
Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1 

 

BAŞKAN’IN KALEMİNDEN 
 
Değerli Üyelerimiz;Değerli Üyelerimiz;Değerli Üyelerimiz;Değerli Üyelerimiz;    

        

Borsamız, siz üyelerimizin ve ilçemizin ekonomik, ticari, sosyaBorsamız, siz üyelerimizin ve ilçemizin ekonomik, ticari, sosyaBorsamız, siz üyelerimizin ve ilçemizin ekonomik, ticari, sosyaBorsamız, siz üyelerimizin ve ilçemizin ekonomik, ticari, sosya----kültürel ihtiyaç ve kültürel ihtiyaç ve kültürel ihtiyaç ve kültürel ihtiyaç ve 

beklentileri doğrultusunda çalışmalar yaparak, yeni proje ve çözümler üreterek, tarım beklentileri doğrultusunda çalışmalar yaparak, yeni proje ve çözümler üreterek, tarım beklentileri doğrultusunda çalışmalar yaparak, yeni proje ve çözümler üreterek, tarım beklentileri doğrultusunda çalışmalar yaparak, yeni proje ve çözümler üreterek, tarım 

ticaretini kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunarak, gerek sektör içerisindeki ticaretini kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunarak, gerek sektör içerisindeki ticaretini kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunarak, gerek sektör içerisindeki ticaretini kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunarak, gerek sektör içerisindeki 

paydaşlarpaydaşlarpaydaşlarpaydaşlarımıza gerekse de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, faaliyet ve ımıza gerekse de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, faaliyet ve ımıza gerekse de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, faaliyet ve ımıza gerekse de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, faaliyet ve 

çalışmalarını devam ettirmektedir.  çalışmalarını devam ettirmektedir.  çalışmalarını devam ettirmektedir.  çalışmalarını devam ettirmektedir.      

 
Borsamız, üyelerimizden aldığı güçle, Meclisimizin uyumlu çalışması ve destekleriyle, Borsamız, üyelerimizden aldığı güçle, Meclisimizin uyumlu çalışması ve destekleriyle, Borsamız, üyelerimizden aldığı güçle, Meclisimizin uyumlu çalışması ve destekleriyle, Borsamız, üyelerimizden aldığı güçle, Meclisimizin uyumlu çalışması ve destekleriyle, 

vizyon ve misyonumuz doğrultusunda, hedefimize emin adımlarlavizyon ve misyonumuz doğrultusunda, hedefimize emin adımlarlavizyon ve misyonumuz doğrultusunda, hedefimize emin adımlarlavizyon ve misyonumuz doğrultusunda, hedefimize emin adımlarla    yürüyerek, Polatlı yürüyerek, Polatlı yürüyerek, Polatlı yürüyerek, Polatlı 

Ticaret Borsası’nı daha ileri seviyeye el birliği ile taşıyacağız. Üye memnuniyeti odaklı Ticaret Borsası’nı daha ileri seviyeye el birliği ile taşıyacağız. Üye memnuniyeti odaklı Ticaret Borsası’nı daha ileri seviyeye el birliği ile taşıyacağız. Üye memnuniyeti odaklı Ticaret Borsası’nı daha ileri seviyeye el birliği ile taşıyacağız. Üye memnuniyeti odaklı 

gerçekleştirdiğimiz hizmet sunumlarımızda iyileştirmeler yaparak, ticareti gerçekleştirdiğimiz hizmet sunumlarımızda iyileştirmeler yaparak, ticareti gerçekleştirdiğimiz hizmet sunumlarımızda iyileştirmeler yaparak, ticareti gerçekleştirdiğimiz hizmet sunumlarımızda iyileştirmeler yaparak, ticareti 

kolaylaştırıcı çalışmalarımıza da gerekli adımları atarak devam edeceğikolaylaştırıcı çalışmalarımıza da gerekli adımları atarak devam edeceğikolaylaştırıcı çalışmalarımıza da gerekli adımları atarak devam edeceğikolaylaştırıcı çalışmalarımıza da gerekli adımları atarak devam edeceğiz.z.z.z. 
Borsamızın da ana faaliyet konusu olan, ilçemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan  ve Borsamızın da ana faaliyet konusu olan, ilçemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan  ve Borsamızın da ana faaliyet konusu olan, ilçemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan  ve Borsamızın da ana faaliyet konusu olan, ilçemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan  ve 

tarım sektörü içerisinde yer alan hububatın verimli ve kaliteli üretimi için yapılan tarım sektörü içerisinde yer alan hububatın verimli ve kaliteli üretimi için yapılan tarım sektörü içerisinde yer alan hububatın verimli ve kaliteli üretimi için yapılan tarım sektörü içerisinde yer alan hububatın verimli ve kaliteli üretimi için yapılan 

çalışmaların destekçisi ve ticaretinin etkin bir şekilde yapılması konusunda  çalıçalışmaların destekçisi ve ticaretinin etkin bir şekilde yapılması konusunda  çalıçalışmaların destekçisi ve ticaretinin etkin bir şekilde yapılması konusunda  çalıçalışmaların destekçisi ve ticaretinin etkin bir şekilde yapılması konusunda  çalışmaları şmaları şmaları şmaları 

yapmaya devam edeceğiz. yapmaya devam edeceğiz. yapmaya devam edeceğiz. yapmaya devam edeceğiz.     

    

2015 yılı, Borsamız açısından imaj yenileme yılı olmuştur. Kanal ve altyapı çalışmalarının yanı sıra, Ticaret Borsası site iç2015 yılı, Borsamız açısından imaj yenileme yılı olmuştur. Kanal ve altyapı çalışmalarının yanı sıra, Ticaret Borsası site iç2015 yılı, Borsamız açısından imaj yenileme yılı olmuştur. Kanal ve altyapı çalışmalarının yanı sıra, Ticaret Borsası site iç2015 yılı, Borsamız açısından imaj yenileme yılı olmuştur. Kanal ve altyapı çalışmalarının yanı sıra, Ticaret Borsası site içi ve i ve i ve i ve 

bağlantı yollarında yenileme ve asfaltlama çalışmaları ile çevre düzenlemesi yapılarak, yenibağlantı yollarında yenileme ve asfaltlama çalışmaları ile çevre düzenlemesi yapılarak, yenibağlantı yollarında yenileme ve asfaltlama çalışmaları ile çevre düzenlemesi yapılarak, yenibağlantı yollarında yenileme ve asfaltlama çalışmaları ile çevre düzenlemesi yapılarak, yeni    bir görünüme kavuşmuştur.bir görünüme kavuşmuştur.bir görünüme kavuşmuştur.bir görünüme kavuşmuştur.    

 
Ülkemizde 2011 yılında başlayan Lisanslı Depoculuk faaliyeti ile birlikte tarım ürünleri yeni boyut kazandı ve Lisanslı Ülkemizde 2011 yılında başlayan Lisanslı Depoculuk faaliyeti ile birlikte tarım ürünleri yeni boyut kazandı ve Lisanslı Ülkemizde 2011 yılında başlayan Lisanslı Depoculuk faaliyeti ile birlikte tarım ürünleri yeni boyut kazandı ve Lisanslı Ülkemizde 2011 yılında başlayan Lisanslı Depoculuk faaliyeti ile birlikte tarım ürünleri yeni boyut kazandı ve Lisanslı 

Depoculuğun geleceği açısında önemli adımlar atıldı. Sistemin ülke geneline yaygınlaştırılması için, Bakanlık ve Depoculuğun geleceği açısında önemli adımlar atıldı. Sistemin ülke geneline yaygınlaştırılması için, Bakanlık ve Depoculuğun geleceği açısında önemli adımlar atıldı. Sistemin ülke geneline yaygınlaştırılması için, Bakanlık ve Depoculuğun geleceği açısında önemli adımlar atıldı. Sistemin ülke geneline yaygınlaştırılması için, Bakanlık ve 

T.O.B.B.nezdinde önemliT.O.B.B.nezdinde önemliT.O.B.B.nezdinde önemliT.O.B.B.nezdinde önemli    çalışmalar yapıldı. Mudiler tarafından Lisanslı depolara teslim edilecek ürünlere karşılık olarak çalışmalar yapıldı. Mudiler tarafından Lisanslı depolara teslim edilecek ürünlere karşılık olarak çalışmalar yapıldı. Mudiler tarafından Lisanslı depolara teslim edilecek ürünlere karşılık olarak çalışmalar yapıldı. Mudiler tarafından Lisanslı depolara teslim edilecek ürünlere karşılık olarak 

Elektronik Ürün Senedi düzenlenmesi uygulaması başlatılarak, tarım ürünleri eElektronik Ürün Senedi düzenlenmesi uygulaması başlatılarak, tarım ürünleri eElektronik Ürün Senedi düzenlenmesi uygulaması başlatılarak, tarım ürünleri eElektronik Ürün Senedi düzenlenmesi uygulaması başlatılarak, tarım ürünleri e----ticaret içerisinde yerini aldı. ticaret içerisinde yerini aldı. ticaret içerisinde yerini aldı. ticaret içerisinde yerini aldı. Polatlı Ticaret Polatlı Ticaret Polatlı Ticaret Polatlı Ticaret 

Borsası, bünyesinde oluşturduğuBorsası, bünyesinde oluşturduğuBorsası, bünyesinde oluşturduğuBorsası, bünyesinde oluşturduğu    BORSAPOLATLI platformu ile ELÜS alım satımlarını, 2014 yılı hasat döneminin başlamasıyla BORSAPOLATLI platformu ile ELÜS alım satımlarını, 2014 yılı hasat döneminin başlamasıyla BORSAPOLATLI platformu ile ELÜS alım satımlarını, 2014 yılı hasat döneminin başlamasıyla BORSAPOLATLI platformu ile ELÜS alım satımlarını, 2014 yılı hasat döneminin başlamasıyla 

birlikte, aracılık şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmeye başladı. birlikte, aracılık şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmeye başladı. birlikte, aracılık şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmeye başladı. birlikte, aracılık şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmeye başladı.     

Borsamızın gelecekteki vizyonunda;Borsamızın gelecekteki vizyonunda;Borsamızın gelecekteki vizyonunda;Borsamızın gelecekteki vizyonunda;    

    

� İlçemizi, ülke genelinde, tarım ürünleri ticaretinin merkezi İlçemizi, ülke genelinde, tarım ürünleri ticaretinin merkezi İlçemizi, ülke genelinde, tarım ürünleri ticaretinin merkezi İlçemizi, ülke genelinde, tarım ürünleri ticaretinin merkezi konumuna getirmek. Bu kapsamda, elektronik ürün konumuna getirmek. Bu kapsamda, elektronik ürün konumuna getirmek. Bu kapsamda, elektronik ürün konumuna getirmek. Bu kapsamda, elektronik ürün 

senedi ve T.M.O.nin ülke genelindeki iş yerlerinde bulunan hububatların alım satımlarını Borsamızda senedi ve T.M.O.nin ülke genelindeki iş yerlerinde bulunan hububatların alım satımlarını Borsamızda senedi ve T.M.O.nin ülke genelindeki iş yerlerinde bulunan hububatların alım satımlarını Borsamızda senedi ve T.M.O.nin ülke genelindeki iş yerlerinde bulunan hububatların alım satımlarını Borsamızda 

gerçekleştirmek.gerçekleştirmek.gerçekleştirmek.gerçekleştirmek.    

� Lisanslı depoculuk sisteminin getirdiği ürün senetinin ticaretini, ürün borsacılığı bünyesiLisanslı depoculuk sisteminin getirdiği ürün senetinin ticaretini, ürün borsacılığı bünyesiLisanslı depoculuk sisteminin getirdiği ürün senetinin ticaretini, ürün borsacılığı bünyesiLisanslı depoculuk sisteminin getirdiği ürün senetinin ticaretini, ürün borsacılığı bünyesinde sağlayarak,  bölgemizin  nde sağlayarak,  bölgemizin  nde sağlayarak,  bölgemizin  nde sağlayarak,  bölgemizin  

tarım ürünleri ticaretini en az 5 katına çıkartmayı hedefliyoruz.tarım ürünleri ticaretini en az 5 katına çıkartmayı hedefliyoruz.tarım ürünleri ticaretini en az 5 katına çıkartmayı hedefliyoruz.tarım ürünleri ticaretini en az 5 katına çıkartmayı hedefliyoruz.    

� Tarım ürünleri ticaretindeki bu gelişmeye paralel olarak, İlçemize  getireceği katma değerle birlikte, hem İlçemizin Tarım ürünleri ticaretindeki bu gelişmeye paralel olarak, İlçemize  getireceği katma değerle birlikte, hem İlçemizin Tarım ürünleri ticaretindeki bu gelişmeye paralel olarak, İlçemize  getireceği katma değerle birlikte, hem İlçemizin Tarım ürünleri ticaretindeki bu gelişmeye paralel olarak, İlçemize  getireceği katma değerle birlikte, hem İlçemizin 

gelişmesini hem de  İlçemizdeki refah düzeyigelişmesini hem de  İlçemizdeki refah düzeyigelişmesini hem de  İlçemizdeki refah düzeyigelişmesini hem de  İlçemizdeki refah düzeyini daha üst seviyeye taşımak.ni daha üst seviyeye taşımak.ni daha üst seviyeye taşımak.ni daha üst seviyeye taşımak.    

� Özellikle lisanslı depoculukla birlikte, bölgemizde üretimi yapılan ürünlerin kalite yönünden değerlerini yükselterek, Özellikle lisanslı depoculukla birlikte, bölgemizde üretimi yapılan ürünlerin kalite yönünden değerlerini yükselterek, Özellikle lisanslı depoculukla birlikte, bölgemizde üretimi yapılan ürünlerin kalite yönünden değerlerini yükselterek, Özellikle lisanslı depoculukla birlikte, bölgemizde üretimi yapılan ürünlerin kalite yönünden değerlerini yükselterek, 

aynı kalitede yüksek miktarda ürün taleplerinin karşılanmasında önemli rol oynamak.aynı kalitede yüksek miktarda ürün taleplerinin karşılanmasında önemli rol oynamak.aynı kalitede yüksek miktarda ürün taleplerinin karşılanmasında önemli rol oynamak.aynı kalitede yüksek miktarda ürün taleplerinin karşılanmasında önemli rol oynamak.    

    

SosyoSosyoSosyoSosyo----kültürel çalışmakültürel çalışmakültürel çalışmakültürel çalışma    ve faaliyetler kapsamında; ve faaliyetler kapsamında; ve faaliyetler kapsamında; ve faaliyetler kapsamında;     

    

� T.O.B.B. ile Borsamızın katkılarıyla ilçemizde T.O.B.B. Polatlı Fen Lisesi inşaatı T.O.B.B. ile Borsamızın katkılarıyla ilçemizde T.O.B.B. Polatlı Fen Lisesi inşaatı T.O.B.B. ile Borsamızın katkılarıyla ilçemizde T.O.B.B. Polatlı Fen Lisesi inşaatı T.O.B.B. ile Borsamızın katkılarıyla ilçemizde T.O.B.B. Polatlı Fen Lisesi inşaatı tamamlanarak, iltamamlanarak, iltamamlanarak, iltamamlanarak, ilçemize bir eğitim çemize bir eğitim çemize bir eğitim çemize bir eğitim 

kurumu kazandırıldı. kurumu kazandırıldı. kurumu kazandırıldı. kurumu kazandırıldı. 2016201620162016----2017 eğitim döneminde  faaliyete geçecektir.  2017 eğitim döneminde  faaliyete geçecektir.  2017 eğitim döneminde  faaliyete geçecektir.  2017 eğitim döneminde  faaliyete geçecektir.      

� Kurumumuza ait Sosyal Hizmet BinamızKurumumuza ait Sosyal Hizmet BinamızKurumumuza ait Sosyal Hizmet BinamızKurumumuza ait Sosyal Hizmet Binamızdaki tadilat tamamlanarak, ilçemize, 200 kişi kapasiteli, bölünebilir ve çok daki tadilat tamamlanarak, ilçemize, 200 kişi kapasiteli, bölünebilir ve çok daki tadilat tamamlanarak, ilçemize, 200 kişi kapasiteli, bölünebilir ve çok daki tadilat tamamlanarak, ilçemize, 200 kişi kapasiteli, bölünebilir ve çok 

amaçlı 2 adet modern konferans salonu kazandırıldı.amaçlı 2 adet modern konferans salonu kazandırıldı.amaçlı 2 adet modern konferans salonu kazandırıldı.amaçlı 2 adet modern konferans salonu kazandırıldı. 
    

Ayrıca Ayrıca Ayrıca Ayrıca 2017 yılı içerisinde, 2017 yılı içerisinde, 2017 yılı içerisinde, 2017 yılı içerisinde, PTB DepPTB DepPTB DepPTB Depococococuluk A.şuluk A.şuluk A.şuluk A.ş....mizmizmizmiz    mülmülmülmülkiyetinde bulunan kiyetinde bulunan kiyetinde bulunan kiyetinde bulunan TMOTMOTMOTMO----TOBB TOBB TOBB TOBB Tarım Ürünleri Tarım Ürünleri Tarım Ürünleri Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.Lisanslı Depoculuk A.Ş.Lisanslı Depoculuk A.Ş.Lisanslı Depoculuk A.Ş.nce nce nce nce 

Lisanslı Depoculuk faaliyetiLisanslı Depoculuk faaliyetiLisanslı Depoculuk faaliyetiLisanslı Depoculuk faaliyeti    gerçekleştirilen 40.000 gerçekleştirilen 40.000 gerçekleştirilen 40.000 gerçekleştirilen 40.000 ttttonononon    kapasiteli kapasiteli kapasiteli kapasiteli HHHHububat ububat ububat ububat Siloları tesisimize Siloları tesisimize Siloları tesisimize Siloları tesisimize ek 20.000 tonek 20.000 tonek 20.000 tonek 20.000 ton    Hububat Silosu Hububat Silosu Hububat Silosu Hububat Silosu 

yapım yapım yapım yapım ve Mısır Kurutma ve Mısır Kurutma ve Mısır Kurutma ve Mısır Kurutma Ünitesi kurulma Ünitesi kurulma Ünitesi kurulma Ünitesi kurulma çalışmaları devam etmektedir. çalışmaları devam etmektedir. çalışmaları devam etmektedir. çalışmaları devam etmektedir.     

Polatlı Ticaret Borsasını daha ileri seviyeye taşıyabilmek, siz değerli üyelerimize ve ilçemize daha iyi hizmetler sunabilmekPolatlı Ticaret Borsasını daha ileri seviyeye taşıyabilmek, siz değerli üyelerimize ve ilçemize daha iyi hizmetler sunabilmekPolatlı Ticaret Borsasını daha ileri seviyeye taşıyabilmek, siz değerli üyelerimize ve ilçemize daha iyi hizmetler sunabilmekPolatlı Ticaret Borsasını daha ileri seviyeye taşıyabilmek, siz değerli üyelerimize ve ilçemize daha iyi hizmetler sunabilmek    için, için, için, için, 

çalışmalarımıza, ilk günkü heyecanımız ve enerjimiz ile devam edeceğiz. çalışmalarımıza, ilk günkü heyecanımız ve enerjimiz ile devam edeceğiz. çalışmalarımıza, ilk günkü heyecanımız ve enerjimiz ile devam edeceğiz. çalışmalarımıza, ilk günkü heyecanımız ve enerjimiz ile devam edeceğiz.     

    

Bu vesile üyelerimize, Bu vesile üyelerimize, Bu vesile üyelerimize, Bu vesile üyelerimize, sektör içerisindeki kurum vsektör içerisindeki kurum vsektör içerisindeki kurum vsektör içerisindeki kurum ve kuruluşlarımıza saygılarımı sunarım.e kuruluşlarımıza saygılarımı sunarım.e kuruluşlarımıza saygılarımı sunarım.e kuruluşlarımıza saygılarımı sunarım.    

 
Yahya TOPLUYahya TOPLUYahya TOPLUYahya TOPLU    

T.O.B.B.Yönetim Kurulu ÜyesiT.O.B.B.Yönetim Kurulu ÜyesiT.O.B.B.Yönetim Kurulu ÜyesiT.O.B.B.Yönetim Kurulu Üyesi    

P.T.B.Yönetim Kurulu BaşkanıP.T.B.Yönetim Kurulu BaşkanıP.T.B.Yönetim Kurulu BaşkanıP.T.B.Yönetim Kurulu Başkanı 
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ADRES : Polatlı Ticaret Borsası Sitesi Merkez Binası – 06910 POLATLI/ANKARA 
TELEFON : 0.312.625 50 06 – 625 50 60 – 625 50 26 
FAKS   : 0 312.625 50 25 
WEB  : www.polatliborsa.org.tr 
E-MAĐL  : webmaster@polatliborsa.org.tr 
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POLATLI TİCARET BORSASI 
YÖNETİM KURULU 

 

 
Yahya TOPLU 

Başkan 

                            
   Ali ŞEREN                                               Ali TÜRKOĞLU 

                                        Başkan Yardımcısı                                      Sayman Üye 
 

                               
                Ahmet BAYSAL                                     Zafer Şan AYTAÇ                       
                                                       Üye                                                              Üye 
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TANIMI                     : 
 

 
 Polatlı Ticaret Borsası ; 5174 Sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere,“ 

Ticaret Borsaları, bu kanunda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin alım - satım ve 
borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel 
kişiliğine sahip kurumlardır.” 
 

 

GÖREVLERĐ            : 
 

 

a- Borsaya dahil maddelerin, borsada alım-satımını tanzim ve tescil etmek. 
 

b- Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü  fiyatlarını  usulü  dairesince,  tespit ve ilan 
etmek. 
 

c- Alıcı   ve   satıcının,  teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından  yükümlülüklerini, 
muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari 
tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeleri yapmak. 
 

d- Yurt   içi   ve   yurt   dışı   Borsa   ve  piyasaları  takip  ederek  fiyat haberleşmesi  yapmak,  
        elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 
 
e- 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

 
f- Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar 

kurmak veya kurulmuşsa iştirak etmek. 
 

g- Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına 
sunmak ve ilan etmek. 
 

h- Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; 
üyelerin tamamı veya bir kesimin menfaati olduğu takdirde  bu üyeleri adına veya kendi adına 
dava açmak. 
 

i- Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları 
izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. 
 

j- Mevzuatla bakanlıklara ve diğer kamu kurum ve kuruşlarına verilen işlerin, bu kanunda 
belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri 
yürütmek. 
 

k- Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 
 

l- Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 
 

m- Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça görevleri 
yapmak. 
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KURULUŞ                    
 
 Polatlı Ticaret Borsası, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile 16 Nisan 1984’de 
kurulmuştur. Organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip, 01 Temmuz 1984 tarihinde fiilen 
faaliyete geçmiştir. 
 
ÜYE SAYISI                
 
 Borsamızın 2016  yılı sonu itibariyle, fiilen faaliyet gösteren 7 değişik meslek grubundan 235 
üyeye sahiptir. 
 

TARĐHÇE VE MEVCUT DURUMU: 

 
 

 01 Temmuz 1984 tarihinde faaliyete geçen Polatlı Ticaret Borsası oluşturduğu satış salonu 
hizmetleri ile kotasyona dahil maddelerin alım ve satımı, fiyatların tespiti, tescil ve ilanı ile ilgili 
işlevini yerine getirmeye başlamıştır. 

 
 Polatlı Ticaret Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte, müstahsiller ürünlerini, numune 
esasına göre, borsa satış salonunda, açık arttırma usulüyle, rayiç fiyattan ve peşin bedelle satma 
imkanına kavuşmuşlardır. Arz ve talebin uygun şartlarda karşılaşması ve müstahsillerin ürünlerini 
gerçek fiyatlardan değerlendirmeleri neticesinde; Borsamızın işlem hacmi her geçen yıl artarak 
devam etmektedir. 
 
 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yürütülen, Ürün Borsalarını Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında, yer alan Polatlı Ticaret Borsası,  donanım, laboratuar cihazları ve yazılım otomasyon 
konusunda yaptığı yatırımlar neticesinde;  Ülkemizde ilk defa hububatların, laboratuar ortamında 
kalite ve sınıflandırması yapılarak, projeksiyon ve bilgisayar destekli sistemde alım satımı 
gerçekleştirilmiştir. 

 
 Bugün geldiği noktada, Polatlı Ticaret Borsası, her gün hububat alım ve satımının 
gerçekleştiği ve serbest piyasa koşullarında fiyatların oluştuğu modern, güvenilir ve hızlı bir şekilde 
hububat ticaretine yön veren borsa konumundadır. Amacımız,  Spot borsa işlemleri yönünden, 
misyonunu tamamlayan borsamızın, forward, opsiyon ve vadeli işlemlerin gerçekleştirildiği  
piyasalarda yerini alarak, Ülke ekonomisine katma değer kazandırmaktır. 

 
 Borsamız, ilk yıllarda Haymana, Beypazarı, Ayaş, Sivrihisar ve Yunak İlçelerinin hububat 
pazarı iken, son yıllarda ülke genelindeki üretici ve tacirlerinde ürünlerini değerlendirdiği hububat 
merkezi konumuna gelmiş olup,  Polatlı Ticaret Borsası'na 2016 yılında gelen ürünlerin % 47,18’i 
Polatlı ilçesinden, % 52,82’side diğer il ve ilçelerden gelmektedir. 

  
 Polatlı İlçesinin, tarımsal  üretimi; iklim ve yağışların elverişli olduğu yıllarda 350-400 bin  
tona kadar ulaşmaktadır. İç Anadolu Bölgesinin önemli bir kısmına hitap eden Polatlı Ticaret 
Borsası‘nda işlem gören hububatların  % 25’lık kısmı İlçemizdeki Un ve Yem Fabrikalarınca işlem 
görürken, % 75‘lük kısmı ise Üyelerimiz tarafından tüm yurt genelindeki Un ve Yem Fabrikalarına 
pazarlanmaktadır. 

 
 Polatlı Ticaret Borsası’nın amacı; hububatların serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde, alıcı ve 
satıcılarını en iyi şartlarda  ve en uygun mekanlarda bir araya getirerek, çağdaş ve teknolojinin 
getirdiği cihaz ve donanımlarla destekli, spot ve vadeli işlemlerin yapıldığı seviye taşımak, 
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borsacılığı ülke geneline hizmet verebilecek niteliğe kavuşturmak,  daha sonraki aşamada ise, Dünya 
Borsalarına entegre olmaktır. 
 

 
 
 

 Polatlı, Konya, Eskişehir ve Edirne Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin günlük oluşan 
fiyatlar, ülke genelindeki, Un sanayicilerine, Yem sanayicilerine, İhracatçı Birliklerine, Ticaret 
Borsalarına ve Sektör içerisindeki paydaşlarımıza Web ortamında iletilmekte ve bilgi dağıtımı 
sağlanmaktadır. Ayrıca, borsamızda oluşan günlük hububat fiyat bülteni,  web sitemiz aracılığıyla 
(www.polatliborsa.org.tr),  Türkiye ve dünya genelinde izlemektedir. 2010 içerisinde, T.O.B.B.bilgi 
ağı oluşturarak, satış salonunda işlem gören ürünler, T.O.B.B.ne anlık olarak aktarılmaktadır. Ayrıca, 
İlçemiz çarşı merkezinde bulunan elektronik panoya, satış salonunda günlük oluşan fiyatlar online 
olarak aktarılmakta, ilçemiz üreticilerinin kullanımına sunulmuştur. Polatlı Ticaret Borsası 2013 
yılında akıllı cep telefonlarına girerek, Google Play ve App Store uygulamaları ile sektör içerisindeki 
paydaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştır.  Bu uygulama ile  Kurumsal Bilgiler, Duyurular ve 
Haberler, paydalarımız tarafından izlenebilmekte ve  Aylık Bülten ile Satış salonunda oluşan fiyatları 
anlık olarak görebilmektedirler.  
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BORSAMIZIN MEVCUT FİZİKİ İMKANLARI  
 
 

a) Borsa Hizmet Binası 
  

1.200 m²’lik alan  üzerine inşa edilmiştir. Bodrum kat, zemin kat, 1 ve 2 kattan olmak üzere 
3 kattan müteşekkildir. 800 m²’lik satış salonunda 85 kişilik  müstahsil  tribünü  ve “U“  
biçiminde  64 alıcının  oturacağı  hububat satış salonu, ayrıca, 20 alıcının oturacağı Bakliyat 
ve Kimyon satış  salonu ile borsa üyeleri için dinlenme salonu bulunmaktadır. 1.katta üst 
tescil, muhasebe servisleri, Laboratuar ve bilgi işlem odası bulunmaktadır. 2.katta ise,  Üst 
Yönetim, Yönetim Toplantı Salonu ve Meclis Toplantı Salonu bulunmaktadır. 
 
Hububat Teknolojileri Laboratuarı ; 

 
Borsa Hizmet Binası içerisinde hizmet veren Hububat Teknolojileri Laboratuarı, 352,00 m2 
alana sahip olup, içerisinde Fiziksel ve Kimyasal bölüm ile Numune ve Doküman Arşiv 
bölümleri Akreditasyon şartları kapsamında oluşturulmuştur. 
 
Üreticiler  tarafından borsa satış  salonunda  satılmak  üzere  gelen  tüm  ürünler, TÜRKAK  
tarafından  akredite  edilen  Hububat   Teknolojileri  Laboruatarımız da,  TSE  EN  ISO/IEC 
17025:2005 standardı  kapsamında fiziki ve kimsayal tetkikleri yapılmakta, ürünün kalite 
ve sınıflandırılması belirlenerek, analiz raporu düzenlenmekte, daha sonra satış işlemi için 
satış salonuna monşarj asansör ile gönderilmektedir. 
 
Hububat  Teknolojileri Laboratuarımız,  TSE EN ISO/IEC 17025:2005  Standardı  ile Deney  
Laboratuarı  Belgesi  kapsamında,  aşağıda  belirtilen  fiziki  ve kimyasal tetkikleri, TS 2974 
Buğday Standardına göre yapmakta olup, sahip olduğu son teknoloji cihaz ve ekipmanlara 
sahip olan Hububat Teknolojileri Laboratuarı, tecrübeli mühendis ve personelleriyle 
hizmetlerini gerçekleştirmektedir.. 
 
BUĞDAY 
- Gluten Tayini 
- Gluten İndeks Tayini 
- Sedimantasyon Tayini 
- Sertlik Tayini 
- Haşare Zararı Görmüş Tane Tayini 

 
TAHILLAR 
- Düşme Sayısı Tayini 
- Yabancı Madde Tayini 
- Diğer Tahıllar Tayini 

 
TAHIL ve TAHIL ÜRÜNLERİ 
- Rutubet Muhtevası Tayini 
- Protein Tayini 
- Hektolitre Tayini 

 
Ayrıca,     üyelerimizin    talepleri    doğrultusunda,    depolarında    bulunan   ürünlerin,   
TSE EN ISO/IEC 17025:2005  Standardı  kapsamında,  fiziki   ve  kimyasal tetkikleri de  
yapılarak, analiz raporu düzenlenmektedir. 
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b) Sosyal Hizmet Binası  
 
Sosyal   Hizmet Binası‘nda  2014 yılında başlatılan çalışma ile 869,00 m2 alan içerisine, 
bölünebilir 2 adet konferans salonu ve fuaye alanı ile diğer hizmet birimlerinin 
oluşturulması kapsamında çalışmalar devam etmektedir.  

  
 

c) Kantar Binası   
  
Polatlı  Ticaret  Borsası’nca, 2014 yılı içerisinde  gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 
2 adet yeni kantar binası yapımı gerçekleştirilmiş olup, 80 tonluk 3 adet yeni kantar 
platformu alınmış ve toplamda, 80 tonluk 4 adet tam elektronik bilgisayarlı kantar ve 
operasyon odası ile  hasat sezonu öncesi üretici ve üyelere hızlı, doğru ve etkin hizmet 
verilmeye başlanılmıştır.  Yapılan yatırımlar neticesinde, üye ve üreticilere daha hızlı ve 
etkin hizmet verilmesi amacı ile araç sirkülasyonunda artış hedeflenmiştir. 
 
Borsamıza satış amaçlı ürün getiren üreticilerin bilgileri ile ürün ve araç bilgileri sisteme 
ilk temas noktasında kantar operatörleri tarafından sisteme kaydedilmekte ve bu bilgiler 
bilgisayar ortamında saklanarak, veri havuzunda toplanmaktadır.  
 

d) Polatlı Ticaret Borsası Sitesi  
 
Polatlı Ticaret Borsası sitesi içerisinde Borsa  Üyelerinin ürün deposu olarak 
kullandıkları her biri 600 ton kapasiteli 176 adet kapalı depo ve her deponun önünde 
açık alan bulunmaktadır. Site içerisinde araç park yerleri, yeşil alanlar bulunmakta ve 
sitenin etrafı tamamen kapalı olup güvenlik önlemleri alınmış durumdadır. 
 
Ayrıca, site dışında Borsa üyelerine ait her biri 2 adet Hububat Silosu ve 600 ton 
kapasiteli 90 adet kapalı depo ve her depo önünde açık alanı bulunmakta olup, toplam 
kapasite 200.000 tondur. 

 
e) Araç Park Alanı  

 
Hasat döneminde, Borsaya ürün getiren araç sırasındaki artış, trafik için büyük tehlikle 
arz etmesinden dolayı, Polatlı Belediyesi ile yapılan ortak çalışma sonucunda,  Belediye 
tarafından, Ticaret Borsası sitesi dışında, 250 araç kapasiteli araç park alanına 
oluşturulmuştur.  Araç park alanının faaliyete geçmesi ile, gerek ürün getiren araçlar ve 
ürünler için güvenli bir ortam sağlanmış gerekse diğer araç ve vatandaşlar açısından 
tehlike ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, araç park alanı içerisindeki, yemekhane, çay ocağı  
gibi sosyal tesisler, üretici ve ürün sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermektedir.  
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PPOOLLAATTLLII  TTİİCCAARREETT  BBOORRSSAASSII''NNIINN  ÇÇAALLIIŞŞMMAA  SSİİSSTTEEMMİİ;;  

 

AŞAMA AŞAMA SPOT SATIŞ SĐSTEMĐ 
 
 

 

   
 

 
1- Üreticilere ve tacirlere ait araçlar kantar tartımı ve numune alınması amacıyla borsa görevlileri 

tarafından, sıraya alınmaktadır 
 

 

  
 
 
2- 60 ton kapasiteli tam elektronik bilgisayar destekli kantarlarda, ilk etapta, satıcıya ve ürüne 

ilişkin bilgiler bilgisayara işlenir. Daha sonra otomatik sonda ile standartlara uygun biçimde  
numunesi alınır. Taşıyıcı borular ile TSE Standartları çerçevesinde, kalite ve sınıflandırması 
yapılmak üzere laboratuara aktarılır. Kantar görevlisi, numune alma operatörü ve numune 
karşılayıcı tarafından kullanılan telekonferans sistemiyle bu görevliler arasında koordinasyon 
sağlanır. Aynı anda üretici ve ürün bilgileri sisteme girilerek tartım işlemi gerçekleştirilir. 
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3- Taşıyıcı borular ile toplama kaplarında toplanan ürün numuneleri, karşılayıcı tarafından, kalite 
ve sınıflandırma işlemi için, plastik tabaklara aktarılır, bilgisayar aracılığı ile alınan bilgilere ek 
olarak telefon sistemi ilede teyit edilerek ilk tescil pusulası düzenlenir. Daha sonra işlem 
sırasına alınır. 

 

          
   
4- Ürün numuneleri, TSE standartlarına göre kalite ve sınıflandırılması yapılmak üzere, numune 

ayırıcı ile şahit numune ve test yapılacak numune olmak üzere ikiye ayrılarak, ilk safhada 
yabancı madde tayini işlemine tabii tutulmaktadır. 
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5- İkinci safhada ürünün, hektolitre ağırlığı, rutubeti, protein değeri ve sertlik tayini otomatik 
cihazlarla tespit edilmektedir. 
 

    
 

 

6- Laboratuarda görevli mühendislerce ürün kalitesini etkileyen faktörlerin tespiti yapılır. (haşere 
zararı görmüş taneler,  diğer grup / zıt sınıf buğday taneleri, diğer tahıllar, yabancı madde, cılız kırık 
tane, karamuk, pelemür, kızışmış tane)   
 

     
 
7- Ürün numunelerinin, kalite kriterleri operatör tarafından ilgili programa işlenir. Bilgisayara 
işlenen ürün bilgileri neticesinde, program derecelendirmeyi otomatik belirleyerek satış 
salonundaki ekrana, satışa sunulacak ürünler listesine eklemektedir. Ürün, numunesi ve laboratuar 
analiz raporu ile birlikte satış salonuna aktarılır.  
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8- Satış salonunda, 64 üyenin oturacağı "U" şeklindeki masalar çevresinde oturan alıcı 
konumundaki, üyelere o an için satılacak ürüne ait numuna tabak içerisinde gösterilirken aynı anda 
ekranda o ürüne ait laboratuar analiz sonuçları izlenebilmektedir. 
 
 
 

   
 

 

 

9- Satış görevlisi, sesli yanıt sistemiyle ekranda görülen ürünün satış işlemini başlatarak açık 
arttırma satışını düzenler. Neticesinde oluşan en yüksek fiyatı ve alıcı firmanın ismini sisteme kayıt 
ederek satışı sonlandırır. Satışı gerçekleşen ancak, alıcı tarafından onaylanmayan işlemler sarı 
bantta, Satıcı tarafından onaylanan ve tescili gerçekleşen işlemler mavi bantta ve iptal işlemleri de 
kırmızı bant olarak izlenir. Ayrıca, ekranın en alt bölümünde, diğer borsalara ait hububat fiyatları 
alıcı ve satıcının bilgisine sunulur. 
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10- Ekranda birinci kısımda, satışa sunulacak ve satışı gerçekleşen ürünlere ait bilgiler 
gösterilmektedir. İkinci kısımda, satışa sunulan ürüne ait ürün cinsi, kalite sınıfı, tahmini 
miktarı ve laboratuar analiz değerleri yansıtılmaktadır. Üçüncü kısımda ise o an itibariyle 
işlem gören ürünlerin, kalite sınıflandırmasına göre, ürün cinsi, en az, en çok, ortalama 
fiyatları, miktar ve işlem adedi yer almaktadır.  Sistem Reel Time olarak fiyat bilgilerini web 
ortamında otomatik olarak güncelleyerek, anlık fiyat hareketleri yayınlanmaktadır. 
 

 

          

 

 

11- Satış işlemi tamamlanan ürünün kime ait olduğu ilk defa salonda anons edilir ve üreticiye alıcısı 
ve fiyatı belli olan ürün teslim edilir. Üretici kendi açısından değerlendirmesini yaparak, ilk tescil 
bölümünde müşterek alım satım beyannamesi düzenlenerek, satıcı tarafından imzalanır ve alım 
satım işlemi gerçekleşmiş olur. Sistem o andaki satışa ait işlemleri satış ekranına otomatik olarak 
yansıtır.  Daha sonra Ürüne ait numuna alıcıya ait depo numarası, laboratuar raporu, satış fiyatını 
içeren ilk tescil pusulası ile birlikte poşetlenerek üreticiye verilir.  
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12- Üreticinin talebi işlemi iptal etmek ise, işlem sistemden iptal edilir ve üreticinin hiçbir 
sorumluluğu yoktur.  
 

  
 
13- Üretici numune poşeti ile birlikte ürününü alıcı deposuna götürerek teslim eder. Daha sonra 
borsa görevlileri, ilgili alıcı deposunda, satış işleminin teslim, tesellüm ve tediye bakımından 
yükümlülüklerini yerine  getirilip getirilmediğini kontrol ederek, satılan ürüne ait müstahsil 
makbuzuna tescil tarih numarası verilerek müşterek alım satım beyannamesi tamamlanır. 
 

   

 

14- Borsa Üyeleri, o gün içinde satın aldıkları ürünleri depoönünde istiflerler. Üyelerimiz 
istifledikleri ürünlerinin kimyasal özelliklerini öğrenmek isterlerse, ürün numunelerini borsamız 
laboratuarına getirirler. Laboratuarımızda derece dışı faktörlerden gluten, gluten index, 
sedimantasyon, gecikmeli sedimantasyon ve düşme sayısı (falling number) gibi analizler yapılarak 
sonuçları bir rapor haline getirilir. Üyeler ilgili ürün raporunu kullanarak, genelde aynı gün 
içerisinde, Türkiye genelindeki un sanayicilerine, yem sanayicilerine ve sektör içerisinde yer alan 
diğer kurum ve kuruluşlara satışını gerçekleştirerek sevk ederler. 
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Halen yurt içerisinde, fiyat haberleşmesi yönünden Borsamızın öncülüğünde, hububat 
fiyatlarının belirlenmesinde söz sahibi, Polatlı , Konya, Eskişehir ve Edirne Ticaret Borsalarında 
işlem gören ürünlerin günlük oluşan fiyatlarının mail aracılığı ile borsamızda birleştirilerek tüm 
ülke genelindeki ilgili birimlere ve üyelerimize mail ile iletilmekte ve bilgi dağıtımı sağlanmaktadır. 
Borsamızda oluşan fiyat hareketleri www.polatliborsa.org.tr internet adresimiz ve mobil uygulama 
ile ilan edilmektedir. 

 
  
 

 

 
 Ayrıca,  şehir merkezinde bulunan   

elektronik panoya, satış salonunda günlük 
oluşan fiyatlar online olarak aktarılmakta, 
ilçemiz üreticileri tarafından takip 
edilmektedir. 
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Borsamız tarafından hazırlanan www.polatliborsa.org.tr Web sayfamız Türkçe ve 
İngilizce olarak İnternet ortamında Borsa üyelerimize, ilgili kurum ve kuruluşlara hizmet 
vermektedir. 

 

Borsamız web sitesi içeriğinde Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık bültenler, Grafikler, Borsa 
ile ilgili kanunlar, Borsamızla ilgili yıllık raporlar, Bilgi Edinme bölümü, Haberler, Sık 
sorulan sorular ve İhale bölümleri, Borsamızla ilgili bilgiler, kuruluşumuzdan bu güne kadar 
oluşan detaylı veriler, spot işlemlerle ilgili bilgiler ve TMO ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

Borsamız satış salonunda oluşan güncel tüm fiyat hareketleri web sayfamızda reel time 
olarak anında izlenmektedir. 
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TÜRK BUĞDAY SINIFLARI 
 

KODU MAKARNALIK BUĞDAYLAR 

1170 

Amanos 97 Altın 40-98, Altıntaş-95 Aydın-93 Ç-1252 Diyarbakır - 81 

Eminbey Fırat - 93 Fuatbey 2000 Güneyyıldızı Harran - 95 Kunduru-1149 

Mirzabey Salihli - 92 Sarıçanak Selçuklu - 97 Sham - 1 Kızıltan - 91 

Svevo Zenit Zühre Diğer Makarnalık Çeşitleri 

EKMEKLĐK BUĞDAYLAR 

        Anadolu Beyaz Sert Buğdaylar 

1260 
Adana – 99 Ceyhan – 99 Kıraç 66 Kırik Melez 13 Tosunbey 

Zerun      

        Anadolu Kırmızı Sert Buğdaylar 

1270 

Ahmetağa Aldane Bağcı 2002 Bezostaja-1 Doğu – 88 Dropia 

Esperia Flamura 85 Gün - 91 Karasu – 90 Krasunia Odes'ka Pamukova-97 

Sagittario Selimiye Syrena Odes’ka Tekirdağ   

        Diğer Beyaz Buğdaylar 

1360 

Ağrı "S"093 Altay 2000 Atay-85 Aytın-98 Müfitbey Đzmir 85 

Cumhuriyet 75 Dağdaş-94 Dariel Doğankent-1 Galil Tir 

Gerek-79 Göksu 99 Gönen Basribey – 95 Karahan 99 Karatoprak 

Kaşifbey 95 Kırgız 95 Kutluk 94 Bayraktar 2000 Nurken Özkan 

Palandöken 97 Saroz-95 Seyhan 95 Sultan 95 Süzen 97 Tahirova 

Genç 99 (Ka 8 Nac) Topbaş 111-33 Ziyabey-98 Yüreğir-89 Diğer Beyaz Buğdaylar  

         Diğer Kırmızı Buğdaylar 

1370 

Centauro Colfiorita Demir 2000 Ekiz Flamura-80 Gelibolu 

Golia Guadalupe Đkizce 96 Karacabey 97 Kate A-1 Kınacı 97 

Konya 2002 Lancer Momchil Negev Pandas Pehlivan 

Sana Saraybosna Sönmez 2001 Diğer Kırmızı Buğdaylar 
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EKMEKLĐK BUĞDAY DERECE FAKTÖRLERĐ (TS 2974) 
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MAKARNALIK BUĞDAY DERECE FAKTÖRLERĐ (TS 2974) 

 

BEYAZ ARPA GRUP FAKTÖRLERĐ(TS 2974) 
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ÇAVDAR GRUP FAKTÖRLERĐ (TS 2974) 

 

YULAF GRUP FAKTÖRLERĐ (TS 2974) 
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BORSAMIZDA ĐŞLEM GÖREN BUĞDAYIN ĐLÇELERE GÖRE DAĞILIMI (2016) 
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 İL İLÇE İL İLÇE İL İLÇE İL İLÇE 

Adana Ceyhan Antalya Merkez Eskişehir Kaymaz Konya Tuzlukçu 

Adana Karaisalı Ardahan Göle Eskişehir Mahmudiye Konya Yunak 

Afyon Emirdağ Bilecik Merkez Eskişehir Merkez Kütahya Merkez 

Afyon Đhsaniye Bilecik Bozhöyük Eskişehir Mihallıççık Mardin Derik 

Afyon Merkez Bilecik Gölpazarı Eskişehir Seyitgazi Mardin Kızıltepe 

Aksaray Ortaköy Bilecik Söğüt Eskişehir Sivrihisar Muş Malazgirt 

Ankara Akyurt Bolu Gerede Hatay Reyhanlı Rize Hemşin 

Ankara Ayaş Bolu Kıbrıscık Isparta Yalvaç Sakarya Hendek 

Ankara Bala Bursa Osmangazi Đçel Tarsus Şanlıurfa Merkez 

Ankara Beypazarı Bursa Yenişehir Đstanbul Kadıköy Trabzon Beşikdüzü 

Ankara Çankaya Çankırı Çerkeş Đzmir Karşıyaka Uşak Merkez 

Ankara Çubuk Çankırı Kızılırmak Kahramanmaraş Pazarcık Yozgat Çayıralan 

Ankara Elmadağ Çankırı Kurşunlu Karabük Eskipazar Yozgat Boğazlıyan 

Ankara Etimesgut Çankırı Merkez Kars Merkez Yozgat Sarıkaya 

Ankara Gölbaşı Çankırı Şabanözü Kastamonu Devrekani Yozgat Şefaatli 

Ankara Güdül Çankırı Yapraklı Kırıkkale Balışeyh Yozgat Yerköy 

Ankara Haymana Çorum Alaca Kırıkkale Delice   

Ankara Kalecik Çorum Bayat Kırıkkale Karakeçli   

Ankara Kazan Çorum Boğazkale Kırıkkale Merkez   

Ankara Mamak Çorum Đskilip Kırşehir Kaman   

Ankara Merkez Çorum Mecitözü Kırşehir Merkez   

Ankara Nallıhan Çorum Oğuzlar Konya Cihanbeyli   

Ankara Polatlı Çorum Sungurlu Konya Çeltik   

Ankara Sincan Denizli Merkez Konya Ilgın   

Ankara Şereflikoçhisar Eskişehir Alpu Konya Kadınhanı   

Ankara Temelli Eskişehir Beylikova Konya Kulu   

Ankara Yenikent Eskişehir Çifteler Konya Merkez   

Ankara Yenimahalle Eskişehir Günyüzü Konya Sarayönü   
 

  
 
 
 
 
 

01 OCAK 2014 - 27 AĞUSTOS 2015 TARİHLERİ ARASINDA 
BORSAMIZA GELEN HUBUBATLARIN İL ve İLÇELERE GÖRE 

DAĞILIM TABLOSU 
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LİSANSLI DEPOCULUK FAALİYETİ, AMACI ve FAYDALARI 
 

Polatlı ticaret Borsası’nın % 99 iştiraki ile 31 Mayıs 2007 tarihinde Polatlı Depoculuk A.Ş. 
kurulmuştur. Şirketin sermayesi 8 milyon 50 bin TL.'sı olup, tamamı ödenmiştir. Şirketin amacı 
hububat depoculuğu konusunda yatırımlar yaparak ülkemizde Lisanslı Depoculuk konusunda ilk 
adımların atılmasına öncülük etmektir. Bu amaç çerçevesinde T.M.O. Genel Müdürlüğü tarafından  
Kira garantisi verilerek yeni yaptırılacak hububat depolarının kiralanması işi ihalesine 10 Temmuz 
2008 tarihinde iştirak etmiş olup, Polatlı bölgesinde 40.000 tonluk  Hububat deposu  inşaatı işi 
ihalesini kazanmıştır. 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Polatlı Depoculuk A.Ş. arasında kira garantisi verilerek 
yeni yaptırılacak hububat depolarının kiralanması sözleşmesi 15 Ağustos 2008 tarihinde 
imzalanmıştır. İlgili Sözleşme kapsamında hububat depoları inşaatına başlanmış olup, 21 Haziran 
2010 tarihinde T.M.O.Genel Müdürlüğüne ilgili hububat depoları teslim edilmiştir. 

 
31 Ekim 2010 tarihinde TMO ile yapılan sözleşme fesh edilerek, aynı şartlarda  Lisanslı Depoculuk 
yapılması amacıyla 01 Kasım 2010 Tarihi itibari ile TMO – TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
A.Ş. ile kira sözleşmesi imzalanmıştır.   

 
T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, 12 Temmuz 2011 tarihinde TMO-TOBB Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk Tic.ve San.A.Ş.ne, Polatlı İlçesi Üçpınar Köyü Mervkiindeki mevcut tesislerde 
Lisanslı Depoculuk faaliyeti ile ilgili lisans verilmiş olup,    14 Temmuz 2011 tarihinde de mudiler 
tarafından lisanslı depoya ürün teslim edilerek, lisanslı depoculuk fiilen faaliyete geçmiştir. 
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 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununda belirtildiği üzere, lisanslı 
depoculuk faaliyetinin başlamasıyla birlikte, ülkemizde tarım ticareti yeni bir boyut kazanarak, 
ürünlerin fiziki dolaşımı son bulacak ve ürünü temsilen düzenlenen ürün senetleri el değiştirerek 
alım-satıma konu olacaktır. 
 
 Lisanslı Depoculuk faaliyetinin amacı; tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması 
için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini 
korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, 
tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul 
etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini 
sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini 
geliştirmektir. 
 
Lisanslı depoculuk sistemi ile;  
 

1. Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat 
düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi, 

2. Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, lisanslı 
depolara  

verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan 
kredi ve finansman sağlamaları, 

3. Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler 
üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın 
oluşturulması, 

4. Tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması, 
5. Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım 

ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılması, 
6. Üretimde ve fiyatlandırmada Devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana 

yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve 
fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması, 

7. Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve 
nakliye  

masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi 
elde edilmesi, 

8. Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir 
yatırım aracı sağlanması, 

9. Ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre  
belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temini, 

10. Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın 
ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması, 

11. Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem 
ve opsiyon piyasalarına geçilmesi, 

12. Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının 
oluşturulması, 

13. Ülkemizin  yakınında  bulunduğu  Orta  Doğu,  Balkanlar,  Türkî  Cumhuriyetler   ve   
Asya        coğrafyasındaki   tarım   ürünleri   ticaretinde  de   önemli   rol  üstlenmesi  ve  
pay  sahibi        olunması, hedeflenmiştir. 

 
 

 


