoculuk hizmetinin verilmesinde 
çeşitli yatırımları ile sistemin gelişimini destekleyen 
kuruluşlardandır.

Borsa İstanbul’un başlıca amacı ve faaliyet konusu; “Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 
sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası 
Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında 
kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini 
sağlamak, bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin 
bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, 
platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları 
ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı 
olan diğer işlerdir.”

T.C. Ticaret Bakanlığı, lisanslı 
depoculukla ilgili taraflara 
kuruluş ve faaliyet izni vermekte, 
sistemin daha iyi çalışması için ikincil 
düzenlemeler yapmakta, sistemin 
tüm paydaşlarını denetlemektedir. 
Bakanlık, ayrıca 5300 sayılı Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk faaliyeti 
yapmak üzere kurulan anonim 
şirketlerin tescil ve ilan ettirilmesi için 
lisans veren üst kurumdur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
odalar ve borsalar arasındaki 
birlik ve dayanışmayı temin 
etmek, mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve 
borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile 
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim 
kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını 
korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin 
gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu 
Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek 
amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu 
kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği

Ticaret Borsaları

Sermaye Piyasası Kurulu
Toprak Mahsulleri Ofisi

Borsa İstanbul A.Ş.

T. C. Ticaret Bakanlığı

D. Paydaşlarımız



5300 sayılı Kanun kapsamında kendisine teslim 
edilen ürünleri güvenli ve sağlıklı koşullarda 

depolanması ve korunması hizmetlerini sağlayacak 
yeterli tesislere sahip, Bakanlıkça kuruluş ve faaliyet 
izni verilen, anonim şirket şeklinde faaliyette bulunan 
kuruluşlardır.

5300 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıktan lisans alarak, lisanslı depolarda depolanacak tarım 
ürünlerin sınıf ve kalitesini mevcut standartlara göre belirleyen ve belgelendiren, gerçek ve tüzel 
kişilerce işletilen laboratuvarlardır.

Yetkili sınıflandırıcı lisansı almak üzere başvuruda bulunanların 
laboratuvarlarını inceleyen, sonrasında ise Yetkili sınıflandırıcıları periyodik 
olarak denetleyen ve bu denetim sonuçlarını Bakanlığa raporlayan, ayrıca 
itiraz üzerine ürünleri analiz eden, görev alanındaki Yetkili sınıflandırıcıların 
kalibrasyona uygunluk, kontrol ve denetimini yürüten, Bakanlıktan lisans alan 
gerçek ve tüzel kişilerdir.

Lisanslı depo işleticisinin, mudilere karşı ilgili mevzuatta 
belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı 
ortaya çıkan zararların tazmin edilebilmesi amacıyla 
oluşturulan kuruluştur.

Ana sözleşmesi uyarınca Bankanın temel amacı, ilgili mevzuat çerçevesinde takas ve saklama hizmetleri vermek, 
finansal hizmetleri ve her türlü iktisadi faaliyeti gerçekleştirmek suretiyle ülkemiz piyasalarının rekabet gücünü 
artırmaktır. Banka bu amacına ulaşmak üzere, sermaye piyasası mevzuatının ve Bankacılık Kanunu’nun kendisine 
izin verdiği ve imkân tanıdığı tüm faaliyetlerde bulunabilir. Takasbank temel olarak, sahip olduğu ‘merkezi takas’ 
ve ‘bankacılık’ lisansları ile Türk sermaye piyasalarında, üyelerine, takas, merkezi karşı taraf ve bankacılık hizmetleri 
sunmaktadır. TÜRİB takas hizmetleri konusunda Takasbank ile sözleşme imzalamıştır.

MKK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine 
karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin Merkezi 

Saklama Kuruluşu’dur. Türkiye sermaye piyasası araçları için hak sahibi 
bazında tam kaydileştirme modelini uygulamaktadır. TÜRİB elektronik 
ürün senetlerinin alım satımında elektronik kayıt kuruluşu olarak MKK 
ile sözleşme imzalamıştır.

Bakanlık sistemin teşvik edilmesi amacıyla Lisanslı 
Depoculuk faaliyeti yapmak isteyen taraflar ile üreticiye 
lisanslı depoculuk sistemini kullanması böylelikle arzın yıl 
boyunca dengelenmesini sağlamak hedefi ile çeşitli teşvikler 
sunmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’na istinaden Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ELÜS’lerin elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar için geçerli olan gelir-kurumlar vergisini istisna kapsamına almıştır. Aynı zamanda bu kazançlar ile ilgili stopaj istisnaları ilgili 
Bakanlıkça uygulanmaktadır. Bakanlık ayrıca Elektronik Ürün Senetlerinin ticaretini teşvik eden çeşitli hazine teşvikleri ile piyasalarımızın 
geliştirilmesinde yanımızda olan önemli paydaşlarımızdandır.

Lisanslı Depo İşletmesi

Yetkili 
Sınıflandırıcı

Referans Yetkili SınıflandırıcıLisanslı Depoculuk 
Tazmin Fonu

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş.
Tarım ve 
Orman 
Bakanlığı

T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
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VI. 2020 YILI 
PERFORMANSIMIZ

A. PİYASA PERFORMANSI ÖZETİ
02.01.2020-31.12.2020 döneminde ELÜS Piyasasında gerçekleştirilen 117.366 adet işlemin işlem miktarı 7.163.078 
ton, işlem hacmi 11.423 milyon TL ve işlem yapan yatırımcı sayısı 42.179 olmuştur.

TÜRİB ELÜS Piyasasında ürün bazında 2020 yılı işlem hacmi dağılımı aşağıdaki grafikte verilmekte olup, mısır, 
buğday ve arpa toplam %96,11 pay ile en yüksek hacme sahip ürünlerdir. 

Borsamız faaliyete geçtiği 26.07.2019 tarihinden itibaren görev ve sorumlulukları çerçvesinde ürün ve hizmetlerini 
şekillendirme çalışmalarına devam etmiştir. Borsamızın orta vadeli hedefleri içerisinde yer alan aracılı sisteme 
geçiş, teverruk piyasasının organize edilmesi, yeni ELÜS Piyasası altyapısının kurulması, ELÜS Vadeli İşlemler Pi-
yasasının kurulması faaliyetlerine ilişkin çalışmalarının yanı sıra kısa vadede mevcut sistem içerisinde de ürün 
geliştirme faaliyetleri kapsamında işlem platformunda sözleşmeli tarım altyapısını hazırlayarak sözleşmeli tarım 
faaliyetlerinin Borsamız aracılığı ile gerçekleşmesini sağlayacak süreçleri oluşturmuştur. 

ELÜS Piyasasında gerçekleşen işlemlere ilişkin endekslerin oluşturulması ve yayımlanması için gerekli çalışmaları 
başlatmıştır.

Şekil 3. 2020 TÜRİB ELÜS Piyasası Büyüklükleri

Kaynak: TÜRİB

MISIR
%45,18

BUĞDAY
%41,63

ARPA
%9,30

DİĞER
%3,89
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31.12.2020 itibarıyla

Toplam 35 adet lisanslı depo ile sözleşme imzalanarak 36 il, 110 ilçede toplam lisanslı depo sayısı 126, şubeleri ile 
birlikte hizmet verilen lokasyon sayısı 184’e ulaşmıştır. Lisanslı depoculuk kapasitesi ise 7 milyon tona yükselmiştir.

Kastamonu Ticaret Borsası ile acentelik sözleşmesi imzalanarak acentelik hizmeti veren ticaret borsası sayısı 
109’dan 110’a yükselmiştir.

Kaydı gerçekleştirilen 31.521 yatırımcı ile yatırımcı sayısı 79.590’a ulaşmıştır.

5 adet yeni Takas Merkezi Üyesi TÜRİB ELÜS piyasasında takas ve saklama hizmeti veren takas merkezi banka ve 
aracı kurum sayısı 18’e yükselmiştir.

Sözleşmeli tarım kapsamında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalanmış olup, bün-
yesindeki 15 adet şeker fabrikası ve 1 Şeker Enstitüsü üzerinden tam otomasyon dahilinde ELÜS alım işlemleri ger-
çekleştirmektedir. 

Sözleşmeli tarım kapsamında 528 adet Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşme imzalanmış olup, tam otomasyon 
dahilinde sözleşmeli tarım kapsamında ELÜS alımı yapabilecek entegrasyon sağlanmıştır. 

Borsamız çağrı merkezi aracılığı ile 2020 yılında toplam 1.575 çağrıya cevap verilmiştir. Borsamız Piyasalar Birimi 
tarafından toplam 3.822 adet çağrı ve 1.846 adet e-posta cevaplanmıştır.

Lisanslı Depoculuk Hizmeti 
Verilen Lokasyon Sayısı

184

Acentelik Hizmeti Veren 
Ticaret Borsası Sayısı

110

Kaydı Gerçekleştirilen 
Yatırımcı Sayısı

79.590

Takas Merkezi 
Üyesi Banka ve 
Aracı Kurum 
Sayısı 

18

Cevap Verilen 
Çağrı Sayısı

1.575
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B. ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ KOTASYON VE PİYASA İŞLEMLERİ
Borsamız Elektronik Ürün Senedi Piyasasında lisanslı depo işletmelerince ihraç edilen Elektronik Ürün Senetlerinin 
alım satım hizmeti verilmektedir. Piyasamız, yatırımcıyı ve üreticiyi bir araya getirerek ürün borsasının sunduğu 
fırsatlardan tüm paydaşların yararlanmasını sağlamaktadır. Mevcut sistemde 17 adet ürün için ELÜS alımı ve satımı 
gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar, başta hububat olmak üzere kuru meyve, yağlı tohum ve bakliyattır. Borsamızda 
2020 yılında işleme açık ürünler aşağıda gösterilmektedir. 

Ürün Adı TÜRİB’de İşlem Görebilecek Ürün Türleri

Antep Fıstığı Antep Fıstığı

Fındık Fındık

Hububat, Baklagil ve 
Yağlı Tohumlar

Arpa, Ayçiçeği, Buğday, Çavdar, Çeltik, 
Fasulye, Mercimek, Mısır, Nohut, Soya 
Fasulyesi, Yulaf

Kuru Kayısı Kuru Kayısı

Kuru Üzüm Kuru Üzüm

Pamuk Pamuk

Zeytin Siyah, Rengi Dönük, Yeşil Zeytin

Tablo 5. TÜRİB’de 2020 Yılında İşleme Açık Ürünler

Kaynak: TÜRİB
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2020 yılı içerisinde 17 adet üründen 12 adedinde işlem gerçekleşmiş, fasulye, çekirdeksiz kuru üzüm, mercimek, 
pamuk ve yulaf ürünlerinde işlem gerçekleşmemiştir. 2020 Yılında ELÜS ihraç edilmiş ürünler aşağıdaki tabloda 
verilmektedir.

Ürün Adı 2020 Yılında TÜRİB’de İşlem Gören Ürün Türleri

Antep Fıstığı Antep Fıstığı

Fındık Fındık

Hububat, Baklagil ve 
Yağlı Tohumlar

Arpa, Ayçiçeği tohumu, Buğday, Çavdar, Çeltik, 
Mercimek, Mısır, Nohut, Soya fasulyesi

Kuru Kayısı Kükürtlenmiş, Kükürtlenmemiş

Pamuk Pamuk

Zeytin Siyah, Rengi Dönük, Yeşil

Tablo 6. 2020 Yılında ELÜS İhraç Edilmiş Ürünler

Kaynak: TÜRİB

2020 yılında Borsamızda ilk defa işlem gören ürünler Antep fıstığı, kuru kayısı ve zeytin olup, işlem 
bilgileri aşağıda verilmektedir.

Antep fıstığı: Borsamızda ilk işlem 15.10.2020 tarihinde gerçekleşmiş olup, 31.12.2020 itibarıyla toplam işlem hacmi 
1.644.537,96  TL ve işlem miktarı 39.199 kg olmuştur.

Kuru kayısı: Borsamızda ilk işlem 30.09.2020 tarihinde gerçekleşmiş olup, 31.12.2020 itibarıyla toplam işlem hacmi 
2.873.528,50 TL ve işlem miktarı 120.026 kg olmuştur.

Zeytin: Borsamızda ilk işlem 26.02.2020 tarihinde gerçekleşmiş olup, 31.12.2020 itibarıyla toplam işlem hacmi 

194.144,00 TL ve işlem miktarı 19.325 kg olmuştur.
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TMO ilk defa anlaşmalı işlem dışında, Mısır ve Nohut ürün grubunda Normal Seans’ta satış kotasyonu 
vermiş ve piyasada sürekli müzayede çerçevesinde fiyat ve zaman önceliğine göre işlem gerçekleştiril-
miştir. 2020 yılı için ürün bazında ELÜS Piyasası işlem bilgileri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Ürün Adı İşlem Miktarı (Kg) İşlem Hacmi (TL) İşlem Adedi

Antep Fıstığı 39.199 1.644.537,96  6

Arpa 775.382.602 1.061.879.956,89 22.075

Ayçiçeği Tohumu 27.288.741 123.349.158,85  2.364

Buğday 2.674.724.836 4.756.252.287,27  56.056

Çavdar 2.132.740 3.209.007,90 48 

Çeltik 12.157.367 59.316.840,12  113

Fındık 5.772.546 136.657.430,31  242

Kuru Kayısı 120.026 2.873.528,50 104

Mısır 3.630.762.054 5.161.265.855,69  34.971

Nohut 19.430.238 65.105.541,88 1.154

Soya Fasulyesi 15.249.060 51.626.600,33 230 

Zeytin 19.325 194.144.00 3

Genel Toplam 7.163.078.734 11.423.374.889,71 117.366

Tablo 7. 2020 Yılı İçin Ürün Bazında ELÜS Piyasası İşlem Bilgileri

Kaynak: TÜRİB
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Son iki yıla ilişkin ELÜS işlem hacimleri (TL) aşağıdaki grafikte karşılaştırmalı olarak verilmekte olup, bir 
önceki yıla göre 2020 yılında %77 oranında artış, lisanslı depoculuk ve ELÜS’leşmenin önemli ölçüde 
ivme kaydettiğini göstermektedir.

Şekil 4. Son İki Yıla İlişkin ELÜS İşlem Hacimleri (Milyon TL)
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*TÜRİB ELÜS Piyasası 26.07.2019 tarihinde faaliyete geçmiştir.
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Şekil 5. TÜRİB ELÜS Piyasası Buğday İşlem Bilgileri

2020 yılında Borsamızda gerçekleşen Buğday ELÜS’lerine ilişkin işlem hacmi grafiği aşağıda gösteril-
mektedir:
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Kaynak: TÜRİB
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Borsamızda 2020 yılında gerçekleşen Buğday ELÜS işlem hacmi hasat dönemi olan Temmuz ayında en 
yüksek seviyesine ulaşmış olup, işlem hacimleri aşağıdaki tabloda ay bazında gösterilmektedir:

 Ay/Yıl  İşlem Miktarı (Kg)  İşlem Hacmi (TL) 

Ocak 2020 160.165.992 237.783.863,19 

Şubat 2020 174.078.437 260.537.098,60 

Mart 2020 173.106.026 259.111.957,98 

Nisan 2020 213.513.447 322.517.923,77 

Mayıs 2020 62.027.684 95.189.764,24 

Haziran 2020 224.579.681 376.627.076,46 

Temmuz 2020 692.100.148 1.187.002.150,19 

Ağustos 2020 309.448.805 583.656.298,71 

Eylül 2020 157.167.964 306.769.600,64 

Ekim 2020 181.292.994 382.540.744,74 

Kasım 2020 226.228.638 511.273.223,96 

Aralık 2020 101.015.020 233.242.584,79 

Tablo 8. TÜRİB’de 2020 Yılında Gerçekleşen Buğday ELÜS İşlem Hacmi

Kaynak: TÜRİB
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2020 yılında Borsamızda gerçekleşen Mısır ELÜS’lerine ilişkin işlem hacmi grafiği aşağıda gösterilmek-
tedir:

Şekil 6. TÜRİB ELÜS Piyasası Mısır İşlem Bilgileri
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Kaynak: TÜRİB
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Borsamızda 2020 yılında gerçekleşen Mısır ELÜS işlem hacmi hasat dönemi olan Ekim ayında en yüksek 
seviyesine ulaşmış olup işlem hacimleri aşağıdaki tabloda ay bazında gösterilmektedir:

Ay/Yıl  İşlem Miktarı (kg)  İşlem Hacmi (TL) 

Ocak 2020 120.235.320 148.021.641,88 

Şubat 2020 155.254.470 193.861.988,10 

Mart 2020 107.333.307 136.199.006,92 

Nisan 2020 513.103.458 643.110.270,36 

Mayıs 2020 472.512.780 613.239.093,47 

Haziran 2020 210.724.670 274.164.088,09 

Temmuz 2020 288.578.708 374.942.810,46 

Ağustos 2020 102.057.388 136.658.910,60 

Eylül 2020 401.087.130 542.228.400,70 

Ekim 2020 713.913.120 1.165.224.043,18 

Kasım 2020 318.104.906 554.787.015,42 

Aralık 2020 227.856.797 378.828.586,51 

Tablo 9. TÜRİB’de 2020 Yılında Gerçekleşen Mısır ELÜS İşlem Hacmi

Kaynak: TÜRİB
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2020 yılında Borsamızda gerçekleşen Arpa ELÜS’lerine ilişkin işlem hacmi grafiği aşağıda gösterilmek-
tedir:

Şekil 7. TÜRİB ELÜS Piyasası Arpa İşlem Bilgileri
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Kaynak: TÜRİB
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Borsamızda 2020 yılında gerçekleşen Arpa ELÜS işlem hacmi hasat dönemi olan Temmuz ayında en 
yüksek seviyesine ulaşmış olup, işlem hacimleri aşağıdaki tabloda ay bazında gösterilmektedir:

Ay/Yıl  İşlem Miktarı (kg)  İşlem Hacmi (TL) 

Ocak 2020 16.317.070 21.199.387,47 

Şubat 2020 20.038.548 25.819.242,53 

Mart 2020 15.502.354 19.778.868,56 

Nisan 2020 74.598.510 95.977.343,26 

Mayıs 2020 26.329.522 33.990.830,92 

Haziran 2020 71.193.981 91.644.743,64 

Temmuz 2020 226.262.446 295.470.711,58 

Ağustos 2020 64.887.525 86.377.144,21 

Eylül 2020 53.262.713 72.981.087,46 

Ekim 2020 127.585.037 189.925.468,53 

Kasım 2020 38.293.290 63.915.908,60 

Aralık 2020 41.111.606 64.799.220,12 

Tablo 10. TÜRİB’de 2020 Yılında Gerçekleşen Arpa ELÜS İşlem Hacmi

Kaynak: TÜRİB
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C. BİLGİ 
TEKNOLOJİLERİ

Borsa Altyapı Faaliyetleri
Hızla artan Borsa personelinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bilgisayar, 
monitör, yazılım, telefon, yazıcı, projeksiyon, kablolama, ağ ve internet ih-
tiyaçları kapsamında alımlar, kurulumlar ve konfigürasyonlar gerçekleştiril-
miştir.

Pandemi ile artan dijital iş yapma ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla 
telekonferans sistemleri ve yazılımlarına yatırım yapılmış, Borsa personelinin 
ofis dışından da 7 gün 24 saat çalışmasına imkan veren altyapı sağlanmıştır. 
Seansın açık olduğu ancak pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 
iki işlem gününde piyasanın işletimi bütün Borsa personelinin ofis dışından 
çalışması yoluyla uzaktan çalışarak gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen alt yapı ihalesi ile TÜRİB veri merkezi ve iş sürekliliği merke-
zinin ağ ve güvenlik konusundaki donanım ve yazılım ihtiyaçları tamamlan-
mıştır. Yapılan alımlarla ağ cihazları, güvenlik duvarı, yük dağıtıcı, ağ paket 
yöneticisi, uygulama ve veritabanı güvenlik duvarı, SSL görünürlük cihazı, ağ 
performans monitörü, veri kaybını önleme çözümü ve uç nokta koruma plat-
formu alımları tamamlanmıştır.

Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank ile Olağanüstü Durum 
Tatbikatı testleri başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Bilgi Teknolojileri Ekibi ve Süreçleri
Yazılım geliştirme süreçlerinde çevik metodolojiler benimsen-
miş ve bu konuda alınan eğitim ve danışmanlıklar ile ekibin bu 
yöntemleri içselleştirmesi sağlanmıştır. Proje yönetimi, talep 
toplama ve yazılım geliştirme ile ilgili süreçler, prosedürler ve 
dokümanlar tamamlanmış ve son haline getirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Ka-
nunu (KVKK) ile ilgili çalışmalar ve ISO 27001 bilgi güvenliği 
yönetimi ile ISO 20000 bilgi teknolojileri hizmet yönetimi bel-

gelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

Ödüller
Borsamız IDC Türkiye CIO Zirvesinde “Bilişim Tek-
nolojileri Maliyet Verimliliği” Kategorisi’nde üçün-
cülük ödülüne layık görülmüştür.

Borsamız, işletmekte olduğu Elektronik Ürün Sene-
di Piyasası’na entegre ettiği, sözleşmeli tarım üre-
tim modeline yönelik dijital çözüm ile IDC DX Awar-
ds 2020’de üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.
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Projeler
Bilgi teknolojileri ekibinin hayata geçirdiği projeler:

Endeks Projesi: Tahıl ürünleri 
ile ilgili endeks projesi çalışma-

ları gerçekleştirilmiştir. 

Sözleşmeli Tarım: Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. ve Tarım Kredi Koo-
peratifleri ile birlikte entegrasyonlar 
hazırlanarak sözleşmeli tarım kont-
ratlarının Borsamız aracılığı ile ger-
çekleştirilmesi sağlanmıştır.

Yeni Web Sitesi: Borsamızın 
dinamik yapısını ve yeni yüzü-
nü yansıtan web sitesi hayata 
geçirilmiştir. İletişim formunun, 
elektronik belge yönetim siste-
mi ile entegrasyonu çalışmaları 
başlatılmıştır.

Kurumsal raporlama: Borsamızın kurumsal rapor ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
veri ambarı hazırlanmış ve iş birimlerinin rapor talepleri yerine getirilmiştir.

Açık Rıza Beyanı: KVKK uyarınca her kişisel veri 
paylaşımında personelden ıslak imzalı izin almak 
yerine bu sürecin elektronik ortamda yürütülmesi 
çalışmaları yapılmıştır.

Kurum İçi Portal: Borsamız personelinin ihtiyaç 
duyduğu bilgiye ve uygulamalara hızlıca erişim 
amacıyla kurum içi portal projesi geliştirilmesi çalış-
malarına başlanmıştır.

TÜRİB işlem platformunun geliştirilmesi maksadıyla gerçekleştirilen iyileştirme ve geliştirmeler ise:

Tonaj hesabı ile değişken borsa hizmet ücreti hesaplanması.

Lisanslı depo kira teşvik hesaplamasının değişken fiyatlı teşviklere uygun hale getirilmesi.

Anlık ve aralıklı bültenlerin düzenlenmesi.

Yeni takas üyelerinin sisteme entegre edilmesi.

Yatırımcı aydınlatma metni ve onay mekanizmasının devreye alınması.

Ar-Ge Faaliyetleri
TÜRİB, Ar-Ge merkezi olma yolunda çalışmalarına başlamıştır. Öncelikle perso-
nelde araştırma ve geliştirme farkındalığını artırmak için yüksek lisans ve dokto-
ra programlarına katılım, eğitim, makale yazımı ve konferanslara katılımlar özen-
dirilmiştir. Personele fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda eğitimler verilmiş, 
marka başvuruları yapılmıştır.

Tarım, finans ve bilişim sektörlerinin kesişiminde bulunan borsamızda öncelikle 
Ar-Ge projesi olarak hayata geçirilebilecek projeler personel, paydaşlar ve aka-
demik iş birlikleri ile belirlenmiştir. Sonrasında Ar-Ge iş birliği yapılabilecek üni-
versiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, kurum ve kuruluşlar ile görüşülüp aday 
iş birlikleri çıkarılmıştır. Bu kurumlar ile Ar-Ge konusunda iş birliğini içeren iyi 
niyet anlaşmaları imzalanmıştır. Ar-Ge projelerinden bir tanesi Hacettepe Tek-
noloji Transfer Ofisi tarafından Ar-Ge projesi olarak tescillenmiş ve akademik iş 
birliğine başlanmıştır.

Ofiste Ar-Ge merkezi yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla giriş çıkış kapı-
ları yenilenmiş, kartlı okuyucular ve kamera sistemi kurgulanmıştır. Tüm Ar-Ge 
personelinin giriş çıkış bilgileri Bakanlık isterlerine uygun şekilde raporlanmak-
tadır.

Yerinde Ar-Ge merkezi yol haritası oluşturulmuş ve 2021’in Ocak ayında Bakan-
lığa başvuru yapılmıştır.

Etkinlikler
14. Ulusal Yazılım Sempozyumu’na Yazılım Test Mühendisliği 
alanında bir bildiri ile katılım sağlanmıştır.

17-20 Kasım 2020 tarihleri arasında Linux Foundation tarafından 
düzenlenen “KubeCon + CloudNativeCon North America 2020” 
konferanslarına katılım sağlanmış, Cloud Native ve Kubernetes 
konularında gelişmeler izlenmiş, güncel yaklaşımlar hakkında 
bilgi edinilmiştir.

29 Eylül – 1 Ekim 2020 tarihleri arasında Apache Foundation 
tarafından düzenlenen ApacheCon 2020 konferansına katılım 
sağlanmıştır. Apache Foundation tarafından yürütülen Apache 
Ignite, Apache Geode, Apache Flink, Apache Druid, Apache 
Superset, Apache Pulsar, Apache Bookkeeper teknolojileri ve 
kullanım senaryoları hakkında bilgi edinilmiştir.
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D. ARACILIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİMİZ
Aracılık Faaliyetleri Birimi tarafından yürütülen çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

1. Aracılık Faaliyetleri 

Borsamızda aracılı sistemin devreye alınarak “Ürün Piyasası Aracı Kurumlarının” faaliyete geçmesi ile üyelik siste-
minin altyapı çalışmalarının yenilenmesi ve geliştirilmesi ve söz konusu aracı kurumlarla teknik altyapı ve mevzuat 
çerçevesinde entegrasyonun sağlanması çalışmaları sürdürülmüştür. 

“Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” 
üzerinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile birlikte değişiklik çalışmaları üzerinde çalışılmaktadır. 

Aracılık Faaliyetlerine ilişkin olarak Borsa Yönergeleri taslakları oluşturulmuş olup, mevzuata uyum çalışmaları 
devam etmektedir. 

“Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik”, 
“Aracılık Faaliyetleri ve Üyelik Yönergesi” ve ilgili konulara ilişkin Prosedür oluşturma çalışmaları devam etmek-
tedir.

Öte yandan, Borsamızın işlem sisteminin yenilenmesine ilişkin proje kapsamında gereksinim dokümanı yazımı ve 
Ürün Piyasası Aracı Kurumlarına ilişkin kullanıcı kabul testi çalışmaları devam etmektedir. Bunlara ilaveten, kuru-
lacak olan Ürün Piyasası Aracı Kurumlarının işlem sistemlerine ilişkin gereksinim dokümanı üzerindeki çalışmalar 
devam etmektedir.

2. Lisanslı Depo Kuruluş ve Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet İzni Otomasyonu Projesi 

Lisanslı depo kuruluş ve faaliyet izni ve yetkili sınıflandırıcı kuruluş ve faaliyet izni işlemlerinin takibi çalışmaları 
kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı ve Borsamız tarafından otomasyon sistemi tasarlanmasına ilişkin çalışmalara 
destek verilmiştir.
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3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Borsa personelinin bilimsel ve ticari projeler ve akademik etkinlikler sonucu ortaya çıkan fikri ve sınai mül-
kiyet haklarının korunması, mülkiyeti ve tasarrufu ile ilgili uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla fikri ve 
sınai mülkiyet hakları prosedürü oluşturma çalışmaları başlamıştır.

Borsa nezdinde fikri hakka konu olabilecek ve hak oluşturabilecek fikir ürünlerinin korunması, belgelendi-
rilmesi, ticarileştirme potansiyeline sahip olanların ticari değerlerinin tespit edilmesi, ticarileştirilmesi ve 
bunlarla ilgili maliyetlerin karşılanma esasları, söz konusu teknolojinin transferi konularında izlenecek yol, 
fikri haklar ile ilgili diğer kararların alınması, uygulama ve düzenlemelerin takibi amacıyla TÜRİB’de gerekli 
yapının oluşturulması çalışması başlamıştır.

2020 yılı içerisinde Turkish Mercantile Exchange (TMEX) ve Electronic Warehouse Receipt Market (EWRM) 
isimlerinde MIC kodu alınmıştır. 

Borsamız tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 16 adet marka başvurusu yapılmıştır. 

Resmi Marka Bülteni’nde 
Yayımlanan Başvuru Sayısı

İnceleme Aşamasındaki 
Başvuru Sayısı

Tescil Edilen 
Başvuru Sayısı8 26

Borsamız tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tarım endeksi ile ilgili patent başvurusu çalış-
maları devam etmektedir.

4. Eğitim Faaliyetleri

Borsa Uzman ve Uzman Yardımcılarının uyumlandırma sürecinde Borsa İçi Eğitim Programı tasarlanmış ve uy-
gunlanmıştır.
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E. DENETİM VE GÖZETİM FAALİYETLERİMİZ
Borsamız Denetim ve Gözetim Birimi, Borsa faaliyetlerini, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Borsa içi düzenlemeler 
ve hedefler doğrultusunda yürütmekle sorumlu olup, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği 
hususunda üst yönetime güvence sağlamak amacıyla; Borsa faaliyetlerinin dönemsel ve riske dayalı olarak ince-
lenmesi ve denetlenmesi, hata ve suistimallerin ortaya çıkarılması çalışmalarını yürütmüştür.

TÜRİB faaliyetlerinin adil ve rekabetçi bir ortamda, güvenilir şekilde yürütülmesini teminen; yatırımcıların hak ve 
menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, mevcut sistemlerinin etkin çalışması-
nın sağlanması ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesi amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda, TÜRİB faaliyetlerinin genel risklilik düzeyi sadece ulusal bazda faaliyet gösteren kişi ve kurumları 
değil aynı zamanda ürün piyasalarımıza yatırım yapan uluslararası yatırımcıları ve bu işlemlere aracılık eden takas 
ve saklamacı kuruluşları da yakından ilgilendirmektedir. Bu durum; TÜRİB’e hizmetlerinin uluslararası standartlar-
da sunulması zorunluluğu ve bunun sağlanması için de etkin iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi mekanizmaları 
oluşturulması ve uygulanması sorumluluğunu yüklemiştir. Risk yönetiminde faaliyet kolu yönetimi, merkezi risk 
yönetimi fonksiyonu ve bağımsız gözden geçirmeden oluşan üçlü savunma hattı yaklaşımı kapsamında gerekli 
aksiyonlar alınmaya başlanmıştır. Buna göre;

Faaliyet kolu yönetiminde, Borsanın her bir Birimi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden, kullanılan süreç, 
insan kaynağı ve sistemlerden kaynaklanan risklerin tespit edilmesi ve Üst Yönetimin bilgilendirilmesine 
uygun aksiyonların alınması sağlanmaktadır.

Merkezi risk yönetimi fonksiyonu, görev ve sorumlulukların ayrıştırılması ile süreç ve fonksiyonların onları 
icra eden operasyonel birimler dışında Mevzuata Uyum ve Süreç Yönetimi tarafından gözden geçirilmesi 
yoluyla sağlanmaktadır.

Piyasalarımızda işlem gören ürünlerimiz ve yeni çıkarılacak ürün ve devreye alınacak hizmetlere yönelik iş geliştir-
me konusunda Borsa iş birimleri ile yakın ilişki içerisinde danışmanlık faaliyetleri yürütülmüştür. 

1. Denetim Faaliyetleri
TÜRİB’in iç denetim yaklaşımı, birim denetimi, süreç denetimi, soruşturma, inceleme ve takip denetimini kapsa-
maktadır. Denetim sonucunda tespit edilen riskleri içeren denetim raporları Üst Yönetime sunulur. Öte yandan, 
yönetim prosedürlerinin ve iş süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği risk açısından değerlendirilir. İç Denetim Ekibi, 
2020 yılında Genel Müdür tarafından yapılan görevlendirmeler neticesinde denetimlerini gerçekleştirmiştir. Top-
lam 9 adet denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından T.C. Ticaret Bakanlığına sevk edilen 3 adet başvuru talebine 
ilişkin olarak Bakanlık ile eş güdüm içinde çalışmalar yürütülmüştür.
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TÜRİB’in olağan birim ve süreç denetimleri Yıllık Denetim Planı ile belirlenir. Yıllık Denetim Planı, her bir birimin 
risk önceliklerini değerlendirmek ve daha önce tespit edilen risklerle ilgili tedbirleri takip etmek amacıyla üst yö-
netim ile yapılan toplantıların ardından oluşturulur. Risk odaklı denetim yaklaşımının gereği olarak denetim uzayı 
ve denetim uzayında yer alan unsurlar 2020 yılında yeni oluşturulan mevzuata uyum ve süreç yönetimi fonksi-
yonuna ilişkin faaliyetlerin sonucu olarak yeniden belirlenmiş, öncelikli olarak öne çıkan süreçler denetim planına 
dahil edilmiştir. Diğer yandan, İç Denetim Prosedürünün hazırlığı çalışmaları da tamamlanmıştır.  

2. Piyasa Gözetim Faaliyetleri

TÜRİB tarafından işletilen piyasada yürütülen işlemlerin, güvenilir, şeffaf, etkin ve rekabetçi bir şekilde gerçek-
leştirilmesi, olağandışı işlem, fiyat, lisanslı depoların ELÜS ihraçları ve benzeri piyasa ve ELÜS hareketlerinin ra-
porlanması amacıyla uluslararası standartlara uygun, sürdürülebilir bir piyasa gözetim ve raporlama sisteminin 
temellerini oluşturması için kurulum çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, aktif piyasa gözetim faaliyeti 
kapsamında oluşturulan anlık ve günlük piyasa izleme raporlarına ek olarak sinyal ve uyarı üretim mekanizmala-
rının geliştirilmesine başlanmıştır.

Borsamız gözetim faaliyetleri kapsamında toplam 8 adet rapor düzenlenmiştir.

Borsamızın karar alma süreçlerinde “veri destekli karar alma” yöntemini uygulayabilmesi için gerekli teknolojik 
araçlara sahip olması amacıyla Bilgi Teknolojileri Birimi tarafından başlatılan Kurumsal Raporlama Projesi çalış-
malarına katkıda bulunulmuştur.

2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı kapsamında “Lisanslı depolarda depolan tarım ürünleri için 
güvenilir tarım ürünleri piyasası oluşturularak, söz konusu ürünlerin anlık stok bilgisine erişilerek lisanslı depo-
culuğa konu tarımsal ürün piyasalarının takibinin elektronik ortamda yapılabilmesi” eylemi kapsamında lisanslı 
depolardaki ürün ve stok hareketliliğinin izlenmesine yönelik otomasyon projesi hazırlıklarına başlanmış ve T.C. 
Ticaret Bakanlığı liderliğinde etkin ve sürdürülebilir izleme otomasyon sisteminin gereksinimlerinin belirlenmesi 
çalışmaları yürütülmektedir. 

3. Mevzuata Uyum ve Süreç Yönetimi Faaliyetleri

TÜRİB teşkilatı içerisindeki birimlerin işleyiş kurallarının standartlara uygun şekilde hazırlanması ve kurum içi do-
küman yönetimi sisteminde paylaşılması çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda 4 adet prosedür/talimatname 
yayınlanmış ve 35 adet prosedür/talimatname iş birimlerinin desteğiyle yayına hazır hale getirilmiştir. 
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TÜRİB faaliyetleri arasına eklenmesi düşünülen ürün, hizmet ve işlemlerin, mesleki özen ve titizlik ve mevzuata 
uyum çerçevesinde ve Borsa içinde saydamlık ve tarafsızlık ilkesi ile görüşüldüğü komiteler oluşturulmuştur.

TÜRİB Yönergelerinde ana hatları çizilen bazı idari işlemlerin uçtan uça unvan, yetki ve sorumluluklar, onaylar ve 
kullanılan ekranlar dahil uygulama ayrıntılarını düzenleyen prosedür taslakları hazırlanmış ve onay süreci başla-
tılmıştır. 

Borsa faaliyetleri kapsamındaki mevzuat gelişmeleri düzenli takip edilerek, düzenli olarak Borsa içi bilgilendirme 
faaliyetine başlanmıştır. 

Borsamızın paydaşlara sağladığı hizmetlere yönelik iş sürekliliğinin etkinliğinin artırılması kapsamında Borsa ge-
nelinde yürütülen tüm hizmetlerin ve hizmetlere ilişkin süreçlerin belirlenmesi, süreçlerin kritiklik seviyelerinin 
ortaya çıkarılması, belirlenen süreçler üzerindeki etkisi olabilecek mevcut ya da potansiyel risklerin tanımlanması 
ve derecelendirilmesi iş birimlerinin de katılımı ile gerçekleştirilmiş ve süreç – risk envanteri oluşturulmuştur. Be-
lirlenen risklerin izlenmesi ve kontrol faaliyetleriyle risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim uygulama-
larının oluşturulması amacıyla yeni risk yönetimi metodolojisi belirleme çalışmalarına başlanmıştır.  

Borsamız tarafından sağlanan bilgi teknolojileri hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik olarak iş sürekliliği ve bil-
gi güvenliği faaliyetlerinin etkinliği ve uluslararası standartlara uyumluluğu kapsamında ISO 27001- Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi 
kurulum çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar ile ilgili proje planı çıkarılmış, standartlara uyum projesi yapıldığında 
elde edilecek kazanımlar ve ilgili standartların eksikliğinde ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi üzerine çalış-
malara başlanmıştır. 2022 yılı itibarı ile sertifikasyon başvurusuna hazır duruma gelinmesi planlanmaktadır.

Borsamız içerisinde Ar-Ge Merkezi kurma çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler kapsamında oluşturulan 
proje ekibine destek verilmiştir.

Hukuk Müşavirliği Birimi ile birlikte aktif rol alınarak KVKK çerçevesinde, Borsanın tüm birimleri ve personeli dahil 
edilerek kişisel verileri koruma mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında Kanunun öngördüğü açık rıza alma ve 
aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile prosedürlerin oluşturulması faaliyetlerine devam edilmiştir.

4. Tarım Aydınlatma Platformu (TAP)

TÜRİB tarafından devreye alınarak işletilmesi planlanan platformun adının “Tarım Aydınlatma Platformu” (TAP) 
olması öngörülmüştür. TAP üzerinde yayınlanması planlanan bilgilerin tüm paydaşların finansal kararlarını etkile-
yecek sınıflandırılmış bilgi olmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Bu çerçevede, yatırımcıları temel alarak yayınlanması planlanan bilgilerin, tüm paydaşların finansal kararlarını 
etkileyecek nitelikte sınıflandırılmış bilgi olması amacıyla TAP kurulum çalışmaları devam etmektedir.
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F. EĞİTİM VE TANITIM FAALİYETLERİMİZ

1. Borsa İçi Eğitim Faaliyetleri
Borsa yöneticileri tarafından belirlenen konularda eğitim programı oluşturulmuştur. Söz konusu program ile per-
sonelin Borsa’ya etkin ve verimli bir şekilde hizmet vermesinin sağlanması, tanımlı görevleri ile ilgili bilgi ve be-
cerilerinin geliştirilmesi, kurumsal bağlılıkların, iş motivasyonlarının ve performansların artırılması amaçlanmıştır. 

Söz konusu amaçlar çerçevesinde, Borsa personelinin finans, hukuk, sermaye piyasaları, MS office, proje yönetimi, 
agile temelleri, yapay zeka, konularında eğitim alması sağlanmıştır. 

2. Borsa Tanıtım Faaliyetleri
Borsamız tanıtım faaliyetleri kapsamında, 

Tarlada yetiştirilen 
ve TÜRİB 
platformunda işlem 
gören ürünler için 
tarladan tüketiciye 
uzanan süreç

Tarımsal emtianın 
ne şekilde lisanslı 
depolara intikal 
edeceği ve bu 
aradaki sürecin 
aşamaları 

Tarımsal emtianın 
lisanslı depoya intikal 
edip, TÜRİB’de işlem 
görmesine kadar olan 
süreç ve ELÜS’lerin 
TÜRİB’e kayıt süreçi

TÜRİB işlem 
platformunun 
kullanım aşamaları

konularında infografik ve animasyon çalışmaları Borsamız web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayın-
lanmıştır.

 “Jira ve Bugzilla Araçlarında Yinelenen Hata Raporlarının Otomatik Tespit Edilmesi” konularında makale ya-
zılmış olunup, söz konusu makale 14. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu’nda yayımlanmıştır.

Elektronik Ürün Senetlerini kullanarak tek bir tarımsal ürünün veya bir grup tarımsal ürünün fiyat performansını 
ölçmek için tasarlanmış olan ve çalışmalarına 2020 yılı içerisinde başlanmış olan “TÜRİB Ürün Endeksleri” 2021 
yılının ilk çeyreğinde yayınlanmaya başlanacaktır. TÜRİB Ürün Endeksleri, Borsa’da işlem gören tarım ürünlerinin 
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fiyat hareketleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, fiyat değişikliklerini daha kolay tahmin edebilmek ve analiz 
yapabilmek isteyen çiftçilerimize, üreticilerimize, gıda endüstrisi ile finans sektöründeki paydaşlarımızın, ürün per-
formans ölçümlerinde kullanabileceği yeni bir gösterge niteliği taşımaktadır. 

Borsamız IDC Türkiye CIO Zirvesinde “Bilişim Teknolojileri Maliyet Verimliliği” Kategorisi’nde üçüncülük ödü-
lüne layık görülmüştür. 

Borsamız, işletmekte olduğu Elektronik Ürün Senedi Piyasası’na entegre ettiği, sözleşmeli tarım üretim modeline 
yönelik dijital çözüm ile IDC DX Awards 2020’de üçüncülük ödülüne layık görülmüştür. 

15 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen “TÜRİB ve ELÜS” hakkında we-
binara Genel Müdürümüz Sn. Ali KIRALİ ve Genel Müdür Yardımcımız Sn. Necla İ. KÜÇÜKÇOLAK katılmışlardır.  

3. Tanıtım Toplantıları
TÜRİB, başta Ticaret Borsaları olmak üzere birçok tarım piyasası katılımcıları ile ürün ihtisas borsacılığı ve ELÜS 
hakkında tanıtım toplantıları gerçekleştirmiştir. Küresel boyutta yaşanan Covid 19 Pandemisi nedeniyle söz ko-
nusu toplantılar yılın ikinci yarısında dijital ortamlarda sürdürülmüştür.

TARİH YER

14 Şubat 2020 Keşan Ticaret Borsası

28 Şubat 2020 Diyarbakır Ticaret Borsası

6 Mart 2020 Tekirdağ ve Hayrabolu Ticaret Borsaları

10 Mart 2020 GIFT organizasyonunda Ankara’daki Konferansta “Gıda Tarım ve Politi-
kaları, Ürün Fiyat Oluşumu” Paneline konuşmacı olarak katılım

2 Haziran 2020 Gaziantep Ticaret Borsası ile Dijital Söyleşi

11 Eylül 2020 Kayseri Ticaret Borsası ve Lisanslı depoları ile Dijital Toplantı

5 Ekim 2020 Ticaret Borsaları ve Lisanslı Depolar ile Dijital Çalıştay

15 Aralık 2020 TSPB organizasyonunda Türkiye Ürün İhtisas Borsası ve Elektronik 
Ürün Senedi Piyasası” konulu Dijital Söyleşi
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i. Tanıtım Materyalleri

Borsamız faaliyet alanının tanıtımına yönelik animasyon ve infografikler oluşturulmuş, lisanslı depolara, ticaret 
borsalarına ve çeşitli paydaşlara basılı olarak da dağıtılmış olup, hem infografik hem de animasyonlar sosyal med-
ya hesaplarımız ve internet sitemizden yatırımcılarımızla paylaşılmıştır. Söz konusu tanıtım materyalleri aşağıda 
sıralanmaktadır:

Tarımsal Ürünün Serüveni
Tarladan TÜRİB’e değer 
zincirinin ilgili aşamaları 
sunulmaktadır. Tarlada 
yetiştirilen ve TÜRİB 
platformunda işlem gören 
ürünler için tarladan 
tüketiciye uzanan 
sürecin genel bir resmi 
çizilmektedir.

Tarladan Lisanslı Depoya
Tarımsal emtianın ne şekilde lisanslı 
depolara intikal edeceği ve bu aradaki 
sürecin aşamaları ortaya konulmaktadır.

Lisanslı Depodan TÜRİB’e
Tarımsal emtianın lisanslı 
depoya intikal edip, TÜRİB’de 
işlem görmesine kadar olan 
süreç ortaya konmaktadır. 
ELÜS’lerin TÜRİB’e kayıt 
sürecine de akış içerisinde yer 
verilmektedir.

TÜRİB İşlemleri
TÜRİB işlem platformunun 

kullanım aşamaları, TÜRİB’de 
alım-satım anlamında işlem 
yapabilecek bütün kesimler 

için anlatılmaktadır.
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ii. Sunumlar ve Yayınlar

Borsamız, tarım borsacılığı araştırma ve tanıtım kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmüştür.

15 Kasım 2020: International Conference on Business and Technology’de  “Emtia İşlemleri Değer Zincirinin 
Dijitalleşmesi” konulu sunum Sn. A. Sabri TAYLAN tarafından yapılmıştır.

4 Aralık 2020: International Scientific Researches Congress’de “Ürün İhtisas Borsacılığının Tarım Piyasasına 
Katkısı” konulu sunum Sn. Necla İ. KÜÇÜKÇOLAK tarafından yapılmıştır.

“Dijital Gelecekte Mesleklerin ve Sektörlerin Dönüşümü” Kitabında “Fintech ile Akıllı Tarım: Block Zinciri 
Uygulamaları” konulu bölüm Sn. Necla İ. KÜÇÜKÇOLAK, Sn. A. Sabri TAYLAN ve Sn. Cihat ÖZKAN tarafından 
hazırlanmıştır. 

“Sektörlerin ve Mesleklerin Geleceği” Kitabında “Dijitalleşen Dünyada Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Ye-
niden Şekillenen Tarım Sektörü” konulu bölüm Sn. Necla İ. KÜÇÜKÇOLAK, Sn. A. Sabri TAYLAN ve Sn. İrem 
YANIK tarafından hazırlanmıştır.

“Ürün İhtisas Borsacılığının Tarım Piyasasına Katkısı” konulu makale Sn. Necla İ. KÜÇÜKÇOLAK tarafından 
hazırlanmış olup, International Scientific Researches Congress’in Konferans Kitabında yayınlanmıştır.

Dijital 
Konferans 

Sunumu

Kitap 
Bölümü

G. HUKUKİ SÜREÇLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

1. Yıl İçerisinde Düzenlenen Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Toplantıları
02.03.2020 tarihinde 2019 Yılı Çağrılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıda Şirket 
sermayesinin pay grupları arasındaki dağılımı değişmeyecek şekilde 100.000.000 TL’den 50.000.000 TL’ye indi-
rilmesine karar verilmiştir. Toplantı sonrası anılan sermaye azaltımı kararının tescil edilebilmesi için gerekli olan 
işlemler 02.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

2020 faaliyet yılı içerisinde Şirket’in faaliyetlerini yönlendiren 28 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Yüksek İstişare Kurulu’nun ilk toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Sn. M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımlarıyla 25.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

2. Sözleşmeler ve Taahhütnameler
Sözleşmeli tarıma konu ürünlerin alım satımının Türkiye Ürün İhtisas Borsası nezdinde gerçekleştirilmesi projesi 
kapsamında; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve 15 adet şeker fabrikası ile piyasanın güven, serbest rekabet ve 
istikrar içinde işleyebilmesini teminen, hukuki ilişkinin ilke, esas ve kuralların belirlendiği sözleşme akdedilmiştir. 
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Sözleşmeli tarıma konu ürünlerin alım satımının Türkiye Ürün İhtisas Borsası nezdinde gerçekleştirilmesi projesi 
kapsamında; 528 adet Tarım Kredi Kooperatifi ile piyasanın güven, serbest rekabet ve istikrar içinde işleyebilme-
sini teminen, hukuki ilişkinin ilke, esas ve kuralların belirlendiği sözleşme akdedilmiştir. 

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’nun 22 nci maddesine dayanılarak 2019 yılındaki sözleşme-
lere ek olarak 35 adet Lisanslı Depo ile daha sözleşme akdedilmiştir. İmzaları ve evrakları tamamlanan sözleşmeler 
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onayının ardından yürürlüğe girecektir.

10.08.2017 tarih ve 30150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, 
Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Geçici Madde 1 hükmü ve 17.05.2019 tarih ve 11 
sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 1 Ticaret Borsası ile daha acentelik sözleşmesi akdedilmiştir. 31.12.2020 
itibarıyla anılan sözleşmeyi imzalayan 110 Ticaret Borsası, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş’nin acentesi sıfatıyla 
faaliyet göstermektedir.

2019 yılındaki taahhütnamelere ek olarak 5 adet Takas Merkezi Üyesi ile daha Şirketimizde gerçekleştirilen işlem-
ler için yatırımcılara yatırım hesabı açılması, emir iletimi aşamasında bakiye kontrolü yapılması ve işlem sonrası 
takasın tamamlanmasına ilişkin süreçlere yönelik “Elektronik Ürün Senetlerine İlişkin İşlemler Sırasında Oluşabile-
cek Temerrüt Durumuna İlişkin Taahütname” akdedilmiştir. 

3. Mevzuat Çalışmaları

i. Şirket’in iç mevzuatına ilişkin aşağıda yer alan çalışmalar yürütülmüştür.

Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile 02.01.2020 tarihinde Seyahat Prosedürü yürürlüğe girmiştir.

Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile 04.02.2020 tarihinde Elektronik Ürün Senedi Piyasası Prosedürü 2. Revizyo-
nu yürürlüğe girmiştir.

Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile 27.02.2020 tarihinde 2020/1 sayılı Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları 
Talimatnamesi ve 2020/2 sayılı Borsa İçi Uyumlandırma Programı  çıkarılmıştır. 

Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile 27.04.2020 tarihinde Elektronik Ürün Senedi Piyasası Prosedürü 3. Revizyonu 
yürürlüğe girmiştir.

Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile 01.07.2020 tarihinde 2020/3 sayılı Resmi Yazışma Talimatnamesi ve 2020/4 
sayılı Elektronik Posta Kullanım Talimatnamesi çıkarılmıştır.

Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile 06.10.2020 tarihinde 2020/5 sayılı Münferit İşlem Onay Komitesi Çalışma 
Usul ve Esasları Talimatnamesi ve 2020/6 sayılı Yeni Ürün ve Faaliyet Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Talimat-
namesi çıkarılmıştır.

Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile 05.11.2020 tarihinde Elektronik Ürün Senedi Piyasası Prosedürü 4. Revizyonu 
yürürlüğe girmiştir.

02.01.2020

04.02.2020

27.02.2020

27.04.2020

01.07.2020

06.10.2020

05.11.2020
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ii. Şirket’in dış mevzuatının güncel ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilebilmesini teminen çalışmalar 
yürütülmüştür. 

Bu kapsamda, 12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ürün Senedi 
Yönetmeliği, 12.04.2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Yönetmeliği, 10.08.2017 tarih ve 30150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ürün İh-
tisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 20.04.2019 tarih ve 
30751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile 
Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik ve Elektronik Kayıt Kuralları’nın güncellenebilmesi için T.C. 
Ticaret Bakanlığı ile çalışmalar yürütülmüştür. 

iii. Şirket’in 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatlara uygun faaliyet gösterebilmesini teminen, 
Şirket nezdinde İş Hukuku’na yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmalar kapsamında, hukuki dokümanlar güncel mevzuat ışığında güncellenmiş, güncel İş Hukuku mevzuatı 
hakkında İnsan Kaynakları, Denetim ve Gözetim ve Mali ve İdari İşler personeline yönelik eğitim düzenlenmiştir.

iv. 2020 yılında, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) çerçevesinde, Şirketin tüm birimleri 
ve personeli dâhil edilerek kişisel verileri koruma mevzuatına uyum çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmalar kapsamında;

2020 yılının Ocak ayında tüm Şirket personelinin kişisel veriler konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik 
bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 

2020 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Kişisel Veri Saklama ve İmha Po-
litikası, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Kişisel Veri Aktarım Politikası, Özel Nitelikli Kişisel 
Veri Yönetimi Politikası ve Potansiyel Veri Güvenliği İhlali Politikası olmak üzere kişisel verilere ilişkin 5 adet 
politika yürürlüğe girmiştir. 

TÜRİB İşlem Platformunda işlem gerçekleştiren gerçek kişi yatırımcılar, tüzel kişi yatırımcıların gerçek kişi 
temsilcileri ve acentelik görevleri kapsamında Ticaret Borsası yetkilileri için güncellenmiş aydınlatma metin-
leri hazırlanmış ve aydınlatma metinlerinin ilgilere TÜRİB İşlem Platformu üzerinden sunulmasını sağlayan 
sistem 17 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. Hukuki Görüşler
Şirket’in diğer birimlerinin karşılaştıkları hukuki problemlerin giderilebilmesini teminen, sözlü ve yazılı olarak talep 
edilen hukuki görüşler, 31 adedi yazılı olmak üzere gerekli hukuki araştırma yapılarak cevaplanmıştır.

5. Fikri Mülkiyet Hukuku Kapsamında Çalışmalar
2019 yılında tescil edilen “TÜRİB” markasına ek olarak Şirketimiz tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdin-
de 2019 faaliyet yılında 2, 2020 faaliyet yılında 13 adet marka başvurusu yapılmış olup anılan başvurulan iki tanesi 
için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tebliğ edilen red kararlarına ilişkin kurum nezdinde itiraz dilekçeleri 
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sunulmuştur. Anılan red kararlarına karşı sunulan her 2 itiraz dilekçesi de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 
kabul edilmiş ve başvuru konusu markaların ilanına karar verilmiştir.  2020 yılında 5 marka başvurusunun kabulü-
ne, 8 marka başvurusunun yayımına karar verilmiştir. Şirket tarafından yapılan 2 başvuru kapsamında Türk Patent 
ve Marka Kurumu’nun incelemeleri devam etmektedir. 

6. Dava ve İcra Takipleri
26.07.2019 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamış olan Şirketimize yönelik herhangi bir uyuşmazlık, dava veya icra 
takibi, işbu faaliyet raporu tarihi itibarıyla Şirketimize tebliğ edilmiş değildir.

Şirketimize üçüncü kişi sıfatı ile muhtelif dosya borçlularının Şirketimiz nezdindeki alacaklarına ilişkin olarak 
09.06.1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 89 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca muhtelif icra 
daireleri tarafından 104 adet ihbarname gönderilmiş ve anılan ihbarnamelere Şirketimiz adına cevap dilekçeleri 
sunulmuştur.

H. MUHASEBE ve FİNANS FAALİYETLERİMİZ
2020 mali yılı yoğun geçen bir kuruluş sürecinin ardından pandemi döneminin başlamasıyla Mali İşler biriminin 
daha çok mevcut süreçleri belirgin şekilde kesintisiz sürdürmeye çalıştığı bir yıl olmuştur.

Pandemi sürecine hızlı bir şekilde adaptasyon gerçekleştirilmiş, mevcut Borsa teknolojik alt yapısının verdiği im-
kanlar da kullanılarak ihtiyaç durumunda mali işler süreçlerinin verimli bir şekilde uzaktan yönetilmesi başarılmış-
tır. 

Yasal mevzuat ve raporlama süreçleri ilgili sürelerde tamamlanmıştır.

Temel fonksiyon süreçlerine ilişkin risk yönetimi kapsamında akışlar oluşturulmaya başlanmış ve prosedür yazım-
larına hız verilmiştir.

Bunun haricinde diğer tüm iş birimlerine ait süreçlerin geliştirilmesi kapsamında prosedür yazım, acil eylem planı 
oluşturulması süreçlerine destek olunmuş ve ilgili yasal mevzuat kapsamında görüş bildirimleri yapılmıştır.

Mali İşler birimine ait rutin raporlar ilişkili üçüncü taraflara ve yönetime ilgili zamanlarda iletilmiştir. Bu çerçevede, 
yönetim raporlamasında çeşitlendirmeler sağlanmıştır. İlave olarak iş zekası araçları kullanılarak eş zamanlı mali 
veri içeren yönetim raporların oluşturulması için proje başlatılmıştır.

Farklı yatırım alternatifleri, nakit çıkışları, yasal mevzuat kapsamında kar/zarar öngörüleri temelinde 2020 yılına 
ait bütçe çalışmaları tamamlanmıştır. Bütçe alt yapısının yine teknolojik bir alt yapıya kavuşturulması için ilgili 
çalışmalar başlatılmıştır.

Ayrıca mevcut yapının vergi yüklerini düşürmek amacıyla yerinde Ar-Ge merkezi başvuru ve alt yapı süreçlerinde 
aktif rol alınmıştır.



78 TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI FAALİYET RAPORU - 2020

I. İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİMİZ
TÜRİB İnsan Kaynakları (İK) Birimi tarafından, yönetim süreçlerinin desteklenmesi ve insan kaynağının güçlendi-
rilmesi amacıyla Şubat-Aralık 2020 döneminde aşağıdaki faaliyetler yürütülmüştür;

Yeni işe alım çalışmaları yürütülmüş, bu kapsamda adaylarla gerekli görüşmeler tamamlanmıştır.

İK İş Planı oluşturulmuş ve organizasyon şeması çalışmaları yürütülmüştür.

İnsan kaynaklarına ilişkin olarak e-posta, giriş kartı, kartvizit, imzalı sözleşme gibi işlemler ve ilgili özlük 
evrak işleri tamamlanmıştır.

İnsan Kaynakları Etkinlik Planı ile ilgili grup çalışması için ön hazırlıklar tamamlanmıştır.

Çalışanların yıllık izin kullanımları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Çalışanlar ile motivasyon görüşmeleri sağlanmış, bu kapsamda İK stratejileri planlanmıştır. 

İşe yeni başlayan çalışanlarla oryantasyon yapılmıştır.

Banka ve Telekomünikasyon sektörü odaklı ücret çalışması gerçekleştirilmiştir.

İK ve Hukuk Birimlerinin iş birliği çerçevesi oluşturulmuştur.

Öneri ve Ödül Sistemi çalışmaları tamamlanmıştır.

Performans değerlendirme süreci kapsamında görüşmeler yapılmıştır.

Performans değerlendirme süreci çalışmaları yürütülmüş, ilgili prosedür ve formlar hazırlanmıştır.

Uzman ve Uzman Yardımcılarına İnsan Kaynakları Eğitimi verilmiştir.

İnsan Kaynakları ile ilgili 9 adet prosedür hazırlanmıştır.

İ. DESTEK HİZMETLERİ FAALİYETLERİMİZ
İkiz Kuleler C Blok 19. Kat’a taşınma süreci tamamlanmıştır.

Pandemi süreci ile birlikte havalandırma sistemine ek olarak toplu oturum alanlarına pencereler yaptırılmıştır.

Pandemi önlemleri kapsamında hava temizleme cihazları temin edilmiştir.

Tüm sterilizasyon, temizlik ve hijyen standartları yeniden yapılandırılmış, çalışanların sağlıklı bir iş ortamında gö-
revlerine devam edebilmeleri için tüm imkanlar sağlanmıştır.

Çalışanların pandemi sürecinde güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması için personel servisi tahsis edilmiştir.
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J. KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİMİZ
Borsanın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve yatırımcıların bilgilendirilmesinin sağlanması ve iletişim politi-
kalarını belirlemek amacıyla Kurumsal İletişim Uygulama Prosedürü hazırlanmıştır. 

Sosyal medya hesapları, içerik analizine ve takipçilerinin deneyim ve algılarına yoğunlaşarak karşılıklı dönütlerin 
alındığı doğrultuda kullanılmaya başlanmıştır.

Borsa vizyonu, misyonu, değerleri, politikaları ve stratejilerinin çalışanlar tarafından içselleştirilmesine yönelik fa-
aliyetler kapsamında intranet platformunda çalışmalar devam etmektedir.

Borsamız 2020 yılı sonu itibariyle 44 çalışan 
ile yoluna devam etmektedir. Çalışanlarımızın 
%53’ünü kadın çalışanlar oluşturmaktadır. 
Genç istihdamı destekleme politikamız çerçeve-
sinde yaş ortalamamız 34’tür.Çalışanlarımızın 
1’i doktora, 15’i yüksek lisans, 26’sı lisans, 1’i 
ön lisans ve 1’i lise mezunu olup, 10’u yüksek 
lisans ve 1’i doktora eğitimlerine devam et-
mektedir. Ek olarak 1 çalışanımız çift yüksek 
lisans mezunu olup, 1 çalışanımız da ikinci 
yüksek lisansına devam etmektedir.

Çeşitli eğitim ve araştırma faaliyetlerinde yer 
almaları için Borsamız çalışanlarını destek-
lemekteyiz. Piyasalar ve Denetim ve Gözetim 
Birimlerinde yer alan çalışanlarımızı “Sektörle-
rin ve Mesleklerin Geleceği” kitabında yer alan 
“Dijitalleşen Dünyada Bilgi ve İletişim Tekno-
lojileri ile Yeniden Şekillenen Tarım Sektörü” 
ve ”Dijital Gelecekte Mesleklerin ve Sektörle-
rin Dönüşümü” kitabında yer alan “Fintech ile 
Akıllı Tarım: Block Zinciri Uygulamaları” bölü-
mündeki katkılarından dolayı kutlarız.

Doktora 1

Yüksek 
Lisans 15

 Lise 1
 Ön Lisans 1

Lisans 26

Kadın Çalışan 
Oranı %53

K. ÇALIŞANLARIMIZ

TOPLAM ÇALIŞAN 
SAYISI 44
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L. ÜST YÖNETİM KADROSU

Ali KIRALİ, 1976 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden lisans derecesi ile me-
zun olan Ali KIRALİ, aynı üniversitede Avrupa Çalışmaları alanında 
yüksek lisansını ve Massachusetts Institute of Technology’de MBA 
yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu, 
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde başlayan KIRALİ, 2009-2012 
yılları arasında Citibank’ın New York, ABD ve Seul, Güney Kore 
ofislerinde yapılandırılmış finansal ürünler ve Eximbank garanti-
leri ile desteklenmiş kredi ve sermaye piyasası araçları çözümleri 
alanlarında hizmet sunmuş, Citibank İstanbul’da Yatırım Banka-
cılığı bölümünde birleşme ve devralma işlemlerinde danışmanlık 
hizmeti vermiştir. Ardından Odeabank’da Ekonomik Araştırmalar 
ve Stratejik Planlama Direktörü görevinin yanı sıra İcra Komitesi 
ve Aktif Pasif Komitesi üyeliği görevlerinde bulunan KIRALİ, Şubat 
2019’dan beri Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Genel Müdürlüğü 
görevini yürütmektedir.

ALİ KIRALİ
g e n e l  m ü d ü r
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Necla İ. KÜÇÜKÇOLAK 1969 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1991 yılında 
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı 
üniversitede Para-Banka yüksek lisans (1992) ve doktora (1998) prog-
ramlarını tamamladı. Ayrıca, İngiltere’de Reading Üniversitesi İşletme 
Bölümünde Jean Monnet Bursu ile yüksek lisans (2005) ve ABD’de 
Harvard Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisans (2010) prog-
ramlarını tamamladı. Çalışma hayatına 1991 yılında Pamukbank’da Ha-
zine Bölümünde Dealer olarak başladı. 1993-2011 yılları arasında Borsa 
İstanbul’da (eski adı İMKB) çeşitli bölümlerde uzman ve yönetici kade-
melerde görev aldı. 2012-2019/04 yılları arasında Takasbank’da dış iş-
lemler, dış ilişkiler ve çeşitli takas operasyonlarından sorumlu direktör-
lük yaptı. 2019 Mayıs ayından itibaren TÜRİB’de piyasalardan sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Necla İ. KÜÇÜKÇOLAK
g e n e l  m ü d ü r  Y a r d ı m c ı s ı

Hüseyin CİĞEROĞLU, 1976 yılında Hamburg’da doğdu. 1998 yılın-
da ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 
2004 yılında aynı üniversite ve bölümde yüksek lisansını tamamladı. 
Çalışma hayatına 1998’de Karel Elektronik’de yazılım mühendisi ola-
rak başladı. 1999-2008 yılları arasında Meteksan Sistem’de Sistem 
Çözümleyici, Proje Yöneticisi, Çözüm Mimarı olarak çalıştı. 2008-2013 
yılları arasında Siemens Enterprise Communications şirketinde proje 
yöneticiliği ve grup yöneticiliği yaptı. 2013’den 2016 yılına kadar IC-
terra’da Savunma ve Kamu Sektör Direktörü olarak görev yaptı. 2016-
2019 arasında SAP’de Kıdemli Sektör Danışmanı olarak çalıştı. 2019 Ni-
san ayından beri TÜRİB’de Bilgi Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hüseyİn cİğeroğlu
g e n e l  m ü d ü r  Y a r d ı m c ı s ı
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1981 yılında Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bil-
mi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2005 yılında mezun oldu. 
Aynı yıl PwC Türkiye Ofisi Vergi ve Danışmanlık hizmetlerinde 
iş hayatına başladı. Yaklaşık 13 yıl farklı yerel ve uluslararası 
kurumlar için vergi mevzuatı ve mali yasal düzenlemeler çer-
çevesinde denetim ve danışmanlık işlerini yürüttü. Bu süreçte 
2009 yılında Ankara Üniversitesi İşletme yüksek lisansını ta-
mamladı. SMMM ünvanına sahip olup 2019 yılı Nisan itibariyle 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. bünyesinde Mali ve İdari İş-
ler’den sorumludur.

1977 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında Ankara Atatürk 
Anadolu Lisesi’nden mezun olan SUCA, 2000 yılında Orta-
doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden şeref öğrencisi 
lisans derecesi ile mezun olmuştur. 2001-2019 yılları arasında 
Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi’nde gö-
rev yapan SUCA, Nisan 2019’dan itibaren Türkiye Ürün İhtisas 
Borsası A.Ş.’de Aracılık Faaliyetleri Direktörlüğü görevini yü-
rütmektedir.

burcu doğan

Alİ Cem suca

d i r e k t ö r

d İ r e k t ö r
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1982 yılında İzmir’de doğdu. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümün-
den mezun oldu. Aynı üniversitede İstatistik yüksek lisans (2007) programını ta-
mamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İstatistik programında doktora çalışmaları tez 
aşamasında devam etmektedir. Çalışma hayatına 2005 yılında Anadolu Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde finansal mühendislik ve istatistik 
konularında çalışmak üzere araştırma görevlisi olarak başladı. 2008 – 2013 yılları ara-
sında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.(birleşim sonrası Borsa İstanbul A.Ş.) Pi-
yasa Gözetim Biriminde uzman olarak görev aldı. 2013 – 2015 yılları arasında Kuveyt 
Türk Katılım Bankası’nda Analitik Bankacılık Müdürlüğü’nde analitik ve yapay zekâ 
çalışmalarından sorumlu müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 2015 – 2019 yılları 
arasında TEB Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım’da Risk Yönetimi müdürlüğü yaptı. 2019 
Nisan ayından itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’ de Denetim ve Gözetimden 
sorumlu Direktör olarak görev yapmaktadır.

1982 yılında İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 
Aynı yıl Fresenius Medical Care Genel Müdürlük’te İnsan Kaynakları 
ve Mali Raporlama alanında iş hayatına başladı. 2005 yılında OYAK 
Bank Genel Müdürlük bünyesinde Tahsis Yetkili Yardımcısı olarak yer 
aldı. Yaklaşık 13 yıl, ING BANK bünyesinde Ankara Bölge Satış Yetki-
lisi, Ticari Tahsis Yönetmeni, Ticari Bölge Satış Koordinatörü ve ING 
FAKTORING bünyesinde İç Anadolu Bölge Müdürü görevlerinde bu-
lundu. 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. 
bünyesinde İnsan Kaynakları ve İdari İşler’den sorumlu Yönetmen 
olarak çalışmaktadır.  

alİ sabrİ taylan

Bİlge Ünsal

d i r e k t ö r

Y ö n e t m e n
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1990 yılında Ankara’da doğdu. 2012 yılında Dokuz Eylül Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılında Ha-
cettepe Üniversitesi özel hukuk bölümünde yüksek lisansını 
tamamladı. Çalışma hayatına Ankara’da Kayı Hukuk Bürosu 
çatısı altında serbest avukatlık yaparak başladı. 2014-2019 
yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Hukuk İşleri Dai-
resi’nde ve Ortaklıklar Finansmanı Dairesinde sırasıyla Uzman 
Hukukçu Yardımcısı ve Uzman Hukukçu unvanlarıyla görev 
yaptı. 2019 Nisan ayından itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası 
A.Ş.’ de Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır.

emre subaşı
h u k u k  m ü ş a v i r i






