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I. TOBB BAŞKANI’NDAN MESAJ 



2019 yılında ülkemiz ve borsalar camiamız adına çok 

hayırlı bir işe imza atarak Ticaret Bakanlığımız, Ta-

rım ve Orman Bakanlığımız, Sermaye Piyasası Kuru-

lumuz, Toprak Mahsulleri Ofisi, Borsa İstanbul Grubu 

ve Kamu Bankalarımızın büyük destek ve katkıla-

rıyla Türkiye’nin 50 yıllık rüyası Türkiye Ürün İhtisas 

Borsası’nı başarıyla faaliyete geçirdik.

Küreselleşme ve teknolojideki köklü değişimler 
bugün hayatımızın her alanına etki ediyor. Bugün 
ABD’de veya Çin’de ekilen tarım ürünlerinin türü, 
miktarı, ekimin zamanlaması, hava şartları gibi 
birçok faktör bizim soframızdaki gıdaların fiyatına 
etki ediyor. Bu sebeple bizim de tarım piyasaları-
nın etkinliğini artırmamız, gelişmiş bir tarım piya-
sasına sahip olmamız gerekiyor.

Fındık ve hububat başta olmak üzere depolanabilir 

tarım ürünlerinde dünya üretiminde hatırı sayılır pa-

yımız olmasına rağmen bazen kendi malımıza değer 

biçemiyor bazen de ürettiğimiz ürünleri uygun şart-

larda ve maliyetlerde depolayamıyor, standart ko-

şullarda sanayiciye ulaştıramıyoruz. Sanayici toplu 

halde tek tip, tek kalite ürün alabilmekte zorlanıyor, 

tedarik zincirindeki bu uyumsuzluklar üreticiye de, 

tüccara da, sanayiciye de zarar veriyor. Tarım teda-

rik zincirindeki uyumsuzlukların giderilmesi ve tüm 

paydaşların fayda maksimizasyonunun sağlanma-

sında TÜRİB önemli bir rol üstlenecektir.

TOBB camiası olarak tarım ve hayvancılığa büyük 

önem veriyoruz. Sertifikalı tohumdan süne ile müca-

deleye, tarım gönüllüsü projesinden fındıkta verim 

artırımına kadar pek çok projeye öncülük ettik. Ti-

caret Borsalarımıza yeni bina, kurumsal kapasite, la-

boratuvar, satış salonu inşası konularında verdiğimiz 

destek ve öncülük ettiğimiz projelerle borsacılıkta 

kapasitemizi önemli ölçüde geliştirdik.

TÜRİB ise bu yatırımların son ve en önemli halka-

sı olarak tarım piyasalarımızı gelişmiş ülkelerdeki 

benzerlerinin etkinlik seviyesine yaklaştıracak olan 

proje. Bu aslında iki sütun üzerinde yükselen bir 

sistem. Birinci sütun Lisanslı Depoculuk sistemi. 

Ürünün depoya geldiği, analizinin yapıldığı, sınıflan-

dırıldığı ve sonra da karşılığında elektronik ürün se-

nedi verilerek uygun koşullarda depolandığı sistem. 

Sistemin ikinci sütunu ise lisanslı depolara konulan 

ürün karşılığında verilen elektronik ürün senetlerinin 

alım-satımının yapıldığı borsa olan TÜRİB. Dünyada 

uygulanan bu sistemi ülkemize kazandırmış olduk.

TÜRİB’de toplamda %51 paya sahip olan TOBB ve 

Ticaret Borsalarımız 2019 yılında TÜRİB’in faaliyete 

geçişinde de üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine 

getirmişlerdir. Tarım ürünü ticaretinin omurgası olan 

Ticaret Borsalarımız çok kısa bir zamanda 50 bin 

yatırımcının TÜRİB’e kaydedilmesi ve işlem yapabi-

lir hale getirilmesinde en önemli rolü oynamışlardır. 

Borsalarımızın engin tecrübeleri 2020 yılında TÜRİB 

piyasalarında aracılık faaliyetlerine başlayacak ürün 

piyasası aracı kurulumlarının da harcını oluşturacak-

tır.

TÜRİB, kendisine kanunla verilen görevleri layıkıyla 

yerine getirmekle birlikte, ülke ekonomisine katkıda 

bulunmak üzere tarım ekosisteminde yer alan tüm 

paydaşlarına fayda sağlayacak katma değerli proje-

ler üretmeye devam edecektir.

Gerçekleştirilen çalışmaları içeren Faaliyet Raporu-

nun hayırlı olmasını diliyor, TÜRİB Yönetim Kurulu ve 

çalışanlarına özverili çalışmaları için yürekten teşek-

kür ediyorum.

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
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TMO YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN MESAJ 



Değerli üreticiler, sanayiciler ve sektör paydaşları

Dünya  ekonomisindeki gelişmeler,  stratejik  hedef-

leri belirlemede  tarımı ön plana getirmiştir. Bu saye-

de tarımsal üretim kadar tarımsal ticaret de, küresel 

politikaları etkileyecek düzeye gelmiştir. 

Ülkemiz sahip olduğu coğrafi yapı ve ekolojik koşul-

lar sayesinde, ürün çeşitliliği ve miktarı yönünden 

tarımsal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir. 

Sahip olduğumuz potansiyeli kullanarak küresel ve 

bölgesel anlamda söz sahibi olabiliriz.

Tarımsal ürünlerde arz kısa talep uzun vadelidir. 

Gelişmiş ülkelerde üreticinin finansman ve depola-

ma ihtiyacı karşılanarak arzın bütün yıla yayılmasını 

sağlamak amacıyla lisanslı depoculuk sistemi uygu-

lanmaktadır. 

Bu doğrultuda 2005 yılında Lisanslı depoculuk Ka-

nunu çıkarılarak ülkemizin tarımsal anlamda sahip 

olduğu potansiyeli fırsata çevirmek için ilk adım atıl-

mıştır. 

2010 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tür-

kiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında ül-

kemizdeki ilk lisanslı depo şirketi olan “TMO-TOBB 

Tarım Ürünleri LİDAŞ” kurularak 2011 yılında faaliye-

tine başlamıştır.

Bunun yanında Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlı-

ğınca sağlanan destek ve teşvikler, Kuruluşumuzca 

kapalı depo açığının giderilmesi ve lisanslı depocu-

luk sisteminin gelişmesi amacıyla başlatılan “Özel 

Sektöre Uzun Süreli Kiralama Yoluyla Lisanslı Depo-

culuk Kriterlerine Haiz Hububat Siloları Yaptırılma-

sı” projesi ve Lisanslı depolar üzerinden Elektronik 

Ürün Senedi(ELÜS) yoluyla Kuruluşumuza ürün sa-

tılabilmesi sayesinde ülkemizde topyekûn bir lisanslı 

depoculuk hamlesi başlamış ve tarımın barajları inşa 

edilmiştir.  

2016 yılında 805 bin ton olan lisanslı depo kapasi-

tesi, bugün itibariyle %480 artarak 4,7 milyon ton 

seviyelerine ulaşmıştır. 

Lisanslı depoculuk sisteminde yaşanan bu olumlu 

gelişmeler ülkemizde Ürün İhtisas Borsası ihtiyacını 

da beraberinde getirmiştir. 

Bu kapsamda, ortaklarından biri de TMO olan Tür-

kiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), 24 Temmuz 2019 

tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 

TÜRİB’in faaliyete başlamasıyla birlikte mudilerin 

yapacağı üyelik başvurusu, alım ve satış emirleri gibi 

işlemler yeknesak bir yapıya kavuşmuş, ELÜS piya-

sasının derinleşmesi sağlanmış, ülkemizin tarımsal 

ticarette küresel anlamda söz sahibi olabilmesi için 

ikinci önemli adım atılmıştır. 

Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve TÜ-

RİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte, tarımsal emtia 

ticaretinde tarihi bir dönüşümün başladığını söyle-

yebiliriz. 

Türkiye Ürün İhtisas Borsasının, Türk tarımı başta ol-

mak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 

temenni ediyorum.       

Ahmet GÜLDAL
Toprak Mahsulleri Ofisi
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
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BORSA İSTANBUL A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ’NDEN MESAJ



Ülkemiz finansal sisteminin dayanıklılığı, derinleş-
mesi ve zenginleşmesi, yalnızca piyasa oyuncuları 
veya finansal kuruluşların değil, aynı havayı tene©üs 
ettiğimiz tüm paydaşlarımıza fayda sağlamaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında, TÜRİB’in kritik bir misyon 
yüklendiğini ifade etmemiz gerekmektedir. 

Organize ve etkin bir tarımsal emtia piyasasının var-
lığı, üretici ve tüketicilerin gerçekçi bir fiyatlama üze-
rinden alım satım yapabilmesine imkân tanımakta, 
hatta fiyat dalgalanmalarına karşı doğal bir direnç 
mekanizması olma görevini ifa etmektedir. Lisanslı 
depolarca ihraç edilen elektronik ürün senetlerinin 
(ELÜS) TÜRİB tarafından işletilen tek bir organize 
piyasada işlem görmesi alım satımı kolaylaştırıp li-
kiditeyi artırırken, piyasa katılımcılarının adil fiyatlar 
üzerinden emtia satın almasına olanak tanımaktadır.

Tarımsal emtianın yatırımcıların yatırım sepetlerinde 
yer alabilmesi için ve fiyat istikrarına katkı sağlama 

amacıyla yurtdışında faaliyet gösteren pek çok em-
tia piyasası bulunmakla birlikte, spot işlemlere odak-
lanmış kendine özgü yapısıyla TÜRİB dünyadaki di-
ğer örneklerden ayrışmaktadır.

Henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen, 2019’un 
ikinci yarısından bu yana yaklaşık 3 Milyon Ton’luk 
alım satıma aracılık edilmiş olması, ilerleyen dönem-
deki potansiyel açısından önemli bir göstergedir. 

Lisanslı depoculuk sisteminin daha etkin bir şekil-
de piyasa mekanizmasına dâhil olması, ELÜS’lerin 
daha geniş kitleler tarafından kullanılması, bu ürün-
lere dayalı türev araçların daha fazla yaygınlaşması 
ve işlem hacimlerinin büyüyerek piyasaların daha 
da derinleşmesi en temel arzularımız arasındadır. 
Bu çerçevede, Borsa İstanbul Grubu olarak TÜRİB’e 
hem sermayedar, hem teknolojik altyapı sağlayıcısı 
hem de finansal piyasaların önemli bir paydaşı ola-
rak destek vermeye devam edeceğiz.

Mehmet Hakan ATİLLA
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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II. YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN MESAJ 

2019 yılı TÜRİB’in yoğun bir hazırlık aşamasından sonra 

Temmuz ayı sonunda ilk gongu vurarak faaliyete geçtiği 

yıl oldu. Ticaret Borsaları tarafından inisiyatif alınarak TÜ-

RİB faaliyete geçene kadar işletilen yerel elektronik ürün 

senedi işlem platformları görevi TÜRİB’e devredilirken, 

TÜRİB ulusal işlem platformu yatırımcılara güven sağlayan 

pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. Çiftçilerimiz, üreti-

cilerimiz, sanayicilerimiz, tüccarlarımız ve yatırımcılarımız 

artık tek ve ulusal bir platform üzerinden ülkenin dört bir 

yanındaki alıcı ve satıcılarla elektronik bir platformda bu-

luşabiliyorlar ve şe©af şekilde ticaret yapabiliyorlar. Artan 

güvenin derinleşen piyasanın yansıması olarak TÜRİB’in 

faaliyette olduğu 2019 yılının son 5 ayında 2018’in aynı 

dönemine kıyasla elektronik ürün senedi işlem hacminde 

%165 artış yaşandı. 

Rakamlar bize elektronik ürün senedi piyasasının son 2 

senede %400’ün üzerinde büyüdüğünü gösteriyor. Bu 

artış hızı, TÜRİB’in sağlayacağı güven, lisanslı depo sayı-

sındaki artış ve lisanslı depo sistemine dahil edilen ürün 

çeşidi arttıkça daha da ivmelenecek. 

Lisanslı depoculuk çalışmalarına 2005 yılında Ticaret 

Borsaları öncülük etti. Tarım ve Orman Bakanlığımızın 

da son 5 yılda Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden sürece 

aktif bir katkı vermesiyle, kuruluş izni almış lisanslı depo 

sayısı 170’e ulaştı. Bunlardan 90 tanesi faaliyet izni alarak 

4,8 milyon tonun üzerinde kapasite oluşturdu. Kalan 80 

depomuz da faaliyete geçince 14,5 milyon tonun üzerinde 

kapasiteye sahip olacağız. 

ELÜS piyasası işlem hacimlerini artırmak için bir diğer 

önemli husus da ELÜS’lerin hem çiftçilerin hem de reel 

sektörün finansmanında kullanılacak bir finansal araç hali-

ne getirmek olacak. Bu doğrultuda katılım bankalarımızın 

teverruk işlemlerini yurtdışındaki teverruk yerine lisanslı 

depolarımızda bulunan ve çiftçimizin alın teri olan yerli 

tarımsal emtia üzerinden yapması için açacağımız yeni pi-

yasamızın çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. 

Bu alanda bir diğer çabamız da ELÜS’leri teminat göste-

rerek finansman sağlanması için mevcut teşvikler konu-

sunda çiftçilerimizi bilgilendirerek hasat dönemi ve son-

rasında oluşan ürün fiyat hareketlerine karşı çiftçilerimize 

finansal bir koruma da sağlayabilmek olacak. Önümüzdeki 

dönemde tarım piyasasında şe©aflığa ve etkin fiyat oluşu-

muna katkı sağlayarak piyasa katılımcıları olan üretici ve 

sanayicilerimizin daha sağlıklı planlama yapmasına katkı-

da bulunacağız.

Türkiye pek çok alanda olduğu gibi tarım alanında da coğ-

rafi olarak çok stratejik bir konumda bulunuyor. Kuzeyi-

mizde ve doğumuzda dünyanın en büyük tahıl ihracatçıla-

rından Rusya, Ukrayna ve Kazakistan var. Güneyimizde ise 

en büyük tahıl ve gıda ithalatçısı ülkelerden olan Ortado-

ğu ve Körfez ülkeleri yer alıyor. Dünyanın bu bölgelerdeki 

en derin ve gelişmiş finans ve sermaye piyasalarına sahip 

olan ülkemiz, TÜRİB ile kurmaya çalıştığımız modern ta-

rım piyasasını da hayata geçirerek tarımda merkez üssü 

haline gelebilir. Bu çerçevede amacımız TÜRİB’i ulusal 

pazar olarak daha da geliştirerek, sırasıyla önce bölgesel 

sonra global bir borsa haline getirmek.

Sarp KALKAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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2019 yılı bütün paydaşlarımızdan ve kurucu Yönetim Ku-

rulumuz’dan aldığımız güçlü destekle yoğun bir hazır-

lık dönemi ardından TÜRİB’de işlemleri başlattığımız yıl 

olarak tarihe geçti. Bu dönemde Ticaret Bakanlığımız ve 

Sermaye Piyasası Kurulumuzun mevzuat hazırlıkları ve 

faaliyet izni sürecindeki yapıcı ve yol gösterici desteği, Ti-

caret Borsaları’mızdan aldığımız destekle birkaç ay içinde 

onbinlerce yatırımcıyı TÜRİB’e kaydetmemiz, sahada hem 

yatırımcı kayıtları hem de TÜRİB platformundaki işlemle-

rin gerçekleştirilmesinde bize büyük destek veren Toprak 

Mahsulleri Ofisi  ve lisanslı depolarımız, platform hayata 

geçirilirken Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt 

Kuruluşu ile yoğun işbirliğimiz, kuruluş hikayemizin önem-

li parçaları olarak kurumsal hafızamızda yer etti. 

Faaliyete geçtiğimiz 2019 yılında oldukça hızlı bir baş-
langıç yaptık. Yaklaşık 50 bin yatırımcıyı Borsamıza kay-
dederken, 26 Temmuz 2019’da başladığımız elektronik 
ürün senedi işlemlerinde 3.1 milyar TL’ye yakın bir işlem 
hacmi yakaladık. Bu önceki senenin aynı dönemine göre 
%165’lik bir artışa işaret ediyor. Aynı dönemde Borsa-
mızda yaklaşık 2.5 milyon tonluk ürün el değiştirdi.

2019 yılındaki 5 aylık başarılı platform işletim tecrübe-

mizle artık geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor ve yeni 

piyasa ve ürünler geliştirmenin planlarını yapıyoruz. 2020 

yılında önceliğimiz, vadeli işlem sözleşmeleri, teverruk iş-

lemleri gibi yeni piyasaları açmamızın ön koşulu olan yeni, 

modern ve yetkin bir işlem platformunu hayata geçirmek 

olacak. Çağımızda teknolojiye yatırım yapmayan hiçbir 

iş modelinin başarılı olamayacağı gerçeğinden hareketle 

bilgi teknolojileri yatırımlarına öncelik vermeye ve kaynak 

ayırmaya devam edeceğiz.

Hem tarım piyasasında hem finansal piyasalarda elektro-

nik ürün senetlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için 

aracılığın önemi çok büyük. Aracılar hem uzmanlaşma ve 

inovasyon hem de sahadaki bilgilendirme ve pazarlama 

faaliyetleri kapsamında herhangi bir piyasanın gelişimi ve 

derinleşmesi için olmazsa olmaz paydaşlardır. Bu çerçeve-

de 2020 yılı için ana hedeflerimizden birisi de TÜRİB’de 

işlem yapacak aracılara ilişkin mevzuatın düzenlenmesi ve 

ürün piyasası aracı kurumlarının faaliyete geçmesi olacak. 

TÜRİB’in kuruluş amaçlarından bir tanesi de ELÜS’lerin fi-

nansman amacıyla kullanımının yaygınlaştırılması. Bu neden-

le teverruk işlemlerinin TÜRİB bünyesinde organize bir piya-

sada yapılmasına ilişkin çalışmalarımız başta BDDK olmak 

üzere tüm paydaşlarla devam ediyoruz. Tarımsal emtia piya-

salarında etkin ve şe©af bir fiyat oluşumunu sağlayabilmek 

için piyasa katılımcılarının risklerini yönetebilmesi en önde 

gelen unsurlardan biri. Vadeli işlem sözleşmeleri piyasamızı 

devreye almak bu anlamda ülkemiz tarım piyasaları açısın-

dan büyük bir adım olacak ve bu doğrultudaki çalışmalarımız 

hızlanarak devam edecek.

TÜRİB kurulurken paydaşlarımızın amacı sadece şe©af ve 

etkin fiyat oluşumuna yönelik bir ulusal Pazar kurmak de-

ğildi. Borsamızın vizyonunda ifade ettiğimiz üzere, ulus-

lararası sisteme entegre bir piyasa yaratmak ve bu doğ-

rultuda önce ulusal, ardından bölgesel bir pazar haline 

gelmek için 2019 yaptığımız başarılı başlangıcın ardından 

canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 

Başta Borsamızın faaliyete geçmesinde büyük destekleri olan 

kamu kurumları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak 

üzere, hissedarlarımıza ve TÜRİB çalışanlarına teşekkür ediyor, 

saygılarımı sunuyorum.
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III. GENEL MÜDÜR’ÜN DEĞERLENDİRMESİ 

Ali KIRALİ
Genel Müdür
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Yönetim Kurulu ile ilgili bilgiler:

Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. 2019 yılı içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulunda görev alan 
üyelerin görev ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
     VE ÖZGEÇMİŞLERİ

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI FAALİYET RAPORU / 2019

Adı Soyadı Görev Görev Başlangıç Tarihi Görevden Ayrılma Tarihi

Sarp Kalkan Yönetim Kurulu Başkanı 08.06.2018 -

Cengiz Delibaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili 08.06.2018 16.01.2020

Hasan Erbay Yönetim Kurulu Üyesi 08.06.2018 -

Adnan Yankın Yönetim Kurulu Üyesi 08.06.2018  -

Cihan Soyalp Yönetim Kurulu Üyesi 08.06.2018 01.01.2010

Atila Türeli Yönetim Kurulu Üyesi 08.06.2018  -

Gülgün Koyuncuoğlu Yönetim Kurulu Üyesi 08.06.2018   -

Ümit Orhan Yönetim Kurulu Üyesi 21.01.2020 -

Vahdettin Ertaş Yönetim Kurulu Üyesi 21.01.2020 -
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Cihan SOYALP, 1973 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Zi-

raat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden birincilikle mezun oldu. 1994-1996 yılları 

arasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisansını tamamla-

dı. İş hayatına 1995-1997 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsünde geçici me-

mur olarak başladı. 1998 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi’nde Eksper olarak göreve 

başlayan Soyalp, aynı kurumda çeşitli kademelerde görevde bulundu. Halen Top-

rak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı 

olarak görev yapmaktadır.

Cihan SOYALP 
Yönetim Kurulu Üyesi

Sarp KALKAN, 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 baş-

ladı. 2011-2018 yılları arasında TOBB Başkanlık Danışmanlığı 

görevini yürüttü. 2018 yılından itibaren TOBB Genel Sekreter 

Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.  

Sarp KALKAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Cengiz DELİBAŞ, 1963 yılında Erzurum’da doğdu. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi İşletme Bölü-

münden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsünü birincilikle 

tamamladı. İş hayatına 1985 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İş Müfettiş Yardımcısı olarak 

başladı. 1988 yılında İş Müfettişi, 1997 yılında Baş İş Müfettişi, 1996 yılında İş Teftiş Ankara Grup Başkan Yardım-

cısı, 2001 yılında İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, 2001 yılında Çalışma Genel Müdür Yardımcısı, 2003 yılında 

Çalışma Genel Müdürü görevlerine atanan Delibaş, Genel Müdürlük görevini 2007 yılına kadar yürüttü. Aynı 

zamanda 2007-2011 yılları arasında T.C. Aşkabat Büyükelçiliği Çalışma Müşaviri görevini yürüttü. 2011-2016 ta-

rihleri arasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) İş Hukuku ve Endüstriyel İlişkiler Danışmanı, 

01.01.2017 – 30.06.2017 tarihleri arasında ise Genel Sekreter Yardımcısı görevlerinde bulundu. 09.08.2017 tari-

hinden itibaren TOBB Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürütmektedir. 

Cengiz DELİBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

T.C. Ticaret Bakanlığında Daire Başkanı, Genel Müdür Yardım-

cısı, Genel Müdür Vekili görevlerinde bulunan Yankın, halen 

T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü görevini 

yürütmektedir. 

Adnan YANKIN
Yönetim Kurulu Üyesi
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1970 yılında Konya-Ereğli’de doğdu. İlköğrenimini Ereğli Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise öğrenimi-

ni Konya Anadolu Lisesinde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 

oldu. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve 

Entegrasyon (European Public Law and Integration Programme) yüksek lisans programını tamamladı. 

1994 yılında avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatı alan Atila Türeli, aynı yıl Adalet Bakanlığının 

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 ka-

zanarak İMKB Hukuk İşleri Müdürlüğünde avukat olarak göreve başladı. Halen Borsa İstanbul A.Ş. Baş 

Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olup, Finans Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve 6570 sayılı 

Kanun çerçevesinde kurulan İstanbul Tahkim Merkezi’nin Genel Kurul üyesidir. 

Atila TÜRELİ
Yönetim Kurulu Üyesi

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI FAALİYET RAPORU / 2019

Hasan ERBAY, 1959 yılında Trabzon, Maçka’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Çeşitli TV ve gazetelerde Genel Yayın Yönet-

menliği yaptı. Birçok dergi, kitap ve yayının hayata geçirilmesine katkıda bulundu. TOBB, Ankara 

BB, birçok STK ve sendikalara tanıtım filmleri hazırladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Basın ve Halkla 

İlişiler Müşavirliği görevinde bulundu. Türk Tarih Vakfı, Ankara BB, Adalet Bakanlığı gibi kurumlarda 

sosyal faaliyetlerde de bulunan ERBAY, Halen TOBB Başkan Danışmanı ve Oda ve Borsalar Daire 

Başanı görevlerini yürütmektedir.

Hasan ERBAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Süheyla Gülgün KOYUNCUOĞLU, Mimar Kemal Lisesi ve Anadolu Üniversite-

si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu. İşletme 

Yüksek Lisansı yaptı. İstanbul Gelişim Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 

Bölümünde Doktora eğitimine devam etmektedir. 1991-1995 yılları arasında 19. 

Dönem TBMM Başkanlık Divan Üyesi Danışmanlığı, 2003-2007 yılları arasın-

da Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Danışmanlığı, 2007-2009 yılları arasında 

Dışişleri Bakanı Danışmanlığı ile Devlet Bakanı Danışmanlığı, 2009-2015 yıl-

ları arasında Maliye Bakanı Danışmanlığı, 2015-2018 yılları arasında Başbakan 

Yardımcısı Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Farklı kurumlarda Denetim ve 

Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptı. 2012-2013 yılları arasında Sümer Holding De-

netim 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 Kurulu Üyeliği ve halen 

TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak görev yap-

maktadır. 

Süheyla Gülgün KOYUNCUOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

-

si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu. İşletme 

Yüksek Lisansı yaptı. İstanbul Gelişim Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 

Bölümünde Doktora eğitimine devam etmektedir. 1991-1995 yılları arasında 19. 

-

da Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Danışmanlığı, 2007-2009 yılları arasında 

-

ları arasında Maliye Bakanı Danışmanlığı, 2015-2018 yılları arasında Başbakan 

Yardımcısı Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Farklı kurumlarda Denetim ve 
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Misyonumuz
Tarım müstahsilleri ve tüketicilerine sağlıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan işlem yapılan etkin bir ulusla-
rarası elektronik platform yaratarak gerek tarım sektörünün gerekse ülkemiz ekonomisinin istikrarlı 
büyümesine destek olmak.

Vizyonumuz
Tarım paydaşlarının etkin piyasa oluşumu kapsamında bir araya geldiği uluslararası sisteme entegre 
bir mübadele platformu olmak.

V. MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) 5174 sayılı Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 53. maddesi, 
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 
(5300 sayılı Kanun) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçe-
vesinde 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 Gazetede yayımla-
nan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 
08.06.2018 tarihinde kurulmuş, kuruluşunun ardından 
26.07.2019 tarihinde işlem gerçekleştirmeye başlamıştır. 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası, 26.07.2019 tarihinde 
faaliyetlerine başlamasından önce misyon ve vizyon 
hedefleri çerçevesinde hazırlık çalışmalarını başlat-
mış olup, bu çalışmalar kapsamında piyasa yapısının 
tasarımı, emir iletimi, takas ve saklama hizmetleri-
nin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının teminini 
gerçekleştirmiştir. Ürün Piyasası Aracı Kurumlarının 
(ÜPAK) kurulmadığı çerçevede, alım satım işlemlerinde 
emir iletimi için aracısız bir sistem öngörülmüş, takas ve 
saklama işlemleri ise banka ve sermaye piyasası aracı 
kurumlar vasıtası ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 
Söz konusu takas ve saklama operasyonlarıyla ilgili iş-
lem öncesi ve sonrası süreçlerde Merkezi Kayıt Kuruluşu 
A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile Bor-
samız arasında yapılan protokollerle hizmet alınmaya 
başlanmıştır.

Organize ve merkezileştirilmiş emtia piyasaları etkin 
fiyat oluşumu, şeffaflıkta iyileşme, işlem maliyetle-
rinde düşüş, finansal sektörde ve tarımsal alanda 
uzmanlık birikimi gibi önemli faydalar sağlamaktadır. 
Derin ve likit bir spot piyasasının varlığı, vadeli işlem 

sözleşmelerinin işlem gördüğü türev piyasaların ba-
şarısı için önemli gereksinimlerden biri olup, türev 
piyasaların ilerlemesine ve gelişmesine de katkıda 
bulunmakta ve böylece ilgili sektörler için önemli bir 
risk yönetim aracı kazanılmış olmaktadır. 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası, merkezi yapısı ile baş-
ta tarım ürünleri olmak üzere emtiaya yönelik spot 
ve türev piyasalarının işletimi çerçevesinde; sektör 
paydaşlarının ortak amaca yönelik koordinasyonunu 
sağlama noktasında önemli katkı sağlayacaktır. Bu 
çerçevede, emtia sektöründe ürün dizaynı, lisanslı 
depoların koordinasyonu, aracılık ve üyelik esasları-
nın oluşturulması ve geliştirilmesi, piyasa gözetim ve 
denetimi ile risk ve teminat yönetimi mekanizmaları 
için gerekli teknik ve mevzuat altyapısının getirilme-
sine katkı sağlayacaktır. 

Borsamız hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz 
fazlası nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi 
ve piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesi 
sağlanacak, lisanslı depoculuğu teşvik eden bir fonk-

5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan Elektronik Ürün 
Senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini 
sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır.

VI. TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI
 HAKKINDA 

Amacı ve Faaliyet Konusu
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siyon sunmaktadır. Çiftçiler ürünlerini yakın çevrele-
rindeki sınırlı sayıdaki tüccara satmak zorunda kal-
mayacak, çok sayıda alıcının oluşturacağı rekabetten 
yararlanabileceklerdir. 

Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çaplı üre-
ticiler için lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılı-
ğında aldıkları ürün senetlerinin teminat gösterilerek 
bankalardan kredi ve finansman imkanı sağlanması 
üreticilerin depolama maliyetini düşürerek, depola-

ma kalitesini artıracak ve lisanslı depoculuğu teşvik 
edecektir.

Başta tarım ürünleri olmak üzere emtia ticaretinin, 
genel kabul gören standartları belirlenmiş ürünler 
üzerinden güvenli ve şeffaf piyasa ortamında yapıl-
ması kaliteli üretimi teşvik edecek, ürün depolanması, 
bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanları 
oluşacaktır.

  Raporun Dönemi: 01.01.2019-31.12.2019

  Ticaret Ünvanı: 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

  Telefon: (312) 939 35 55

  Fax: (312) 939 35 56

A. Genel Bilgiler

Dünya Hububat Piyasaları Değerlendirmesi

Dünya’da hububat ekilişlerinde genel olarak artış söz 
konusudur. Son 20 yılın ekiliş rakamlarına baktığımız-
da; buğday ekilişinin 215 milyon hektardan 217 milyon 
hektara, arpa ekilişinin 531 bin hektardan 556 bin hek-
tara, mısır ekilişinin 137 milyon hektardan 192 milyon 
hektara çıktığı görülmektedir. Buna bağlı olarak da 
hububat üretim, ticaret ve stoklarında artış yaşan-
maktadır. Dünya buğday ve mısır stokları tarihin zir-
vesinde olup buğdayda 290 milyon ton, mısırda 300 
milyon ton stok devri söz konusudur. Dünyadaki 2019 
yılı buğday ticaretinin 179 milyon ton, mısır ticaretinin 
de 166 milyon ton olduğu gözönüne alındığında dev-
reden stokların büyüklüğü daha iyi anlaşılabilir.

Üretim ve stoklardaki artışa bağlı olarak hububat fi-
yatları da 2019 yılında önceki yıla göre daha düşük 
seyretti. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ya-
yınlanan gıda fiyat endeksinde görüleceği üzere uzun 
yıllardır fiyatlarda düşüş eğilimi söz konusudur. 2019 
yılının son aylarında bir miktar artış eğilimi görülmek-
tedir. 2019 yılında Karadeniz ülkelerinden ortalama 210 
dolar/ton fiyatla buğday ithalatı, ortalama 180 dolar/ton 
ile mısır ithali yapılabildi. Fiyatlar 2018 yılına göre %10-20 
arasında düşük seyretti.

Genel olarak dünya tarım ürünleri ticaretinde, özel 
olarak hububat ticaretinde Güney Amerika ve Karade-
niz ülkelerinin üstünlüğü artmaktadır. Karadeniz ülke-
lerinin (Ukrayna, Rusya, Kazakistan) hububat üretimi 

B. 2019 YILI SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ
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son 20 yılda 98 milyon tondan 220 milyon tona, ihracat 
toplamda 7 milyon tondan 109 milyon tonlara çıkmıştır. 
Bölgemizde yaşanan üretim ve dış ticaret artışı ülkemiz 
için mutlaka yakın değerlendirme konusu yapılmalıdır. 
Zira ülkemizin toplam tarım ürünleri ihracatının %50’den 
fazlası Dahilde İşleme Rejimi kapsamında hammadde 
ithali karşılığı mamul ihracatı şeklinde yapılmaktadır. 
Karadeniz ülkelerinde de hammadde satışından mamul 
ihracatına yönelik arayış vardır. Bölge ülkeleri buğday 
yerine un, ayçiçeği yerine yağını satabilmek için yatırım 
yapmaktadır. Bu gelişme ülkemiz açısından önemlidir.

Kazakistan’dan (Çin Bağlantılı) Bakü-Tiflis-Kars de-
miryolu hattını içeren tren seferleri başladı. Türkiye’nin 
bölgesel tahıl ürünleri ticaret üssü, lojistik merkez ol-
ması açısından bu gelişme son derece önemlidir.

Türkiye Hububat Piyasaları Değerlendirmesi

Toplam tarım alanları ve işlenen tarım alanları azal-
makta olup, en keskin ekim alanı azalması hububatta 
yaşanmaktadır. Buğday ekili araziler 2000 yılında 9.5 
milyon hektar iken 2019 yılında 7 milyon hektarın altı-
na düşmüştür. Arpa ekili arazi miktarı da aynı sürede 
3,5 milyon hektardan 2,5 milyon hektarlara gerilemiş-
tir. 

Bütün bölgelerimizde ekilişte azalma söz konusudur. 
Bölgesel olarak baktığımızda sebze ve meyve alanla-
rında artış yaşandığı, nadas alanlarının azaldığı görül-
mektedir.

Ekili alanlardaki azalışa rağmen hububat üretimi ar-
tan verim ile yıllardır aynı seviyelerde olup Türkiye 
hububat üretimi 35 milyon ton civarındadır. TÜİK 
tahminlerine göre ülkemiz 2019 yılında 19 milyon ton 
buğday, 7,6 milyon ton arpa, 6 milyon ton mısır üret-
miştir. Tüketim ise buğdayda 19 milyon ton civarında 
iken arpada 8 milyon ton, mısır için ise 7,5 milyon ton 
civarındadır.

Özellikle arpa ve mısır üretimleri ihtiyacı karşılama-
makta ve yılda ortalama her biri için 1,5-2 milyon ton 
ithalat yapılmaktadır. Türkiye’nin hububat ithalatı art-
maktadır. 2019 yılı buğday ithalatı 9,8 milyon ton ile 
tarihi zirvededir. Mısır ithalatı da 3,5 milyon tonu geç-
miştir. 2019 yılındaki yüksek ithalatın bir sebebi 2018 
yılında yaşanan döviz artışı ve yurtdışı fiyat hareketle-
ri ile devreden Dahilde İşleme Belgelerinin (DİB) 2019 
yılında ithalata konu olması, diğer sebebi Toprak Mah-
sulleri Ofisi (TMO) ithalatından kaynaklanmaktadır.

Özellikle makarnalık buğdayın G.Doğu Anadolu’daki 
kuraklıktan etkilenerek rekoltedeki düşüşü ve ihraca-
tındaki bir miktar artış, makarnalık buğday ithalatında 
hareketlenme getirmiştir. Türkiye uzun yıllardır ilk defa 
2019 yılında 1.433 bin ton makarnalık buğday ithal et-
miştir. Makarna ihracatı ise 2018 yılında 1.207 bin ton iken 
2019 yılında 1.274 bin ton olarak gerçekleşmiş, un ihra-
catı Irak piyasasındaki daralmanın yemen ihracatları ile 
toparlanması ile geçen yılın biraz altında gerçekleşmiştir. 
Un sanayi için Irak’ın ihracattaki payı %49’dan %41’lere 
gerilemiştir.

İç piyasada hububat fiyatları TMO’nun ortalamada %30 
müdahale fiyat artışı yapması ile ve rekoltedeki düşüşe 
bağlı olarak hareketli geçmiştir. Sezon başlangıcında hem 
TMO stoklarının hem sektördeki stokların tarihi en az se-
viyelerde olması da bunu etkilemiştir. Özellikle arpa ve 
makarnalık buğday fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmıştır. 
Makarnalık buğday fiyatları 2 TL/kg seviyelerini aşmıştır. 
Buna karşılık TMO üreticilerden uzun yıllar ortalamasının 
çok üzerinde, 1,5 milyon ton seviyelerinde mısır satın al-
mıştır. Ancak dolar olarak karşılaştırdığımızda fiyatlarda 
gerileme olduğunu söyleyebiliriz.

Hasatla birlikte uluslararası piyasada buğday fiyatla-
rının ortalama 210 dolar/ton civarında işlem görmesi 
ve sektördeki DİB belge birikimi ithalatı cazip kılmıştır. 
Yoğun ithalat iç piyasadaki aşırı fiyat artışını dengele-
miştir.
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Hububat piyasa fiyat dengesinde hem mamul ihraca-
tı hem yem sanayinin kullanımı kritik hale gelmiştir. 
Çünkü nerede ise iç piyasa buğday üretiminin yarısı 
kadar ithalat söz konusu olup bu miktar iç piyasa arz 
ve talep dengesini dönemsel olarak etkilemektedir. 
Yine yem sanayinin karma yem üretimi 25 milyon tona 
ulaşmış olup bunun yarısı hububat ürünlerinden teda-
rik edilmektedir.

İklim değişikliğinin etkileri tarımda riski artırmaktadır. 
2019 yılı ekim sezonunun kurak geçmesi rekolteyi et-
kilemiştir. Artık hasat sezonları kaymakta, sıcaklık, ani 
yağışlar, seller tarımsal üretimi daha fazla etkilemek-
tedir.

Ülkemizin tarım ürünleri dış ticaret dengesi olumlu 
seyre devam etmektedir. 2019 yılında 18 milyon ton 
tarım ürünleri ihracatına karşılık 13 milyon ton ithalat 
gerçekleşmiştir. Genel dış ticaret dengemizdeki eksi 
gidişata karşılık tarım sektörünün uzun yıllardır artı 
vermesi önemlidir. 

2019 yılı ekilişleri tamamlanmış olup, özellikle Ekim 
ve Kasım aylarının kurak geçmesine karşılık Aralık ve 
Ocak ayında yaşanan yağışlı ve karlı hava bitki geli-
şimlerini olumlu etkilemiştir. Şayet 2020 yılı bahar 
aylarında yeterli yağış alınabilirse normal bir üretim 
beklentisi hakimdir. Ekilişlerde arpa ve makarnalık 
buğdaya bir miktar yöneliş vardır.

C. ORGANİZASYON ŞEMASI

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR ÖZEL
KALEM

ARACILIK
FAALİYETLERİ

BİRİMİ
PİYASALAR

BİRİMİ
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DENETİM VE
GÖZETİM

BİRİMİ

BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ

BİRİMİ

HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ

MALİ VE
İDARİ İŞLER

BİRİMİ
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D SERMAYE YAPISI

Şirketin 100.000.000 TL sermayesinden 25.000.000 TL’si ödenmiş olup, 2019 yılı hesap dönemi içinde deği-
şiklik olmamıştır. Şirketin toplam 25.000.000 TL’lik ödenmiş sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir:    

Ortak Ticaret Ünvanı Pay Oranı (%) Ödenmiş Sermaye Tutarı (TL)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 15,00 3.750.000

Toprak Mahsülleri Ofisi 15,00 3.750.000

Borsa İstanbul A.Ş. 15,00 3.750.000

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 5,00 1.250.000

İstanbul Takas ve Saklama Bankası 
A.Ş. 5,00 1.250.000

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 3,00 750.000

Türkiye Vakıflar Bankası A.O. 3,00 750.000

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 3,00 750.000

Ankara Ticaret Borsası 1,20 300.000

Balıkesir Ticaret Borsası 1,20 300.000

Bursa Ticaret Borsası 1,20 300.000

İstanbul Ticaret Borsası 1,20 300.000

İzmir Ticaret Borsası 1,20 300.000

Konya Ticaret Borsası 1,20 300.000

Polatlı Ticaret Borsası 1,20 300.000

Adana Ticaret Borsası 0,60 150.000

Afyonkarahisar Ticaret Borsası 0,60 150.000

Aksaray Ticaret Borsası 0,60 150.000

Antalya Ticaret Borsası 0,60 150.000

Aydın Ticaret Borsası 0,60 150.000

Bafra Ticaret Borsası 0,60 150.000

Bandırma Ticaret Borsası 0,60 150.000

Boğazlıyan Ticaret Borsası 0,60 150.000

Ceyhan Ticaret Borsası 0,60 150.000

Cihanbeyli Ticaret Borsası 0,60 150.000

Çarşamba Ticaret Borsası 0,60 150.000

Çorlu Ticaret Borsası 0,60 150.000

Çorum Ticaret Borsası 0,60 150.000

Diyarbakır Ticaret Borsası 0,60 150.000

Edirne Ticaret Borsası 0,60 150.000

Ereğli Ticaret Borsası 0,60 150.000

Erzurum Ticaret Borsası 0,60 150.000

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI FAALİYET RAPORU / 2019



21

Ortak Ticaret Ünvanı Pay Oranı (%) Ödenmiş Sermaye Tutarı (TL)

Gaziantep Ticaret Borsası 0,60 150.000

Gemlik Ticaret Borsası 0,60 150.000

Giresun Ticaret Borsası 0,60 150.000

Hayrabolu Ticaret Borsası 0,60 150.000

Isparta Ticaret Borsası 0,60 150.000

Kahramanmaraş Ticaret Borsası 0,60 150.000

Karaman Ticaret Borsası 0,60 150.000

Karapınar Ticaret Borsası 0,60 150.000

Kayseri Ticaret Borsası 0,60 150.000

Keşan Ticaret Borsası 0,60 150.000

Kırşehir Ticaret Borsası 0,60 150.000

Kızıltepe Ticaret Borsası 0,60 150.000

Lüleburgaz Ticaret Borsası 0,60 150.000

Malkara Ticaret Borsası 0,60 150.000

Mersin Ticaret Borsası 0,60 150.000

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası 0,60 150.000

Nevşehir Ticaret Borsası 0,60 150.000

Nizip Ticaret Borsası 0,60 150.000

Ordu Ticaret Borsası 0,60 150.000

Reyhanlı Ticaret Borsası 0,60 150.000

Sakarya Ticaret Borsası 0,60 150.000

Salihli Ticaret Borsası 0,60 150.000

Söke Ticaret Borsası 0,60 150.000

Şanlıurfa Ticaret Borsası 0,60 150.000

Tarsus Ticaret Borsası 0,60 150.000

Tekirdağ Ticaret Borsası 0,60 150.000

Trabzon Ticaret Borsası 0,60 150.000

Uzunköprü Ticaret Borsası 0,60 150.000

Yerköy Ticaret Borsası 0,60 150.000

Toplam 100,00 25.000.000
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VII. DEĞER ÜRETİMİ VE STRATEJİ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sek-
retaryası üstlenilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları 
İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) 
tarafından 2008 yılındaki Global Gıda Krizine dikkat 
çekilerek, Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ül-
kenin gıda güvenliğini sağlamak ve gıda fiyatlarındaki 
oynaklığı azaltmak üzere harekete geçtiği, Ülkemiz-
de işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek oynaklığın 
enflasyon görünümünü bozmakta olduğu ve enflas-
yon öngörüleri üzerinde önemli bir belirsizlik kaynağı 
oluşturduğu ifade edilmektedir. 

Gıda Komitesi, fiyat istikrarını gıda enflasyonu kay-
naklı olarak tehdit eden yapısal sorunları belirleme ve 
çözüm önerileri geliştirme amacı doğrultusunda ilgili 
kurum ve kuruluşlarla yakından çalışmaktadır. Yapısal 
nitelik taşıyan sorunların altında yatan iktisadi faktör-
lerin daha derinlemesine çalışılması sonucunda Gıda 
Komitesi kalıcı fiyat istikrarı yönünde daha çok yapısal 
alanlara odaklanılması hususunda karar almıştır. 

Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı siste-
mi, uzun süre saklanabilen ve standardize edilebilen 
hububat, baklagiller, fındık, zeytin ve zeytinyağı gibi 
tarım ürünlerinin depolanmasına ve derin bir piyasa-
da ticaretine imkân vermektedir. Lisanslı depoculuk 
üreticinin finansmana erişimini kolaylaştırmakta, ka-
yıt dışılığı azaltmakta, ürünün zamanlama ve miktar 
olarak dengeli şekilde piyasaya sürülmesine zemin 
hazırlamakta ve böylelikle saklanabilir gıda ürünleri 
piyasalarında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna kat-
kı yapmaktadır.

Gıda Komitesi’nde alınan kararlar uyarınca uygula-
maya konulan başlıca yapısal tedbir ve düzenlemeler 

içerisinde özellikle toptan ticarette piyasa derinliğini 
artırmak önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu kapsam-
da Lisanslı Depoculuk Sisteminin geliştirilmesi ve yay-
gınlaştırılması tarım ürünlerinin güven ve istikrar içeri-
sinde ürün arzının ve lojistik süreçlerinin ilk aşamasını 
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Borsamızın kuruluşu 
fiyat oluşumunu serbest piyasa koşullarında oluşma-
sını sağlayarak fiyat istikrarı üzerinde olumlu etkide 
bulunacaktır. 

Borsamız gerek ülkemiz gıda güvenliği ve arzı, ge-
rekse gıda fiyatlarının serbest piyasa koşullarına göre 
oluşması konularında alınan stratejik kararlar çer-
çevesinde kurulmuştur. Bu kapsamda Borsamız; ta-
rım 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 misyonu ile yola çıkmış ve vizyonunu 
tarım sektöründeki paydaşların etkin piyasa oluşu-
mu kapsamında bir araya geldiği uluslararası sisteme 
entegre bir mübadele platformu olmak olarak belir-
lemiştir. Borsamız stratejisini, misyon ve vizyonuna 
uygun olarak tarım ürünlerinin fiyat istikrarını, gıda ve 
arz güvenliğini korumayı ilke edindiğimiz güven te-
melli bir piyasa sistemi oluşturmak olarak belirlemiştir.

Faaliyetlerimizi güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek 
için yetkin ekibimiz, kamu ve düzenleyici kurulumlar 
ve diğer paydaşlarımızla yakın iletişimimiz, acentemiz 
ve ortaklarımız olan ticaret borsaları ile işbirliğimiz 
ana kaldıracımızı ve operasyonel sermayemizi oluş-
turmaktadır.

A. NASIL DEĞER ÜRETİYORUZ ?
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Türkiye’de tarımsal ürünlerde fiyat dalgalanmalarını 
optimize ederek istikrarı sağlamak ve üreticilerin refah 
düzeyini artırmak amacıyla lisanslı depoculuk sistemi-
nin uygulanması hedeflenmiştir. 

Bu çerçevede Lisanslı Depoların kuruluşu için mevzuat 
çalışmaları 2005 yılında tamamlanmış ve 5300 sayılı 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu (5300 sayılı 
Kanun) yürürlüğe girmiştir. Lisanslı depoculuğun ge-
lişip yaygınlaşması amacıyla T.C. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’ndan önemli teşvikler sağlanmış ve sağlanmaya 
devam edilmektedir. Bu destekler, Depo Kira Desteği, 
Kredi Faiz Desteği, Nakliye Desteği, Analiz Desteği’dir.

Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 5904 sayı-
lı Kanunla eklenen geçici 76. maddeyle tarım ürünleri 
lisanslı depoculuk sisteminin teşvik edilmesi amacıy-
la, 5300 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen ürün 
senetlerinin alım-satımından elde edilen kazançları 
31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden 
istisna edilmiş olduğundan Borsamızda ELÜS’ün alım 
satımından elde edilen kazançlar bu tarihe kadar gelir 
ve kurumlar vergisinden istisnadır. 

Bu teşvikler sayesinde lisanslı depo kapasitesinde, aşa-
ğıdaki grafikte görüleceği üzere, son yıllarda ciddi artış 
kaydedilmiştir. Bu teşviklerin devamı setörün gelişimi 
için önem arz etmektedir.

B. FAALİYET ÇEVRESİ VE DIŞ ETKİLER
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Borsamızın stratejsi faaliyet gösterdiğimiz tarım sek-
töründe fiyat istikrarını, şeffaflığı, gıda ve arz güven-
liğini korumaya katkı sağlayan güven temelli bir piya-
sa ve altyapı oluşturmaktır. Bu çerçevede, Borsamız 
26.07.2019 tarihinde Elektronik Ürün Senedi işlem 
platformunu devreye almıştır. 

Borsamızın öncelikli hedefleri içerisinde üye altya-
pısının yenilenmesi ve geliştirilmesi, bunun yanı sıra 
işlem platformunda kullanılan yazılımın yenilenmesi, 

yenilenen yazılımın stratejik hedefler doğrultusunda 
entegre edilmesi ve planlanan tüm piyasalar için kul-
lanılmasıdır. 

Borsamız mevcut piyasanın yanı sıra stratejik hedef-
leri doğrultusunda; önümüzdeki süreçte ürün portfö-
yünü çeşitlendirerek tarım ürünleri piyasasını zengin-
leştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda girişimde 
bulunduğumuz ve bulunmak istediğimiz faaliyetler; 

C. STRATEJİMİZ ve ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ
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Dünyada artan ekonomik istikrarsızlık, artan koruma-
cılık eğilimini de beraberinde getirmiştir. Artan koru-
macılık eğilimi, gelişmekte olan ülkeler için kırılganlığı 
artırmış ve küresel büyümede yavaşlama eğiliminin 
oluşması durumu kaçınılmazdır. Tarım sektörü gelişen 
olumsuz durumlardan etkilenmiştir. Yaşanan olum-
suzlukları bertaraf etmek amacına yönelik yapısal re-
formlardan birisi de Borsamızın kurulmasıdır. TÜRİB’in 
faaliyete geçmesi ve platformun kullanılması tarım 

sektörünün ve bu ürünlere dayalı finansal piyasaların 
canlanmasına aracılık edecektir.  

Tarım ürünlerinin ticaretinin güven ve istikrar içerisin-
de yapılması ekonomik güvenlik ve uluslararası ilişki-
ler parametreleri de göz önüne alındığında stratejik 
önem arz etmektedir. TÜRİB, bu stratejik önemi esas 
alarak kurulmuştur. 

Ürün Piyasası
Aracı Kurumlarının 

faaliyete geçmesi ile 
aracılı sisteme

geçiş

TÜRİB Teknolojik 
Dönüşüm Projesi

Faz 2: ELÜS Piyasasını
yeni altyapıya

taşınması

TÜRİB Teknolojik 
Dönüşüm Projesi Faz 

3: ELÜS’e dayalı Vadeli 
İşlemler Piyasasının 

kurulumu

Uluslararası
piyasalarla

entegrasyon
ve bölgesel

merkez olma

TÜRİB
Teknolojik Dönüşüm 
Projesi Faz 1: ELÜS 

teverruk işlemlerine 
ilişkin Teverruk Pİyasası 

kurulması
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  Aracılı sisteme geçiş: Borsamızda aracılı sistemin 
devreye alınması çerçevesinde Ürün Piyasası Aracı 
Kurumlarının faaliyete geçmesi ile bu aracı kurumlarla 
teknik altyapı ve mevzuat çerçevesinde entegrasyo-
nun sağlanması

  Teverruk Piyasası: Teverruk finansman modelinde 
ELÜS’lerin kullanılmasına imkan veren piyasasının ku-
rulması amaçlanmaktadır. Böylece ELÜS’lerin kulla-
nım alanları genişleyecektir.

  Yeni ELÜS Piyasası altyapısı: Mevcut ELÜS Piyasası-
nın esnek bir ürün yapısına, daha geniş emir türlerine 
imkan veren, risk, teminat ve temerrüt yönetiminin 

merkezi karşı taraf olarak yürütülmesine imkan veren 
yeni altyapıya taşınması

 ELÜS Vadeli İşlem Piyasasının kurulması: İleri tarihli 
türev sözleşmelerin işleme açılması ile birlikte korun-
ma amaçlı işlemlerin gerçekleşmesinin sağlanması, 
risk, teminat ve temerrüt yönetiminin merkezi karşı 
taraf olarak yürütülmesine imkan veren altyapının ge-
liştirilmesi hedeflenmektedir.

  Uluslararası piyasalarla entegrasyon ve bölgesel 
merkez olma:  Piyasa altyapısının geliştirilip ürün yel-
pazesinin genişletilmesiyle bölge ülkelerinin tarımsal 
emtia piyasalarıyla entegrasyon. 

Ayrıca ELÜS piyasasında şeffaflık sağlamak amacıyla; 
alım-satım kararını almada önemli hususlar ile piyasamız 
ve üyelerimizle ilgili önemli ve fiyat hassas bilgilerin pay-
laşıldığı bir platformu oluşturup sektörümüzün şeffaflı-
ğına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Denetim ve gözetim altyapısının geliştirilmesi lisanslı 
depoculuğa güven tesis edilmesine önemli katkı sağ-
layacaktır. Bu çerçevede, gerek piyasa gözetim ve de-
netimi gerekse aracılı sistemde yer alacak kurumlar-
la lisanslı depoların gözetim ve denetimi konusunda 
hazırlıklarımız devam etmekte olup, piyasamızın daha 
güvenilir bir altyapıda hizmet vermesini sağlamayı 
hedefliyoruz.

Tarımda bölgesel üs olunması için önceliklerin ve gö-
rev dağılımının yer alacağı bir yol haritasının T.C. Tica-
ret Bakanlığımız liderliğinde T.C. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı ve TMO ile birlikte ortaya konulması ve buna 
göre aksiyon alınması öncelikli hedeflerimizdendir. 

Alınacak aksiyonlar kapsamında, Bölgesel merkez 
üs olarak piyasa işletimi konusunda Borsamız uzman 
kadrosu ve bilgi birikimi ile teknik altyapı ve gereksi-
nimleri belirleyip gerekli aksiyonları alacaktır. 

Teknik altyapı dışında aracılık sisteminin gelişip güç-
lendirilmesi, lisanslı depoculuk kapasitesinin artırılma-
sı ve sınır ötesi lisanslı depolarla ve borsalarla da iş 
birliğine gidilmesi önem arz etmektedir. Piyasa yapı-
cılık mekanizmasının geliştirilmesi, teminat ve temer-
rüt yönetimi, gümrük tarifelerinde uyumlaştırma, sınır 
ötesi uyuşmazlıkların çözümü esasları gibi hususlar da 
bu yapının oluşturulmasında tartışılıp dikkate alınma-
sı gereken hususlar olacaktır. Yerli kuruluşlar yanı sıra 
yabancı kuruluşların da doğrudan Borsamızda işlem 
yapması, sınır ötesi teslim ve diğer sınır ötesi ticareti 
ilgilendiren hususlarda paydaşlarla birlikte çalışmala-
rın yürütülerek gerekli mevzuat ve teknik altyapının 
oluşturulması mümkündür. 
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Değer üretiminde önemli role sahip başlıca paydaş-
larımız aşağıda verilmektedir. 

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

TOBB, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanış-
mayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensup-
larının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların 
birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ah-
lâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin geliş-
mesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu Kanunda 
belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, 
tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek 
üst kuruluşudur. 

  Ticaret Borsaları

Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’nda (5174 Sayılı 
Kanun) yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dâhil mad-
delerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, 
tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan 
kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. 

  Ticaret Bakanlığı

Lisanslı depoculukla ilgili taraflara kuruluş ve faali-
yet izni veren, sistemin daha iyi çalışması için ikincil 
düzenlemeler yapan, sistemin tüm paydaşlarını de-
netleyen Ticaret Bakanlığı, 5300 sayılı Tarım Ürünle-
ri Lisanslı Depoculuk faaliyeti yapmak üzere kurulan 
anonim şirketlerin tescil ve ilan ettirilmesi için lisans 
veren üst kurumdur.

  Sermaye Piyasası Kurulu

TÜRİB, 5174 Sayılı Kanun’un 53 üncü maddesinin birin-
ci fıkrası çerçevesinde Ticaret Bakanlığı ile birlikte Ser-
maye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile 27.02.2017 
tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uya-

rınca kurulmuştur. Piyasa işletici ile anlaşılması, faali-
yet izninin verilmesi, Borsamız Yönergelerin yürürlük 
kazanması gibi hususlarda, ilgili mevzuat uyarınca, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü aranmak-
tadır. Ayrıca, Borsamız mevzuatının büyük bir bölü-
münü oluşturan Yönetmelikler, Ticaret Bakanlığı ile 
birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun ortak çalışması 
sonucunda tanzim edilmiş olup; Sermaye Piyasası Ku-
rulu, Borsamız Yönetim Kurulu’nda bir üye ile temsil 
edilmektedir.

  Borsa İstanbul A.Ş.

Borsa İstanbul sermaye piyasası araçlarının, kambiyo 
ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye 
Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmele-
rin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları 
altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin reka-
betçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabil-
mesini 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 yönet-
mek ve/veya işletmek faaliyetlerini yürütmektedir.

  İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)

Takasbank’ın temel amacı, ilgili mevzuat çerçevesinde 
takas ve saklama hizmetleri vermek, finansal hizmet-
leri ve her türlü iktisadi faaliyeti gerçekleştirmek sure-
tiyle ülkemiz piyasalarının rekabet gücünü artırmaktır. 
Takasbank temel olarak, sahip olduğu ‘merkezi takas’ 
ve ‘bankacılık’ lisansları ile Türk sermaye piyasaların-
da, üyelerine, takas, merkezi karşı taraf ve bankacılık 
hizmetleri sunmaktadır. TÜRİB bünyesinde gerçekleş-
tirilen işlemlerin takas hizmetleri konusunda Takas-
bank ile sözleşme imzalamıştır.

D. PAYDAŞLARIMIZ 
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  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)

MKK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştiril-
mesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Tür-
kiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu’dur. Türkiye sermaye 
piyasası araçları için hak sahibi bazında tam kaydileştir-
me modelini uygulamaktadır. TÜRİB elektronik ürün se-
netlerinin alım satımında elektronik kayıt kuruluşu olarak 
MKK ile sözleşme imzalamıştır. MKK hem ELÜS ihraç ve 
kaydileştirme süreçlerinde hem de Borsamızda gerçek-
leşen işlemlerin ELÜS takasında hizmet vermektedir.

  Tarım ve Orman Bakanlığı

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

  Hazine ve Maliye Bakanlığı

Gelir Vergisi Kanunu’na istinaden Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ELÜS’le-
rin 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 İşletmeleri

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

korunması hizmetlerini sağlayacak yeterli tesislere sa-
hip, Bakanlıkça kuruluş ve faaliyet izni verilen, anonim 
şirket şeklinde faaliyette bulunan kuruluştur. ELÜS ih-
raç ve iptaline ilişkin süreçleri Merkezi Kayıt Kuruluşu 
nezdinde yerine getirmektedir.

  Yetkili Sınıflandırıcılar

5300 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıktan lisans ala-
rak, lisanslı depolarda depolanacak tarım ürünlerinin 
sınıf ve kalitesini mevcut standartlara göre belirleyen 
ve belgelendiren, gerçek ve tüzel kişilerce işletilen la-
boratuvarlardır. ELÜS ihracı öncesinde, ürünün analiz 
edilip sınıflandırılmasında hizmet vermektedir.

  Referans Yetkili Sınıflandırıcılar

Yetkili sınıflandırıcı lisansı almak üzere başvuruda bu-
lunanların 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, kont-
rol ve denetimini yürüten, Bakanlıktan lisans alan ger-
çek ve tüzel kişilerdir.

  Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu

Lisanslı depo işleticisinin, mudilere karşı ilgili mevzu-
atta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesin-
den dolayı ortaya çıkan zararların tazmin edilebilmesi 
amacıyla oluşturulan kuruluştur.
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VIII. 2019 PERFORMANSIMIZ 

  Faaliyete Geçiş

 Spot ELÜS Piyasası ile 26 Temmuz 2019 tarihinde 
faaliyete geçmiştir.

  2019 TÜRİB ELÜS Piyasası Büyüklükleri

 26.07.-31.12.2019 döneminde ELÜS Piyasasında 
82.330 adet işlem gerçekleşmiş olup, işlem miktarı 
2.419.402.762 kg, işlem hacmi 3.062.569.528 TL olup, 
işlem yapan yatırımcı sayısı 26.578 olmuştur.

 31.12.2019 itibariyle 

  • Hesabında ELÜS bulunan yatırımcı sayısı 3.058’dir.

 • Acentelik hizmeti veren 109 ticaret borsasının        
96’sı yatırımcı kaydı gerçekleştirmiştir.

  • Kaydı gerçekleştirilen yatırımcı sayısı 49.384’dür.

  • 13 adet takas merkezi banka ve aracı kurum takas 
hizmeti vermektedir.

A. PİYASA PERFORMANSI ÖZETİ

Borsamız Elektronik Ürün Senetleri Piyasasında li-
sanslı depo işletmelerince ihraç edilen Elektronik Ürün 
Senetleri alım satım hizmeti verilmektedir. Piyasamız, 
yatırımcıyı ve üreticiyi bir araya getirerek ürün borsa-
sının sunduğu fırsatlardan tüm paydaşların yararlan-
masını sağlamaktadır. Mevcut sistemde 13 adet ürün 

için ELÜS alımı ve satımı gerçekleştirilebilmektedir. 
Bunlar, başta hububat olmak üzere kuru meyve, yağlı 
tohum ve bakliyattır. Borsamızda işlem görebilecek 
ürünler aşağıda gösterilmekte olup, Piyasa faaliyete 
geçtiği tarihten bu yana mercimek, pamuk ve zeytin 
dışındaki tüm ürünlerde işlem gerçekleşmiştir.

B. ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ KOTASYON VE PİYASA İŞLEMLERİ
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Ürün Bazında ELÜS Piyasası İşlem Bilgileri (26.07.2019-31.12.2019)

Ürün Adı İşlem Miktarı-Kg İşlem Hacmi-TL İşlem Adeti

Arpa 89.014.524 110.004.093 2.635

Ayçiçeği 2.412.940 5.926.040 151

Buğday 385.468.303 549.908.591 13.471

Çavdar 222.940 289.579 9

Çeltik 7.588.773 24.864.534 202

Fındık 6.051.734 106.345.545 5.366

Mısır 1.880.373.310 2.126.694.237 56.903

Nohut 35.661.860 111.071.019 3.428

Soya Fasulyesi 12.608.378 27.465.890 165

Genel Toplam 2.419.402.762 3.062.569.528 82.330
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31.12.2019 İtibariyle ELÜS İhraç Edilmiş Ürünler

Ürün Adı Ürün Türü

Fındık Fındık

Hububat, Baklagil ve Yağlı Tohumlar Arpa, Ayçiçeği, Buğday, Çavdar, Çeltik, Fasulye,                                    
Mısır, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi

Pamuk Pamuk

Zeytin Siyah, Rengi Dönük, Yeşil

ELÜS’ler, lisanslı depo işletmeleri tarafından ihraç 
edilmekte ve Elektronik Kayıt Kuruluşu olan Merkezi 
Kayıt Kuruluşu aracılığı ile alım satım sistemine dahil 
edilmektedir. Üreticiler veya ürün sahipleri tarafından 
Lisanslı Depolara teslim edilen ürünlere ilişkin düzen-
lenen ELÜS’ler, Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından 
kaydedilmesinin ardından Borsamızda işlem görmeye 
başlar. 

ELÜS İşlem Platformunun faaliyete geçirilmesi aşama-
sında 79 adet lisanslı depo işletmesi ile sözleşme imza-
lanarak 26.07.2019 tarihinde bu lisanslı depoların ihraç 
ettiği ELÜS’ler üzerinden işlemlere başlanmıştır. 26.07-
31.12.2019 döneminde ise 11 adet lisanslı depo faaliyet izni 
alarak sisteme dahil olmuştur.
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Piyasada işlem gerçekleştirmek isteyen gerçek veya 
tüzel kişi yatırımcıların Borsamız Platformuna kayıtla-
rının oluşturulması için ticaret borsaları ile Acentelik 
Sözleşmesi imzalanmıştır. 2019 yılında 109 ticaret bor-
sasından acentelik hizmeti alınmıştır. 

Acentelik sözleşmesi imzalayan ticaret borsaları ara-
cılığı ile Borsamız Platformuna 31.12.2019 itibariyle 
49.384 gerçek ve tüzel kişi kayıt yaptırmıştır. 

Platformumuz kayıtlarının sağlıklı ve hızlı yürütülebil-
mesini teminen bir çağrı merkezi kurulmuş olup, yatı-
rımcıların kayıt işlemleri için gerekli bilgi ve belgeler 
çağrı merkezi aracılığı ile kontrol edilerek Borsamıza 
iletilmiştir. Çağrı merkezimiz ayrıca yatırımcıların plat-
formumuz ve alım-satım işlemleri hakkındaki soruların 
cevaplandırılmasını görevlerini üstlenmiştir. Bu kap-
samda çağrı merkezimize 2019 yılı içerisinde toplam 
2.227 çağrı ulaşmıştır. Bunlara ilave olarak 3.298 adet 
çağrı Borsamız personeli tarafından yanıtlanmıştır. 
Piyasalarımızın işletilmesi esnasında mudiler ve işlem 

gerçekleştiren kişiler tarafından Borsamıza iletilen 
toplam 1.102 e-posta cevaplanarak yatırımcılarımızın 
bilgi talepleri cevaplanmıştır. 

Borsamızda gerçekleştirilen işlemlerin takas, 13 takas ve 
saklama üyesi banka ve sermaye piyasası aracı kurum 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Borsamız ELÜS Piyasası faaliyete geçmesini takiben 
işlem gören ürünlere ilişkin işlem bilgileri aşağıda ve-
rilmektedir:

  Arpa: Borsamızda ilk işlem 26.07.2019 tarihinde 
gerçekleşmiş olup, 31.12.2019 itibariyle toplam işlem 
hacmi 110.004.093 TL ve işlem miktarı 89.014.524 kg 
olmuştur.

  Ayçiçeği: Borsamızda ilk işlem 13.09.2019 tarihinde 
gerçekleşmiş olup, 31.12.2019 itibariyle toplam işlem 
hacmi 5.926.040 TL ve işlem miktarı 2.412.940 kg ol-
muştur.
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  Buğday Ekmeklik: Borsamızda ilk işlem 26.07.2019 
tarihinde gerçekleşmiş olup, 31.12.2019 itibariyle top-
lam işlem hacmi 387.560.548 TL ve işlem miktarı 
286.091.194 kg olmuştur.

  Buğday Makarnalık: Borsamızda ilk işlem 26.07.2019 
tarihinde gerçekleşmiş olup, 31.12.2019 itibariyle top-
lam işlem hacmi 162.348.043 TL ve işlem miktarı 
99.377.109 kg olmuştur.

  Çavdar: Borsamızda ilk işlem 17.09.2019 tarihinde 
gerçekleşmiş olup, 31.12.2019 itibariyle toplam işlem 
hacmi 289.579 TL ve işlem miktarı 222.940 kg olmuş-
tur. 

  Çeltik: Borsamızda ilk işlem 11.10.2019 tarihinde 
gerçekleşmiş olup, 31.12.2019 itibariyle toplam işlem 
hacmi 24.864.534 TL ve işlem miktarı 7.588.773 kg 
olmuştur. 

  Fındık Giresun Kalite: Borsamızda ilk işlem 
22.08.2019 tarihinde gerçekleşmiş olup, 31.12.2019 

itibariyle toplam işlem hacmi 92.593.084 TL ve işlem 
miktarı 5.248.015 kg olmuştur. 

  Fındık Levant Kalite: Borsamızda ilk işlem 
26.08.2019 tarihinde gerçekleşmiş olup, 31.12.2019 
itibariyle toplam işlem hacmi 13.752.461 TL ve işlem 
miktarı 803.719 kg olmuştur. 

  Nohut: Borsamızda ilk işlem 29.07.2019 tarihinde 
gerçekleşmiş olup, 31.12.2019 itibariyle toplam işlem 
hacmi 111.071.019 TL ve işlem miktarı 35.661.860 kg 
olmuştur. 

  Mısır: Borsamızda ilk işlem 29.07.2019 tarihinde 
gerçekleşmiş olup, 31.12.2019 itibariyle toplam işlem 
hacmi 2.126.694.237 TL ve işlem miktarı 1.880.373.310 
kg olmuştur.

  Soya Fasulyesi: Borsamızda 16.09.2019 ile 31.12.2019 
tarih aralığında toplam işlem hacmi 27.465.890 TL ve 
işlem miktarı 12.608.378 kg olmuştur.



   DİĞER KIRILIMI:

SOYA FASULYESİ  27.465.890 TL

ÇELTİK  24.864.534 TL

AYÇİÇEĞİ  5.926.040 TL

ÇAVDAR  289.579 TL

GENEL TOPLAM  58.546.044 TL

MISIR  2.126.694.237 TL 

BUĞDAY  549.908.591 TL

NOHUT  111.071.019 TL

ARPA  110.004.092 TL 

FINDIK  106.345.545 TL 

DİĞER  58.546.044 TL 

GENEL TOPLAM 3.062.569.528 TL
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TÜRİB ELÜS Piyasası Ürün Bazında İşlem Hacmi Dağılımı (26.07.2019-31.12.2019)

%69 
Mısır

%2
Diğer

%3
Fındık

%4
Arpa

%4
Nohut

%18
Buğday
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Ay 2018 2019

Ocak 58.420.669 249.631.758 

Şubat         48.368.593        373.078.585 

Mart         86.619.581        609.349.568 

Nisan       100.638.514        619.005.795 

Mayıs       146.546.551        316.028.167 

Haziran       487.962.872        279.310.076 

Temmuz*       697.840.505    1.021.044.476 

Ağustos       223.202.258        385.930.707 

Eylül       186.543.111        476.810.372 

Ekim       220.042.758        813.129.119 

Kasım       284.152.255        998.481.546 

Aralık       216.464.300        312.482.450 

Toplam    2.756.801.966     6.454.282.620 

ELÜS İşlem Hacimleri (TL)

26.07.2019-31.12.2019 dönemindeki TÜRİB ELÜS Piyasası 
işlemlerine ilişkin, işlem hacminde en önemli paya sahip 
ürünlerin grafikleri aşağıda verilmektedir. Söz konusu 

grafiklerde yer alan miktar ve tutarlar Piyasa’da gerçek-
leşen tüm işlemleri (Normal Seans, TMO ve diğer özel 
işlem bildirimleri) kapsamaktadır.

ELÜS işlem hacmi yıllar itibariyle önemli artış kaydet-
miş olup, aşağıdaki tablodan görüleceği üzere lisanslı 
depoculuğun yaygınlaşması ve ELÜS’ler ile bunlara 

yönelik teşviklerin bilinirliği arttıkça işlem hacminde 
2019 yılında bir önceki yıla göre %134 artış kaydedil-
miştir. 

(*) TÜRİB ELÜS Piyasası 26.07.2019’da faaliyete geçmiştir.
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TÜRİB ELÜS Piyasası Buğday İşlem Bilgileri

TEMMUZ
2019

AĞUSTOS
2019

EYLÜL
2019

EKİM
2019

KASIM
2019

ARALIK
2019

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

İşlem Hacmi (TL)İşlem Miktarı (kg)

İşlem Miktarı (kg) İşlem Hacmi (TL)

TEMMUZ 2019 47.982.258 63.024.721

AĞUSTOS 2019 176.175.496 236.866.383

EYLÜL 2019 41.100.012 57.145.690

EKİM 2019 25.164.869 39.709.982

KASIM 2019 64.650.668 104.874.380

ARALIK 2019 30.395.000 48.287.435
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TÜRİB ELÜS Piyasası Mısır İşlem Bilgileri

TEMMUZ
2019

AĞUSTOS
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EYLÜL
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İşlem Hacmi (TL)İşlem Miktarı (kg)

İşlem Miktarı (kg) İşlem Hacmi (TL)

TEMMUZ 2019 5.718.260 6.991.595

AĞUSTOS 2019 51.295.917 60.001.992

EYLÜL 2019 258.672.396 297.722.590

EKİM 2019 600.179.049 681.945.020

KASIM 2019 771.504.818 865.974.126

ARALIK 2019 193.002.870 214.058.914
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İşlem Miktarı (kg) İşlem Hacmi (TL)

TEMMUZ 2019 4.373.670 4.865.858

AĞUSTOS 2019 24.392.597 27.439.032

EYLÜL 2019 8.273.066 9.880.105

EKİM 2019 7.474.034 9.373.804

KASIM 2019 17.979.496 22.961.728

ARALIK 2019 26.521.661 35.483.566

TÜRİB ELÜS Piyasası Arpa İşlem Bilgileri
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TÜRİB ELÜS Piyasası Nohut İşlem Bilgileri

TEMMUZ 2019 AĞUSTOS 2019 EYLÜL 2019 EKİM 2019
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İşlem Hacmi (TL)İşlem Miktarı (kg)

İşlem Miktarı (kg) İşlem Hacmi (TL)

TEMMUZ 2019 279.680 853.164

AĞUSTOS 2019 19.820.570 61.586.057

EYLÜL 2019 14.379.770 44.860.037

EKİM 2019 1.181.840 3.771.761

Pamuk ürününe dayalı ELÜS’lerin işlem görmesine yö-
nelik piyasadan gelen talepler değerlendirilerek her par-
ti (125 balya) için yeni bir ürün kodu (ISIN) tanımlaması 
yapılarak söz konusu partilerin blok halinde alım satıma 
konu edilmesi sağlanmıştır. Buna ilişkin ELÜS Piyasa-

sı Prosedür değişikliği 10.10.2019 tarihinde yürürlüğe 
konmuştur. Bu geliştirme çerçevesinde, önümüzdeki 
dönemde pamuk işlemlerinin de gerçekleşmesi beklen-
mektedir.
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Borsamızın ve ELÜS Piyasasının faaliyete geçirilmesi 

kapsamında 2019 yılında bilgisayar, yazılım, telefon, ya-

zıcı, projeksiyon, faks, kablolama, ağ ve internet ihtiyaç-

ları kapsamında alımlar, kurulumlar ve konfigürasyonlar 

gerçekleştirilmiştir. Faaliyet izni için ilgili kurumlar tara-

fından talep edilen politika, prosedür ve süreçler hazır-

lanmıştır. Borsamızın ihtiyaçları çerçevesinde elektronik 

belge yönetim sistemi ile muhasebe sistemi kurulum ve 

konfigürasyonu gerçekleştirilmiştir. ELÜS Piyasası yatı-

rımcılarını bilgilendirmek ve sorunlarını çözmek amacıy-

la çağrı merkezi hizmeti, toplu sms ve e-posta hizmetleri 

sağlanmıştır.

İşlem platformu için canlı, geliştirme ve test sistemleri 

kurulmuştur. Veri merkezi ve iş sürekliliği kapsamında 

altyapının oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışması-

na başlanmıştır. Mevcut işlem platformunun güvenliği 

amacıyla sızma testleri gerçekleştirilmiş ve bununla ilgili 

önlemler devreye alınmıştır. Canlı ortamda yük dengele-

meli yapıya geçilmiştir. Takas Merkezi Üyesi bankalar için 

web servis spesifikasyonu hazırlanması ve web servis 

entegrasyonunun hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

Borsamız web sitesi www.turib.com.tr geliştirilerek dev-

reye alınmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Ka-

nunu (KVKK) çerçevesinde kişisel verilerin korunması 

amacıyla bilgi teknolojileri süreçleri konusunda envanter 

çıkartılmıştır. TÜRİB Sözlüğü oluşturulmaya başlanmıştır.

ELÜS Piyasası teknik altyapısını da kapsayan ve aracılı 

sisteme geçişe yönelik TÜRİB teknolojik dönüşüm projesi 

kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. Yeni piyasa altya-

pısı ve aracılı sisteme geçişe ilişkin yazılım geliştirmeleri-

nin yapılabilmesi çerçevesinde teknik spesifikasyonların 

hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. İş sürekliliği kap-

samında 12.10.2019 tarihinde MKK ve Takasbank ile bera-

ber olağanüstü durum testi gerçekleştirilmiştir. 

Proje Yönetimi ve Ar-Ge Faaliyetleri

Görev izleme, taleplerin yönetimi ve yazılım proje yöne-

timi amacıyla süreçler hazırlanmış ve elektronik olarak 

takip amacı taşıyan platform hayata geçirilmiştir. Bilgi 

Teknolojileri ile ilgili politika ve prosedürler hazırlanmış-

tır. Ar-Ge merkezi hedefi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

Teknoloji geliştirme bölgelerinin teknoloji transfer ofisle-

ri, Ar-Ge şirketleri ve çeşitli paydaşlar ile Ar-Ge projele-

rine başlama konusunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası destek ve ödüller ile ilgili araştırma başla-

tılmıştır. Borsamıza hazırlanacak projelerde kullanılacak 

çevik proje geliştirme metodolojisinin eğitimleri yapıl-

mıştır. Lisanslı depoların uzaktan gözetimi amaçlı Ar-Ge 

projesi başlatılmıştır.

ELÜS Piyasasının Hayata Geçirilmesi

ELÜS Piyasasının hayata geçirilmesi kapsamında aşağı-

daki geliştirmeler devreye alınmıştır:

  Acente Yatırımcı Kayıt Modülü test edilip devreye alın-

mıştır.

  TÜRİB İşlem Platformunda normal emirler, TMO özel 

emirleri ile anlaşmalı emirler ve gerçekleşen işlemlere 

ilişkin raporlar ile Geçici/Kesin İşlem Defteri ve Geçici/

Günlük Bülten kullanıcı kabul testleri yapılarak devreye 

alınmıştır.

  Gerçekleşen emirlerin takasta iptallerinin önlenmesi 

için; MKK ve Takas üyesi banka ve aracı kurumlarla Web 

Servis geliştirmesi yapılarak emir girildiği anda TL ve 

ELÜS bakiye kontrolü yapılarak temerrüdün asgariye in-

dirgenmesi çalışması geliştirilmiş ve test edilerek canlıya 

hazır hale getirilmiştir.

  Piyasa veri yayın ekranı “anlık” ve “15 dk” gecikmeli 

C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
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olarak geliştirilip test edilerek canlıda devreye alınmıştır.

  Web sitemizde yayınlanacak Piyasa Bültenleri ve veri 
yayın ekranları test edilerek devreye alınmıştır.

  Lisanslı depo işletmelerinin depo ücret tarifesi Bakan-
lık ve TTSG ile LİDAŞ’lardan temin edilerek 2016-2019 
tarifeleri sisteme tanımlanmış ve bunlara ilişkin testler 
ve LİDAŞ’larla depo ücretleri hesapları için mutabakat 
yapılmıştır.

  TMO ile şubeleri Platforma kaydedilerek özel işlem 
bildirimleri çerçevesinde TMO ile yük testleri yapılmıştır.

  TMO’nın Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı yatırımcılara 
TÜRİB’e kayıt hakkında mesaj gönderilmesi sağlanmıştır.

  Faaliyete geçişle birlikte LİDAŞ’lara günsonunda ken-
di depolarının çıkardığı ISIN’larda gerçekleşen işlemlerle 
ilgili ISIN, depo gün sayısı ve depo ücreti raporları e-pos-
ta/web portalından paylaşılması geliştirmesi tamamlan-
mıştır.

  Yatırımcılar, lisanslı depo işletmeleri ve Takas Merkezi 
Üyesi kuruluşların talepleri doğrultusunda ELÜS Piyasası 
işletim ve raporlarında iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Mevzuat Çalışmaları 

  Aracılık Faaliyetleri ve Üyelik Yönergesi, Belge ve Ka-
yıt Düzeni Yönergesi, Tedbirler ve Disiplin İşlemleri Yö-
nergesi ile Uyuşmazlık Komitesi Yönergelerinin taslakları 
oluşturulmuştur. 

  “Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri 
ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetme-
lik”i üzerinde değişiklik çalışmaları yapılmıştır. 

  Aracılık Faaliyetleri ve Üyelik Prosedürlerinin taslak 
hali oluşturulmuştur. 

  Üye Temsilciliği Formu ile Üye Temsilciliği Eğitim Baş-
vuru ve Sınav Rehberinin taslak halleri oluşturulmuştur. 

Aracılık Faaliyetleri Sunumu 

  Faz 2’ye geçiş kapsamında, Faz 2’de ÜPAK olarak fa-
aliyet göstermesi öngörülen Ticaret Borsalarına Faz 2’de 
uygulanacak Aracılık Sisteminin işleyişi hakkında sunum 
yapılmıştır.

Aracılık Sisteminde Kullanılacak İşlem Sisteminin Kur-
gulanması 

  Faz 2’de kullanılacak işlem sistemi ve altyapısı tasar-
lanmış ve bu kapsamda öncelikler belirlenmiştir.

D. ARACILIK HİZMETLERİNE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ
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TÜRİB tarafından işletilen piyasada yürütülen işlem-

lerin, güvenilir, şeffaf, etkin ve rekabetçi bir şekil-

de gerçekleştirilmesi, olağandışı işlem, fiyat, lisanslı 

depoların ELÜS ihraçları ve benzeri piyasa ve ELÜS 

hareketlerinin raporlanması amacıyla uluslararası 

standartlara uygun, sürdürülebilir bir piyasa gözetim 

ve raporlama sisteminin temellerini oluşturması için 

kurulum çalışmalarına başlanmıştır. Bu çerçevede, 

oluşturulan anlık ve günlük piyasa izleme raporları ile 

sürdürülebilir bir piyasa gözetim ve raporlama siste-

minin temelleri atılarak aktif piyasa gözetim faaliyeti-

ne başlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile birlik-

te piyasa gözetim faaliyetlerine ilişkin mevzuat çalış-

maları gerçekleştirilerek “Türkiye Ürün İhtisas Borsası 

Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği Taslağı” oluş-

turulmasında yer alınmıştır. 

Şirket faaliyetleri, paydaşlara bağımsız ve objektif bir 

güvence hizmeti vermek, bu kapsamda risk yönetimi, 

kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlen-

dirmek ve geliştirmek amacıyla; “TÜRİB Denetim ve 

Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Yönerge” taslak metni 

oluşturulmuş, Şirket faaliyetleri uluslararası iç denetim 

standartları ve bilgi teknolojileri yönetimi için en iyi 

uygulamalar referans alınarak risk odaklı bir yaklaşım-

la denetim planları hazırlanmıştır. Risk odaklı denetim 

yaklaşımının gereği olarak denetim uzayı ve denetim 

uzayında yer alan unsurlar belirlenmiş, öncelikli olarak 

öne çıkan süreçler denetim planına dahil edilmiştir. 

Diğer yandan, iç denetim prosedürünün hazırlığı ça-

lışmaları yürütülmüş, Şirketimiz faaliyetleri açısından 

kritik olduğu değerlendirilen süreçlere öncelik veril-

mesi suretiyle, prosedürlerin icracı birimler tarafından 

oluşturulması faaliyetlerine başlanmıştır. 

İç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin kalitesini ve 

standardizasyonunu sağlamak üzere, faaliyetlere iliş-

kin süreçlerin, görev ve sorumlulukların netleştirilme-

si, iş akış diyagramları hazırlanarak tüm çalışmaların 

söz konusu akışlara uygun gerçekleştirilmesi için ça-

lışmalar başlatılmıştır. 

Hukuk Müşavirliği Birimi ile birlikte aktif rol alınarak 

KVKK çerçevesinde, Şirketin tüm birimleri ve perso-

neli dahil edilerek kişisel verileri koruma mevzuatına 

uyum çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Diğer birimler tarafından yapılan mevzuat çalışmaları-

na destek verilmiştir.

E. DENETİM ve GÖZETİM FAALİYETLERİMİZ

Takas ve Saklama Üyesi Banka ve Aracı Kurumlara 
TÜRİB Bilgilendirme Toplantısı (Mayıs)

Borsamızda gerçekleştirilecek işlemlerin takas ve sak-
lama operasyonlarını yerine getirilmesi için gereksi-
nimler hakkında banka ve sermaye piyasası aracı ku-
rumlarına bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ticaret Borsalarına TÜRİB Bilgilendirme Toplantısı 
(Haziran)

Borsamız ve ELÜS Piyasası işleyişi hakkında bilgilen-
dirme sunumu yapılmıştır. Yatırımcı kaydına ilişkin TÜ-
RİB tanıtım afişi hazırlanmış ve borsalara dağıtılmıştır.

F. EĞİTİM VE TANITIM FAALİYETLERİMİZ
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Lisanslı Depolara TÜRİB Bilgilendirme Toplantısı 
(Temmuz)

Lisanslı depo işletmelerine Borsamız ve ELÜS Piyasası 
işleyişi hakkında bilgilendirme sunumu yapılmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığı Faaliyet İzni Etkinliği (Temmuz)

Türkiye Ürün İhtisas Borsasına faaliyet izni takdim 
edilmiştir.

TÜRİB İşlem Platformu Tanıtım Kılavuzu ve Videosu 
hazırlanmıştır (Temmuz)

Kılavuz ve video internet sitemizde yayınlanmıştır.

Sosyal medya hesaplarımız oluşturulmuştur (Temmuz) 

Borsamızın Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube 
sosyal medya hesapları oluşturulmuş ve buralardan 
bilgilendirme ve tanıtım duyuruları yapılmaya başlan-
mıştır.

“Dönüşüm” Temalı 2019 yılı Türkiye Sermaye Piyasa-
ları Kongresine katılım sağlanmıştır (Kasım)

Genel Müdürümüz “Dönüşümün 3 Atlısı” panelinde 
konuşmacı olarak yer almıştır. Tarım ürünlerinin sağ-
lıklı, uygun ve gerçekçi fiyattan etkin bir piyasada iş-
lem görmesini sağlayacak yeni bir borsa olarak TÜRİB 
tanıtılmıştır. Tarım ürünlerini menkul kıymetleştiren 
ürün senetleri, lisanslı depolar, üreticilerin risklerini 
yönetmelerini kolaylaştıracak tarım ürünlerine dayalı 
türev ürünleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Borsamız üst yönetimince 2019 yılı faaliyetlerimiz ve 
Piyasamızın tanıtımı etkinliklerine yıl boyunca katı-
lım sağlanmıştır. 

TÜRİB ve ELÜS Piyasasının tanıtımına yönelik Adana, 
Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Karacabey, Ke-
malpaşa, Kütahya, Ordu, Susurluk ve Şanlıurfa’da tica-
ret borsaları ile birlikte gerçekleştirilen toplantılarda 
sunumlar yapılmıştır.
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G. HUKUKİ SÜREÇLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

09.12.2019 tarihinde Şirketimizin ilk Genel Kurul Top-
lantısı olan 2018 Yılı Çağrılı Olağan Genel Kurul Top-
lantısı gerçekleştirilmiş olup, toplantı sonrası sicile 
kayıt için gerekli olan işlemler 24.12.2019 tarihinde 
tamamlanmıştır.

Şirketimiz 2019 faaliyet yılı içerisinde Şirket’in faali-
yetlerini yönlendiren 23 adet Yönetim Kurulu kararı 
alınmıştır.

A. Yıl İçerisinde Düzenlenen Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantıları

1. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanu-
nu’nun 22 nci maddesine dayanılarak Lisanslı Depolar 
ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Tarafından Yerine 
Getirilecek Faaliyetlere İlişkin Esasların Belirlenmesi 
Hakkında Sözleşme hazırlanmıştır. İmzaları ve evrak-
ları tamamlanan sözleşmeler T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 
onayının ardından yürürlüğe girmiştir.

2. 10.08.2017 tarih ve 30150 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, 
Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmelik’in Geçici Madde 1 hükmü ve 17.05.2019 tarih ve 
11 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yerel Ticaret 
Borsaları ile imzalanmak üzere Yatırımcı Kayıt İşlemlerine 
İlişkin Acentelik Sözleşmesi hazırlanmıştır. 31.12.2019 itiba-
riyle anılan sözleşmeyi imzalayan 109 Ticaret Borsası, Tür-
kiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’nin acentesi sıfatıyla faaliyet 
göstermektedir.

3. Şirketimizde gerçekleştirilen işlemler için müşteri-
lere yatırım hesabı açılması, emir iletimi aşamasında 
bakiye kontrolü yapılması ve işlem sonrası takasın ta-
mamlanmasına ilişkin süreçlere yönelik Takas Merkezi 
Üyeleri ile imzalanmak üzere Elektronik Ürün Senet-
lerine İlişkin İşlemler Sırasında Oluşabilecek Temerrüt 
Durumuna İlişkin Taahütname metinleri hazırlanmış 
olup, anılan taahhütname, 13 adet Takas Merkezi Üyesi 
ile akdedilmiştir.

4. Şirket’in 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili ikincil mevzu-
atlara uygun faaliyet gösterebilmesini teminen, Şirket 
nezdinde İş Hukuku’na yönelik çalışmalar yapılmıştır. 
Bu çalışmalar kapsamında, yürürlüğe alınan Şirket içi 
düzenleyici mevzuatlar hakkında personelin tümüne 
yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş olup, 
personelle çeşitli içeriklerde sözleşmeler akdedilmiş-
tir.

B. Sözleşmeler ve Taahhütnameler
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02.07.2019 Şirket’in faaliyetlerini ilgilendiren 
Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve 
Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 
Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği’ndeki değişik-
lik ihtiyaçlarının giderilebilmesini teminen Bakanlık 
ile yapılan çalışma toplantıları neticesinde, Bakanlık 
tarafından her iki yönetmelikte yapılan değişiklikler, 
02.07.2019 tarih ve 30819 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02.07.2019 Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kuru-
lu tarafından uygun bulunmasını takiben 02.07.2019 
tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Elektronik 
Ürün Senedi Piyasası Yönergesi ve Elektronik Ürün 
Senedi Piyasası Takas ve Temerrüt İşlemleri Yönergesi 
yürürlüğe girmiştir.

09.07.2019 Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile 
09.07.2019 tarihinde Elektronik Ürün Senedi Piyasası 
Prosedürü yürürlüğe girmiştir.

06.08.2019 Yönetim Kurulu’nun 01.07.2019 tarih 
ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen Teşkilat, Görev ve 
Çalışma Esasları Yönergesi, 29.07.2019 tarihinde Ser-
maye Piyasası Kurulu ve 06.08.2019 tarihinde Bakan-
lık tarafından uygun bulunmasını takiben yürürlüğe 
girmiştir. 

06.09.2019 Yönetim Kurulu’nun 23.08.2019 ta-
rih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen Temsil Yetkisi-
nin Devrine İlişkin (1) Sayılı İç Yönerge, 06.09.2019 
tarih ve 9903 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
(TTSG) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

25.09.2019 25.09.2019 tarih ve 21 sayılı Yönetim 
Kurulu kararı ile Personel Yönergesi yürürlüğe girmiştir.

07.10.2019 Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile 
07.10.2019 tarihinde 2019/1 sayılı EBYS Talimatnamesi 
ve 2019/2 sayılı Arşiv Talimatnamesi çıkarılmıştır.

24.12.2019 09.12.2019 tarihli Genel Kurul top-
lantısında kabul edilen Genel Kurul Çalışma Esas ve 
Usulleri İç Yönergesi, 24.12.2019 tarih ve 9979 sayılı 
TTSG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Öte yandan KVKK çerçevesinde, Şirketin tüm birim-
leri ve personeli dahil edilerek kişisel verileri koruma 
mevzuatına uyum çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmalar kapsamında;

  Şirket personelinin kişisel veriler konusundaki far-
kındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme toplantısı 
düzenlenmiş olup, eğitimden sonraki bir tarihte işe 
girişi yapılan personel ve Şirket tarafından yürürlüğe 
alınacak KVKK Politikaları düşünülerek 2020 yılı için 
tüm personelin katılacağı kişisel verilere ilişkin ikinci 
bilgilendirme toplantısı programlanmıştır.

  Şirket personelinin özlük dosyalarında saklanmak 
üzere aydınlatma metni ve açık rıza metni hazırlana-
rak anılan metinler üzerinde personelin imzaları ta-
mamlanmıştır.

  Şirket’i ziyaret eden üçüncü kişilere hitaben hazırlanan 
aydınlatma metinleri, Şirket’in giriş kısmına ve Şirket’in 
içerisinde görüntü kaydı yapılan alanlara yerleştirilmiştir. 
Şirket’in faaliyetleri çerçevesinde işlediği kişisel verilerin bir 
araya getirildiği, TÜRİB Kişisel Veri Envanteri oluşturularak 
KVKK’nın 16 ncı maddesi hükmü gereği Şirketimiz adına 
12.12.2019 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafın-
dan kamuya açık şekilde tutulan Veri Sorumluları Sicili’ne 
(VERBİS) kayıt işlemleri tamamlanmıştır. 

C. Mevzuat Çalışmaları
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  2020 yılının ilk Yönetim Kurulu toplantısında kabul 
edilerek yürürlüğe alınmak üzere Kişisel Veri Saklama 
ve İmha Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizli-
lik Politikası, Kişisel Veri Aktarım Politikası, Özel Nite-
likli Kişisel Veri Yönetimi Politikası ve Potansiyel Veri 
Güvenliği İhlali Politikası olmak üzere kişisel verilere 
ilişkin 6 adet politika hazırlanmıştır. 

  Şirketin internet sitesini ziyaret eden üçüncü kişi-
lere hitaben Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Ay-
dınlatma Metni, KVKK İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 
Hakkında Bilgilendirme Metni ile Çerez ve İzleme Ara-
cı Bilgilendirme Metni hazırlanarak Şirketin internet 
sitesinde yayımlanması sağlanmıştır.

Kuruluş faaliyetlerinin başlaması ile öncelikle ilgili ya-
sal mevzuat araştırmaları yapılmış, sonrasında faaliyet 
detaylarının belirlenmesi kapsamında saha çalışmaları 
(lisanslı depo süreçleri, yetkilendirilmiş sınıflandırıcı sü-
reçleri, ELÜS ihraç süreçleri ve spot piyasa borsacılık sü-
reçleri) yapılmıştır.

Bu kapsamda ilgili alt yapıya uygun muhasebe yazılımı 
satın alımı tamamlanmıştır. İlgili satın almayı takiben 
Borsamızın gayrifaal olduğu dönem içerisinde dışarı-
dan hizmet alımı yoluyla yürütülen muhasebe işlemle-
ri tamamen Borsamız bünyesine devir alınmıştır. Devir 
sonrası hedeflenen tam entegrasyonun sağlanması için 
ayrıca yardımcı yazılımlar devreye alınmıştır.

İşlem hacimleri ve gerekli operasyon yükü öngörülerek 
en az insan kaynağı ile daha etkin bir iş akışı planlan-
mış ve yasal mevzuat kapsamında sunulan elektronik alt 
yapıdan faydalanılmıştır. Haziran 2019 itibariyle e-defter, 

e-fatura ve e-arşiv fatura mükellefiyeti tesis ettirilmiştir. 
Bu kapsamda faaliyete geçiş sürecinde tam entegrasyon 
ile muhasebe kayıtlarının sistem ile eş zamanlı otomatik 
yapılması için öngörülen alt yapı hazır hale getirilmiş ve 
testleri tamamlanmıştır. Ayrıca fiziki ve elektronik arşiv 
alt yapısı ve süreçleri tasarlanmıştır.

Eş zamanlı olarak finans operasyon süreçleri oluşturul-
muş, ödeme alt yapıları ihtiyaca göre dizayn edilerek et-
kin bir nakit akış sistemi hedeflenmiştir ve düzenli nakit 
akım raporlamasına geçilmiştir.

Farklı yatırım alternatifleri, nakit çıkışları, yasal mevzuat 
kapsamında kar/zarar öngörüleri temelinde 2019 yılına 
ait bütçe çalışmaları tamamlanmıştır.

Ayrıca mevcut yapının vergi yükleri tespit edilerek olası 
vergisel teşvikler ve vergi planlaması konusunda yöneti-
me raporlar hazırlanmıştır.

H. MUHASEBE ve FİNANS FAALİYETLERİMİZ
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Faaliyetlerine başlamak üzere Borsamız merkezi için 
Ankara ili seçilmiştir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Eskişehir yolu 
üzerinde bulunan kampüsünde yer alan İkiz Kuleler C 
Blok’ta yarım kat ofis kiralanmış ancak hızla büyüyen 
ihtiyaçlara cevap vermek üzere tam kata geçiş için 
gerekli tadilat ve sabit kıymet yatırımlarına başlan-
mıştır. Bu aşamada özellikle yerinde Ar-Ge merkezine 
dönüştürülebilecek bir yapı göz önünde bulundurul-
muştur. 

Yine bu kapsamda teknolojik alt yapı kurulum çalış-
maları tamamlanmıştır. Eş zamanlı olarak ofis teknolo-
jisi için gerekli duran varlık yatırımları tamamlanmıştır. 

Ayrıca kurum içi kurum dışı evrak akışlarını düzenle-
yecek Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin (EBYS) 
programı kurulmuş ve çalışanların kullanımına açıl-
mıştır. 

J. DESTEK HİZMETLERİ FAALİYETLERİMİZ

2019 yılı Borsamız için yoğun istihdam süreçlerinin 
tecrübe edildiği bir yıl olmuştur. Bu kapsamda önce-
likle organizasyon yapısı oluşturulmuş ve “Teşkilat Yö-
nergesi” yazımı tamamlanmıştır. 

Öncelikle çalışanların bilgi seviyesini artırmaya yö-
nelik kurum içi ve kurum dışı eğitimler planlanmış 
olup, izleyen dönemde hayata geçirilmek üzere yeni 
işe başlayan çalışanlar için uzun süreli teknik eğitim 
programı tasarlanmaya başlanmıştır.

Şirket’in ve çalışanların hukuki olarak güvence altına 
alınması amacıyla Borsamız ve çalışanlar arasında iş 
sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi, KVKK aydınlatma me-
tinleri imzalanmıştır.

Borsamızın insan kaynakları alanındaki politika ve uy-
gulamalarına dayanak teşkil eden “Personel Yönerge-

si” yazımı tamamlanmıştır.

Çalışanların bordro süreçleri düzenlenmiş ve en gü-
venli şekilde bu bilgilere ulaşmalarını sağlayacak 
elektronik alt yapı kurulmuştur. 

İzin ve fazla mesai onay ve takip süreçleri dizayn edil-
miş ve ilgili elektronik alt yapı çalışanların kullanımına 
açılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği hiz-
meti alımı gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu bahsi geçen uygulamaların ve süreçlerin ça-
lışanlara etkin aktarımını sağlamak amacıyla birimler 
özelinde oryantasyon toplantıları yapılmıştır.

I. İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİMİZ
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Yine kuruluş faaliyetleri kapsamında kurumsal kimlik 
çalışmaları sonlandırılmış ve kurumsal kimlik rehberi 
yaratılmıştır. 

Kurumsal internet sitesi, domain ismi https://www.
turib.com.tr alınıp, fonksiyonel ve tasarımsal düzen-
lemeler yapılarak Türkçe versiyonu ile kullanılmaya 
başlanmıştır.

Kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında duyuruların, 
sosyal medya mecralarından Linkedin, Twitter ve Fa-
cebook kanalıyla iletilmesi sağlanmıştır.

Borsamızın ilk olağan genel kurul toplantısı yapılmış 
ve yıl içinde faaliyetlerin ilgili taraflara tanıtılması için 
organizasyonlar düzenlenmiştir. 

K. KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİMİZ

2019 yılını mevcut Borsacılık faaliyetlerine geçiş yılı 
olarak nitelendirebiliriz. 

Bu kapsamda Borsamız Yönetim Kurulu tarafından 
görevlendirilen Genel Müdürümüzün Şubat 2019 iti-
bariyle görevine başlamıştır. Akabinde Nisan 2019’da 
kurucu yönetim ekibi istihdam edilmiştir. Bununla 
birlikte organizasyonel yapı belirlenmiş ve alt yapı 
çalışmalarına paralel olarak yoğun istihdam süreçleri 
başlatılmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle 38 kişi toplam 
çalışan ile yoluna devam eden Borsamızda toplam ça-
lışanlarımızın %48’ini kadın çalışanlar oluşturmaktadır. 

Borsamız genel olarak yeni mezun ve genç istihdamı-
nı göz önünde bulundurmuş yaş ortalaması 34 olan 
genç bir ekip kurmuştur. Çalışanlarımızın 1’i doktora, 
28’i lisans, 8’i yüksek lisans, 1’i lise mezunu olup, 9’u 
halen yüksek lisans, 1’i doktora eğitimlerine devam et-
mektedir. Bu kapsamda Borsamız çalışanlarının hem 
kurum içi hem kurum dışı eğitim faaliyetlerini destek-
lemektedir. 

Bunun yanı sıra Borsamız TOBB ETÜ ile işbirliği baş-
latmış ve bu dönemde farklı bölümlerden öğrencilere 
staj olanağı sunmuştur.

L. ÇALIŞANLARIMIZ

%48 
Kadın Çalışan
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L. ÜST YÖNETİM KADROMUZ

Ali KIRALİ, 1976 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden lisans de-

recesi ile mezun olan Ali KIRALİ, aynı üniversitede Avrupa Çalışmaları alanında yüksek lisansını ve Massachusetts Ins-

titute 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 garantileri ile desteklenmiş kredi ve sermaye piyasası araçları çözümleri 

alanlarında hizmet sunmuş, Citibank İstanbul’da Yatırım Bankacılığı bölümünde birleşme ve devralma işlemleri nde 

danışmanlık hizmeti vermiştir. Ardından Odeabank’da Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Direktörü göre-

vinin 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.

Ali KIRALİ
Genel Müdür

Hüseyin CİĞEROĞLU, 1976 yılında Hamburg’da doğdu. 1998 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 

mezun oldu. 2004 yılında aynı üniversite ve bölümde yüksek lisansını tamamladı. Çalışma hayatına 1998’de Karel Elektro-

nik’de yazılım mühendisi olarak 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 ICterra’da Savunma ve Kamu Sektör Direktörü olarak görev yaptı. 2016-

2019 arasında SAP’de Kıdemli Sektör Danışmanı olarak çalıştı. 2019 Nisan ayından beri TÜRİB’de Bilgi Teknolojilerinden 

sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hüseyin CİĞEROĞLU 
Genel Müdür Yardımcısı / Bilgi Teknolojileri

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) program-

larını 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) programlarını tamam-

ladı. Çalışma hayatına 1991 yılında Pamukbank’da Hazine Bölümünde Dealer olarak başladı. 1993-2011 yılla-

rı arasında Borsa İstanbul’da (eski adı İMKB) çeşitli bölümlerde uzman ve yönetici kademelerde görev aldı. 

2012-2019/04 yılları arasında Takasbank’da dış işlemler, dış ilişkiler ve çeşitli takas operasyonlarından sorumlu 

direktörlük yaptı. 2019 Mayıs ayından itibaren TÜRİB’de piyasalardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 

görev yapmaktadır.

Dr. Necla İ. KÜÇÜKÇOLAK 
Genel Müdür Yardımcısı / Piyasalar

Necla İ. KÜÇÜKÇOLAK 1969 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat 

-

larını tamamladı. Ayrıca, İngiltere’de Reading Üniversitesi İşletme Bölümünde Jean Monnet Bursu ile yüksek 

-

-

rı arasında Borsa İstanbul’da (eski adı İMKB) çeşitli bölümlerde uzman ve yönetici kademelerde görev aldı. 

2012-2019/04 yılları arasında Takasbank’da dış işlemler, dış ilişkiler ve çeşitli takas operasyonlarından sorumlu 

direktörlük yaptı. 2019 Mayıs ayından itibaren TÜRİB’de piyasalardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 

Dr. Necla İ. KÜÇÜKÇOLAK 
Genel Müdür Yardımcısı / Piyasalar
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1982 yılında İzmir’de doğdu. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede İstatistik 

yüksek lisans (2007) programını tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İstatistik programında doktora çalışmaları tez aşama-

sında devam etmektedir. Çalışma hayatına 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’n-

de finansal mühendislik ve istatistik konularında çalışmak üzere araştırma görevlisi olarak başladı. 2008 – 2013 yılları arasında 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.(birleşim sonrası Borsa İstanbul A.Ş.) Piyasa Gözetim Biriminde uzman olarak görev aldı. 

2013 – 2015 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Analitik Bankacılık Müdürlüğü’nde analitik ve yapay zekâ çalışma-

larından 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.

Ali Sabri TAYLAN
Direktör / Denetim ve Gözetim

1982 yılında İzmir’de doğdu. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede İstatistik 

-

-

de finansal mühendislik ve istatistik konularında çalışmak üzere araştırma görevlisi olarak başladı. 2008 – 2013 yılları arasında 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.(birleşim sonrası Borsa İstanbul A.Ş.) Piyasa Gözetim Biriminde uzman olarak görev aldı. 

-

larından 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 

Ali Sabri TAYLAN
Direktör / Denetim ve Gözetim
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1981 yılında Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilmi 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 çerçevesinde 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 İşler’den sorumludur.

Burcu DOĞAN 
Yönetmen / Mali ve İdari İşler

1977 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında Ankara Atatürk Anadolu 

Lisesi’nden mezun olan SUCA, 2000 yılında Ortadoğu Teknik Üni-

versitesi İktisat bölümünden şeref öğrencisi lisans derecesi ile mezun 

olmuştur. 2001-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık 

Faaliyetleri Dairesi’nde görev yapan SUCA, Nisan 2019’dan itibaren 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’de Aracılık Faaliyetleri Direktörlüğü 

görevini yürütmektedir.

Ali Cem SUCA 
Direktör / Aracılık Faaliyetleri

1990 yılında Ankara’da doğdu. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi özel 

hukuk bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Çalışma hayatına Anka-

ra’da Kayı Hukuk Bürosu çatısı altında serbest avukatlık yaparak başladı. 

2014-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Hukuk İşleri Da-

iresi’nde ve Ortaklıklar Finansmanı Dairesinde sırasıyla Uzman Hukukçu 

Yardımcısı ve Uzman Hukukçu unvanlarıyla görev yaptı. 2019 Nisan ayın-

dan itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’ de Hukuk Müşaviri olarak 

görev yapmaktadır.

Emre SUBAŞI 
Hukuk Müşaviri

-

kuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi özel 

-

ra’da Kayı Hukuk Bürosu çatısı altında serbest avukatlık yaparak başladı. 

-

iresi’nde ve Ortaklıklar Finansmanı Dairesinde sırasıyla Uzman Hukukçu 

-

dan itibaren Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’ de Hukuk Müşaviri olarak 

Emre SUBAŞI 
Hukuk Müşaviri
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