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SUNUŞ 

Dünyanın yaşadığı koronavirüs salgınıyla birlikte 

tarım ve gıdanın ulusal güvenlik kadar stratejik 

sektör  olduğu bir kez daha görülmüş, tarım 

politikalarında gıda güvenliği ön plana çıkmıştır. 

Bu durum bitkisel ve hayvansal üretimin ne denli 

önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. 2021 

yılında iklimsel kuraklıkla birlikte bitkisel 

üretimdeki rekolte kaybı, pandemi, parasal 

genişleme, emtia fiyatlarındaki yükselme ve 

dövizde yaşanan dalgalanmalarla tarım-gıda 

sektörü zorlu bir dönem yaşamıştır.  

 

Dünyada tahıllardan et ve süte, şekerden bitkisel 

yağlara gıda fiyatları küresel boyutta son 10 yılın en yüksek seviyelerine çıkmıştır. Bazı ülkelerde, üretim 

yetersizliği ve tedarik zincirlerinde yaşanan bozulmalar, ülkelerin stok hamleleri sonucu gıda krizi 

yaşanmış, market rafları boşalmıştır. Yaşanan durum karşısında ülkelerin politikalarında tarım ilk 

sıralara yükselmiş, başka ülkelerde tarım arazisi kiralama hamleleri daha da artmıştır.  

 

Ülkemizde ise devletimizin tedbirleri, desteklemeleri ve teşvikleriyle üretim devam etmiş, ülkemizde 

bir gıda krizi yaşanmamıştır. Tarımsal üretim devam etmiş, firmalarımız üretimle birlikte hem yurtiçi 

hem de yurtdışı piyasaya ürün arz etmeyi sürdürmüştür. Hayvan varlığımız artış göstererek, 57,4 milyon 

küçükbaş hayvan, 18,3 milyon büyükbaş hayvan sayısı ile Avrupa'da 1. sırada yer aldık. Bitkisel, 

hayvansal ihracatımız 29 milyar doları aştı. Tarımın başkenti Konya'mızın, bitkisel ve hayvansal ürünler 

ihracatı da 2021 yılında rekor kırdı. %24,6 artış ile 527 milyon 705 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 

Pandemi koşullarına rağmen tarım sektörümüzde istihdam önemli ölçüde arttı. İstihdam edilenlerin 

sayısı 300 bin artışla 5 milyon 119 bin kişi oldu. İstihdamın sektörel dağılımında tarım %17,1'le hizmet 

ve sanayiden sonra 3. sırada yer aldı. Ülkemiz süreci en iyi şekilde yürüterek tarım-gıda-hayvancılık 

sektörlerinde dünyaya örnek olmuştur.  

 

Gıda, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması, finansal dalgalanmalardan, risk ve tehditlerden 

etkilenmemeleri için bundan sonra da hükümetimiz tarafından tedbirlerin ve desteklemelerin sürmesi 

piyasanın beklentisidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, ülkemizde 

ekilmemiş tek karış toprak bırakmamak için, üretimin ilave politikalarla desteklenmesi ve cazip hale 

getirilmesi son derece önemlidir. Artırılacak üretimle gıda ve yem sanayinin hammadde ihtiyacı 

karşılanacağı gibi fiyatlarda da piyasa dengesi sağlanabilecektir. Bu anlamda 2022 üretim yılı için 

hububat dâhil tüm ürünlerde gübre desteklerinin yüzde 100 arttırılması, hububatta sertifikalı tohum 

desteğinin dekarda 24 TL’ye yükseltilmesi, mazot desteğinin de maliyetinin ortalama yüzde 50'si olacak 

şekilde ödenmeye devam etmesi, tarımsal destek ödemelerin 26 milyar TL’ye çıkartılması, kuraklıktan 

etkilenen çiftçilerimize verim kaybı oranlarına göre toplamda 2,6 milyar TL ödeme yapılması 

sürdürülebilir tarım için önemlidir. Çünkü, gıda güvenliğini esas alan, verimliliği yüksek, uluslararası 

rekabette güçlü sürdürülebilir bir tarım sektörü, Türkiye’yi tarımsal üretim ve ticaretinde bölgesinde 

merkez ülke haline getirecek, gıda üretimi ve tedariki noktasında vazgeçilmez kılacaktır.  
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2021, dünya genelinde piyasa fiyatlarının çok hızlı değiştiği, gıda enflasyonu riskinin artığı, enerji ve 

doğalgaz fiyatlarının yükseldiği, üretim maliyetlerinin arttığı bir yıl oldu. Bunda; koronavirüste yeni 

varyantların ortaya çıkması, gıda tedarik zincirindeki bozulmalar, üretim kayıpları, gıda güvenliği 

endişesi, ülkelerin tarım-gıda ürünlerine kota, sınırlama uygulamaları, lojistik fiyatların artırmasının 

etkisi büyük. 2022 yılı ise hem ülkemiz hem de dünya için daha iyi bir dönem olacaktır. Pandemi ve 

iklimsel kuraklığın dünyada etkile rinin azalması, tarımsal üretimde yüksek rekolte beklentisiyle birlikte 

emtia fiyatlarında düşüşle hem gıda fiyatlarında hem de enflasyonla ilgili normalleşmeye gideceğiz. 

Serbest piyasa ekonomisi içinde Yeni Ekonomi Modeli de bu anlamda önemlidir. Yeni model, kurdaki 

dalgalanmaları durduracak, istikrar ve güven iklimini güçlendirecek, üretim ve istihdamı arttıracak, 

ihracatçıların önünü açacak, Türk Lirası’na değer katacaktır. Ülke olarak tarım ve hayvancılıkta istikrarlı 

şekilde büyümeyi sürdürüyoruz. Tarımsal üretimde Avrupa’da 1., dünyada da ilk 10 içindeyiz. Bitkisel 

üretim ve hayvansal ürünler değeri ile ülkemize değer katan, devletimizin uzun yıllar destek ve 

teşvikleriyle gelişen, üreten ve istihdam sağlayan güçlü bir tarım-gıda sektörümüz var. Sektörümüz 

2022 yılında da ülkemizi olası bir gıda kriziyle karşı karşıya kalmaması için ‘2023 Büyük ve Güçlü Türkiye’ 

hedefiyle çalışmaya, üretmeye, istihdamı arttırmaya, ihracata devam edecektir.   

 

Konya; 2,2 milyon hektarlık tarım arazisi varlığı, 30 milyar liralık bitkisel ve hayvansal üretim değeri ile 

tarımsal üretimde önemli bir potansiyeline sahiptir. Şehrimizin tarımsal üretim potansiyelinin 

öneminin farkında olarak 1907 yılından bu yana hizmet veren Konya Ticaret Borsası, uluslararası 

arenada Türkiye’nin prestiji ve menfaatleri doğrultusunda yeni piyasa organizasyon yapısı ile hizmet 

üretmeye devam etmektedir.  Borsamızın vizyonu, tarımsal ticaretin merkezi olmaktır. Bu hedefimizi, 

somut öneri ve projelerle, yeni yatırımlarla, etkin biçimde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 1.400’e yakın 

üye, yıllık 22 milyar liralık işlem hacmi ve yıllık 1 milyon tonu bulan spot işlem miktarı, akredite 

laboratuvarı, yetişmiş insan gücü ve yüzyılı aşan kurum kültürüyle önemli bir yere sahiptir. Lisanslı 

depoculuk faaliyetleri ile de dikkat çeken borsamız 2015 yılında 100 bin ton kapasiteyle Anadolu 

Selçuklu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ASLİDAŞ)’ı hizmete açarak, tarım ürünlerini yatırım 

aracına dönüştürmüştür. ASLİDAŞ, 306 bin tonu aşan depo yatırımlarına Yunak, Çumra, Sarayönü, Ilgın, 

Çeltik ve Karapınar’da devam etmektedir. Gelinen süreçte borsamız, dünyadaki tarımsal faaliyetleri 

yakından takip ederek tarımsal ticareti belli bir standarda kavuşturmaya çalıştırmakta, tarımsal ürün 

ve emtialar üzerine düzenlenmiş finansal piyasalar açısından etkin bir noktada hizmet vermektedir.  

 

Üyelerimizden aldığımız güç ve ortak akılla, borsamızın ulusal ve uluslararası etkinliğinin artırılması, 

lisanslı depoculuk kapasitesinin geliştirilmesi, laboratuvarın verimli, etkili ve etken bir şekilde çalışması 

için teknoloji ve bilimsel gelişmeler ışığında hizmet kalitesinin yükseltilmesi, üyelerinin menfaatlerini 

gözeterek rekabet edebilirliklerini artırmak için gerekli ortamın sağlanması gibi sektörümüzün 

etkinliğini daha da artıracak faaliyetlerimizi 2022 yılında da sürdüreceğiz.  

 

Hüseyin Çevik 

Konya Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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TARİHÇE 

Konya'nın Selçukiler devrindeki Buğday Pazarı İnce Minare civarında idi. Osmanlı döneminde ise 

Buğday Pazarı İmarethane'de bulunuyordu. İmarethane II.Selim'in Şehzadeliği zamanında 

Hicri:974/Miladi:1566-Hicri:982/Miladi:1574 yıllarında yapılmıştır. 1901 yılına kadar Buğday Pazarı 

olarak kullanılan eser daha sonra da Sipahi Pazarı olarak kullanılmıştı.   

Vali Ferit Paşa İmaretin kıble tarafındaki bahçeye de bir kapı açılarak Buğday Pazarı'nın genişletilmesini 

istemiştir. Ancak Çelebi Efendi buna muvafakat 

etmemiştir. İşte bundan sonra Hicri:1319/Miladi:1901 

yılında Ferit Paşa Buğday Pazarı'nı yaptırmıştır. 

Pazarın doğu kapısının üstünde üç satır halinde şu 

kitabe okunur:  

1-Tacidar-ı devran elgazi Sultan Abdülhamid han-ı sani efendimiz hazretlerinin devr-i saltanatlarında 

2-Vali-i vilayet devletlü Ferid Paşa hazretlerinin semere-i himmet umranperveranleri olarak  

3-Hayyızaray-ı husul müessesat-ı nafiadan biride müceddededen inşa olunan İşbu Buğday 

Pazarı'dır.Sene r.1317 sene H.1318.  

 

Batı kapısı üzerinde iki satır halinde şu talik kitabe vardır:  

1-Tacidar-ı devran elgazi Sultan Abdülhamid han-ı sani efendimiz hazretlerinin devr-i saltanatlarında 

vali-i vilayet devletlü Ferid Paşa hazretlerinin asar-ı bergüzidelerinden biri işbu Buğday Pazarı'dır. Sene 

r.1317 sene H.1318.  

2-Buğday Pazarı buraya nakilden evvel türbe önünde II.Sultan Selim' in imarathanesinde idi.  

 

Kitabelere göre Buğday Pazarı Hicri:1319/Miladi:1901 yılında Konya Valisi Avlonyalı Ferid Paşa 

zamanında yapılmıştır.  

Türkiye'de Ticaret Borsalarının tarihçesine baktığımızda ise, borsalarla ilgili ilk yasal düzenlemenin 15 

Nisan 1886 tarihinde yürürlüğe giren "Umum Borsalar Nizamnamesi" olduğu görülmektedir. Yukarıda 

da açıklandığı gibi, Konya'da 1901 yılında Buğday Pazarı olarak tarım emtialarının ticaretinin yapıldığı 
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bir borsa sistemi ve yapısı bulunmaktadır. Bu tecrübeyle 

Konya merkezinde Hicri:1325 (1907) yılında Ticaret Borsası 

açılır. Borsanın tam adı; "Ticaret ve Sanayi ve Zahire 

Borsası"dır. "Konya Vilayeti Ticaret ve Sanayi ve Zahire 

Borsası Nizamnamesi", kuruluşundan sonra Hicri:1333 

(1915) Vilayet Meclis-i Umumisi;'nce onaylanmıştır. 

"Konya Vilayeti Ticaret ve Sanayi ve Zahire Borsası 

Nizamnamesi" bugün İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi 

Kavanin kısmı 193 no.da kayıtlı bir matbu nüsha halinde 

bulunmaktadır. Toplam 8 sayfadır. "İdare, Abone 

(müşteriler), varidat ve Masarifat, ticari muameleler, cezai 

tedbirler" olmak üzere beş bölüm ve 37 maddeden 

oluşmaktadır.  

17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihinde İzmir'de toplanan 1. 

İktisat Kongresinde ticaret borsalarının kurulması ve 

geliştirilmesi ile ilgili kararlar doğrultusunda ticaret 

borsalarının kurulması ve geliştirilmesi çalışmaları 

hızlanmıştır. Bu kapsamda Konya Ticaret ve Zahire 

Borsasında tatbik olunmak hazırlanan talimatnameler, 

kararname olarak 1924 ve 1926 tarihlerinde yeniden yürürlüğe girmiş, Borsa faaliyetlerine devam 

etmiştir.  

1997 yılında halen hizmet verdiği 9 bin metrekare hizmet alanına sahip modern binasına taşınan Konya 

Ticaret Borsası, gelişmiş alt yapısı ve uzman personeliyle üyelerine ve üreticilerimize hizmet vermeye 

devam etmektedir. 

Anadolu’da diğer borsaların kurulmasına da öncülük etmiş olan Konya Ticaret Borsası’nın hizmet ağı, 

bugün bir merkez ve 8 tescil bürosu ile günden güne yayılmaktadır. Her yıl ülkenin ilk dört borsası içinde 

olan Konya Ticaret Borsası’nın, bölge ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Konya’nın tahıl ambarı 

olması sebebiyle, Türkiye’nin en büyük hububat borsası konumundadır. 
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BORSA MECLİSİ 

  

ADI SOYADI ÜNVANI 

MEHMET NAMIK KÖKLÜSOY MECLİS BAŞKANI 

ERKUT GÜRBÜZ  MECLİS BŞK.YARDIMCISI 

ÖZKAN TAŞPINAR MECLİS BŞK.YARDIMCISI 

MUSTAFA KÜÇÜKİPLİKÇİ MECLİS KATİP ÜYE 

HÜSEYİN ÇEVİK MECLİS ÜYESİ 

MEHMET BÜYÜKALİM MECLİS ÜYESİ 

BAHRİ KARAPINAR MECLİS ÜYESİ 

KAZIM KÜÇÜKÇÖĞEN MECLİS ÜYESİ 

MUSTAFA TOPCU MECLİS ÜYESİ 

MUSTAFA AKDOĞAN MECLİS ÜYESİ 

SERVET KAYISI MECLİS ÜYESİ 

RAMAZAN CAFER USLU MECLİS ÜYESİ 

ALİ TURAN MECLİS ÜYESİ 

MURAT YAYLALI MECLİS ÜYESİ 

AHMET EBERDES MECLİS ÜYESİ 

AHMET ÇİFTCİ MECLİS ÜYESİ 

NAZİF KARABULUT MECLİS ÜYESİ 

KIYASETTİN TAŞKIN MECLİS ÜYESİ 

HAMİT DEMİRBAZ MECLİS ÜYESİ 

İBRAHİM ESER MECLİS ÜYESİ 

İHSAN KILIÇARSLAN MECLİS ÜYESİ 

CEMAL DÜNDAR MECLİS ÜYESİ 

MEHMET FATİH DÜNDAR MECLİS ÜYESİ 

AHMET ERDOĞDU MECLİS ÜYESİ 

ADNAN HEKİMOĞLU MECLİS ÜYESİ 

FATİH RAMAZAN ALAYBEYİ MECLİS ÜYESİ 

SEDAT ZEKİ ÖZERDOĞAN MECLİS ÜYESİ 

MUSTAFA ŞEKER MECLİS ÜYESİ 

MUSTAFA ÖZSAKAL MECLİS ÜYESİ 
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YÖNETİM KURULU 

 

ADI SOYADI                                        ÜNVANI 

HÜSEYİN ÇEVİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

MEHMET BÜYÜKALİM YÖNETİM KURULU BŞK.YARDIMCISI 

BAHRİ KARAPINAR YÖNETİM KURULU BŞK.YARDIMCISI 

KAZIM KÜÇÜKÇÖĞEN YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ                             

MUSTAFA TOPCU  YÖNETİM KURULU ÜYESİ                             

MUSTAFA AKDOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ                             

SERVET KAYISI   YÖNETİM KURULU ÜYESİ                             

 

 

 

                                 DİSİPLİN KURULU 

 

MEHMET KOYUNCU 

CENGİZ KÜÇÜK 

HALİL ÇINARLI 

MUHİTTİN DOĞAN 

HASAN EKİZ 

ALİ KABAKULAK 
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MESLEK KOMİTELERİ 

 

1.MESLEK KOMİTESİ  2.MESLEK KOMİTESİ 
ÜNAL ÜNVER ÜNSAL BAŞKAN  EMİN GÜL BAŞKAN 

RAMAZAN GÜVEN BAŞKAN YRD.  MURAT YAYLALI BAŞKAN YRD. 

NAİL YAŞAR TUFAN ÜYE  MEHMET NAMIK KÖKLÜSOY ÜYE 

KEMAL EMEKTAR ÜYE  MUSTAFA KÜÇÜKİPLİKÇİ ÜYE 

MUSTAFA AKDOĞAN ÜYE   ALİ ERKOL ÜYE 

RAMAZAN CAFER USLU ÜYE   MEHMET ALİ KONUK ÜYE 

ALİ TURAN ÜYE   FİKRET ÇAĞLARSOY  ÜYE  

     
3.MESLEK KOMİTESİ  4.MESLEK KOMİTESİ 

AHMET EBERDES  BAŞKAN YRD.  ABDULLAH KAYA BAŞKAN  

MUSTAFA UYSAL BAŞKAN  MAMİL ARPAÇAY BAŞKAN YRD. 

AHMET ÇALIŞKAN ÜYE  NAZİF KARABULUT ÜYE 

YUSUF KÜÇÜKSARIKULAK ÜYE  KIYASETTİN TAŞKIN ÜYE 

MEHMET ERKİREMİTÇİ ÜYE  HAMİT DEMİRBAZ ÜYE 

KAZIM KÜÇÜKÇÖĞEN ÜYE  RECEP TAŞ ÜYE 

AHMET ÇİFTCİ ÜYE   HAKKI ÇALIŞKAN ÜYE 

     
5.MESLEK KOMİTESİ  6.MESLEK KOMİTESİ 

MEHMET YILMAZ BAŞKAN   ÇETİN SOYDEMİR BAŞKAN 

MEHMET REMZİ YÜKSEL BAŞKAN YRD.  MEHMET FATİH DÜNDAR BAŞKAN YRD. 

İBRAHİM ESER ÜYE   CEMAL DÜNDAR  ÜYE  

İHSAN KILIÇARSLAN ÜYE   MEHMET ÖZER ÜYE 

MUAMMER KÜÇÜKARPACI ÜYE  MEHMET HASİP MIHOĞLUGİL  ÜYE 

KAMİL EKİNCİ ÜYE     
SERVET KAYISI   ÜYE   8.MESLEK KOMİTESİ 

   SELÇUK AYDINALP BAŞKAN 

7.MESLEK KOMİTESİ  MAHMUT GÜZEL BAŞKAN YRD. 

OSMAN SAMANCI BAŞKAN  ADNAN HEKİMOĞLU ÜYE  

KAMİL ŞEFLEK BAŞKAN YRD.  FATİH RAMAZAN ALAYBEYİ ÜYE  

ÖZKAN TAŞPINAR ÜYE  KADİR AKDOĞAN ÜYE 

AHMET ERDOĞDU ÜYE  ERDAL DEMİRPOLAT ÜYE 

MEHMET BÜYÜKALİM ÜYE  HÜSEYİN ÇEVİK ÜYE  

MUSTAFA AYAN ÜYE    
YAŞAR URGAN ÜYE  10.MESLEK KOMİTESİ 

   SEYİT ASLAN BAŞKAN 

9.MESLEK KOMİTESİ  İBRAHİM DÖNMEZ BAŞKAN YRD. 

ENDER AYGIN BAŞKAN  MEHMET ÖZŞABALI ÜYE 

MEVLÜT ŞENSÖZLÜ BAŞKAN YRD.  MEHMET BÜYÜKMUMCU ÜYE 

ERKUT GÜRBÜZ ÜYE  MUSTAFA ŞEKER ÜYE  

MUSTAFA TOPCU  ÜYE  SEDAT ZEKİ ÖZERDOĞAN ÜYE  

MUSTAFA ÖZSAKAL ÜYE  BAHRİ KARAPINAR ÜYE  

ALİ TUNAHAN AYGIN ÜYE     
HASAN KONYA ÜYE    
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MİSYON 

Ülke çapında tarımsal ticarete dayalı iş ve yatırım ortamını 

geliştirmek, dijital dönüşüm ve inovasyona öncülük ederek ekonomik 

büyümeyi desteklemek ve sürdürülebilir ticarete katkıda bulunmak. 

 

VİZYON 

Bölge ve ülkenin gelişimine katkıda bulunacak stratejilerle tarımsal 

ticareti derinleştirerek lider konumunu güçlendirmek. 

 

 

TEMEL DEĞERLER 

İşlerinde sürekli mükemmelliği arayarak, yeniliklere açık anlayışla, veri, bilgi ve analize dayalı 

çalışma ile paydaş beklentilerine cevap veren katılımcı, güvenilir ve lider bir kurum. 

Dünya’daki değişimi sürekli gözlemleyerek üyelerine dünya standartlarının da üstünde 

hizmet vermeye çalışan insan ve kalite odaklı bir kurum. 

Yasalara uyan, toplumsal değerleri, insanları din, ırk, milliyet, renk, siyasi düşünce 

gözetmeksizin seven, saygı duyan bir kurum. 

Her çalışanına değer ve eşit fırsat hakkı vererek, çalışanlarını problemin değil çözümün bir 

parçası olmaya yönlendiren, hedef ve önceliklerini belirlemiş, takım ruhu ile çalışan, şeffaf, 

öngörülü, tarafsız, tutarlı ve etkin bir yönetim anlayışı. 

Çağdaş bilgi ve teknolojiye öncelik veren, araştırmacı, yenilikçi, hizmet verdiklerine göre 

hizmeti şekillendiren, ortak akıl ile hareket ederek sürekli kendini yenileyen, doğayı koruyan, 

toplumsal sorumluluk sahibi ve kaynakları etkin kullanan bir kurum. 
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KONYA TİCARET BORSASI POLİTİKALARI 

KALİTE 

Müşterilerimizin süregelen genel ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için yasaların bize verdiği yetkiler 

çerçevesinde faaliyetlerimizi TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve T.O.B.B. Oda/Borsa 

Akreditasyon Sistemi kapsamında, kaliteden ödün vermeden, zamanında ve istenen şartlarda 

sağlayarak, üye ve personel odaklı, her türlü öneri, şikâyet ve taleplerle kendini sürekli iyileştiren, 

mükemmele odaklanmış, süreç bazlı hizmetleri tüm paydaşlarımıza sunmayı, 

 

İNSAN KAYNAKLARI 

Konusunda eğitimli personel istihdam etmeyi, mevcut insan kaynağını doğru bir şekilde planlamayı, 

anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak yapılacak uygulamalara yön vermeyi, verimli çalışma 

ortamını sağlayarak motivasyonlarını artırmayı, performanslarını izleyerek ihtiyaç duydukları 

eğitimlerle yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi 

sağlamayı hedefleyerek verimliliklerini en üst düzeye çıkarmayı, aidiyet duygularını geliştirmeye 

yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmeyi,  

 

HABERLEŞME 

Tarımda ve tarımsal ticarette yaşanan gelişmeler ile kurumda üretilen bilgileri ve yürütülen çalışmaları 

paydaşlarına en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla en son bilgi ve iletişim teknoloji 

araçlarını aktif ve etkin bir şekilde kullanarak güncel verilerin paylaşımını sağlamayı ve üyelerinin tarım 

sektöründeki taraflarının ihtiyaçları doğrultusunda aralarındaki diyaloğu ve iş birliğinin arttırılması için 

gerekli olan haberleşme ve iletişim faaliyetlerini düzenlemeyi, 

 

MALİ 

5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde mali kaynaklarını, üyelerinin ve tarımsal paydaşlarının 

sosyokültürel hayatlarına katkı sağlayarak, temel ihtiyaçlarına cevap verecek ve onların sürdürülebilir 

gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde günün koşullarına göre sürekli yapılandırmayı, Mali kaynaklarını 

bir stratejik plan doğrultusunda güçlü tarımsal ticaret politikaları geliştirerek yatırım ortamlarının 

iyileştirilmesi için duyarlılık oluşturan; sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden yatırımların 

yapılmasını ve kaynakların ekonomik kullanılmasını mali risk analizleri doğrultusunda gerekli önemleri 

alarak yönetmeyi, 
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BİLGİ İŞLEM 

Sürekli gelişen teknolojiyi takip ederek küresel şartlarda üye ve paydaşlarına hızlı ve dünya 

standartlarında kaliteli hizmet vermek için yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknoloji ve 

yazılımlara yatırım yapmayı, başta tarım ve tarımsal ticaret ekseni olmak üzere il, bölge ve ülkedeki 

ekonomik ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek her türlü güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma 

süreçlerinde gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkeleri çerçevesinde doğru ve etkin bir şekilde kullanarak 

hizmetin sürekliliğini,  her türlü kişisel verileri koruyarak veri ve bilginin güvenliğini sağlamayı ve güncel 

tutulması için gerekli önlemleri almayı, 

 

ÜYE İLİŞKİLERİ ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

Üye odaklı yönetim anlayışı ile üyenin menfaatlerini ilke edinerek, üye memnuniyetini arttırmak için, 

Üye talep, öneri, ihtiyaç, istek ve şikâyetlerini tarafsız ve adil bir şekilde değerlendirerek aynı 

memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin yapıldığı hzlı, etkin ve kaliteli hizmet 

sunmayı, üyelerinin ticari faaliyetlerine ve sosyal anlamda sürekli gelişimlerine katkı sağlamayı,  

 

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ 

İşlerinde sürekli mükemmelliği arayarak, yenilikçi anlayışla, veri, bilgi ve analize dayalı çalışma ile 

paydaş beklentilerine cevap veren katılımcı, güvenilir ve lider bir kurum olmanın bilinci ile hareket 

etmeyi, verdiği hizmetlerde mali politikasına uygun altyapılarını tesis ederek teknolojinin veya çağın 

gereksinimlerine uygun bir performans sunmayı, müşterileri için güven ve istikrar oluşturan piyasalar 

yaratarak, ulusal ve uluslararası yatırımcılara hizmet sunmayı, Türk ekonomisine yüksek nitelikli katma 

değer sağlayan sistemler kurarak ekonomik büyümeyi desteklemeyi, 

 

İŞ SAĞLIĞI 

İnsana duyduğu saygıya dayanan iş sağlığı ve güvenliği politikası ile tüm faaliyetlerinde yasal mevzuat 

ve şartlara uyarak çalışanlarına, üyelerine, müşterilerine,  tedarikçi ve ziyaretçilerine sağlıklı ve güvenli 

bir iş ortamı sağlamayı, faaliyetlerini yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum, davranış ve 

ilgili risk değerlendirmelerini düzenli bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi ve riskleri 

kontrol altına alarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sürekli iyileştirmeyi 

 

SOSYAL SORUMLULUK 

Kaynakları etkin kullanan bir kurum anlayışıyla, borsacılık faaliyetlerinde güvenli ve istikrarlı piyasalar 

kurarak büyüme sağlamayı, içinde bulunduğu coğrafyada kurumsallaşmış yapısıyla örnek uygulamalar 

geliştirmeyi, Bilim, Eğitim, Spor, Çevre, Kültür ve Sanat dallarında projeler geliştirerek, Sivil Toplum 

Kuruluşları, fikir öncüleri ve diğer öncelikli hedef kitlelerle ortak faaliyetler gerçekleştirerek toplumsal 

ve çevresel konularda değer yaratmayı, 

BEYAN eder. 
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GENEL GÖRÜNÜM 

Türkiye, ilk çeyrekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen dünyada en iyi 

performans gösteren ekonomilerden biri olurken, ihracat ve sanayi üretimi büyümenin lokomotifi oldu. 

İhracatta yılın ilk aylarında rekorlara imza atıldı. 

Büyüme, ihracat ve sanayi üretiminde pozitif performans sergilenen ilk çeyrekte, Ekonomi Reform 

Paketi ve Milli Uzay Programı başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ekonomisine ilişkin yol haritaları 

belli oldu. 

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki (TCMB) görev değişimi, gündemin öne çıkan başlığı olan ilk 

çeyrekte, salgından zarar gören esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı, kira ve ciro 

kaybı destek ödemeleri gerçekleştirildi. 

Salgın nedeniyle küresel tedarik zincirinin bozulması ve emtia fiyatlarındaki yüksek artışlardan 

Türkiye'deki fiyatların da etkilendiği bu dönemde, enflasyonla mücadele kapsamında fahiş fiyat artışı 

yapanlara karşı denetimler artırıldı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca birçok firmaya idari para 

cezası uygulandı. 

Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam kapanma da uygulanan yılın 

ikinci çeyreğinde büyüme trendini ve ihracatta rekorlara imza atmayı sürdürdü. 

Kovid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında yılın ikinci çeyreğinde tam kapanma dönemi (29 Nisan-

17 Mayıs) yaşanırken, bu süreçte salgından etkilenen pek çok kesime yönelik destekler uygulamaya 

konuldu. Ticaret Bakanlığınca esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe desteği sağlanırken, Hazine 

ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde KOBİ'lere finansman desteği için 2021 Nefes Kredisi devreye alındı. 

Ödeme güçlüğü çekilen çek ve senetlere ilişkin kolaylık getirildi. Başlamış icra ve iflas takipleri de 

durduruldu.  
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Yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle dünyada bozulan tedarik zincirlerine alternatif arayışlarının 

Türkiye'ye olan ilgiyi artırdığı bu dönemde, salgınla mücadele kapsamındaki tedbirlerle üretime devam 

eden Türk şirketleri, yurt içinde ihtiyaçları karşılarken ihracatta mevcut pazarlara yenilerini ekledi. 

Türkiye ekonomisi, yüksek ihracat performansını sürdürdü ve yeni ihracat rekorlarına imza attı. 

Üçüncü çeyrekte açıklanan büyüme rakamı, e-ticaret platformu Hepsiburada'nın dünya teknoloji 

borsası Nasdaq'da halka arz edilmesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunmasının yerli ve milli sistemlerle 

sağlanmasına yönelik atılan adımlar, önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. 

İhracat ve büyüme verileri yılın son 3 ayında da pozitif seyretti. Bu dönemde açıklanan eylül, ekim ve 

kasım ihracatında rekorlar tazelendi ve ihracat artışını sürdürdü. Türkiye ekonomisi, yılın 3'üncü 

çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydetti. Türkiye, bu oranla verisi 

açıklanan G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu. 

 

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, değerlemesini 16,5 milyar 

dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan "Decacorn" 

tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. 

Yüksek faiz döngüsü yerine, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı ekonomi politikasına 

odaklanıldığını, istihdamın korunduğu, temelini "yüksek büyüme, düşük cari açık" oluşturan "Türkiye 

Ekonomi Modeli" uygulamaya konuldu. 

Kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrar sağlamak için kur getirisinin bankadaki Türk lirası 

varlığının mevduat kazancının üstünde kalması halinde aradaki farkın doğrudan vatandaşa ödeneceği 

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı. 
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DIŞ TİCARET 

2021 yılı ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı 

2021’de yıllık yüzde 7,8 azalarak 45,9 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 

83,1’e yükseldi. İthalat 2021’de 271,3 milyar dolar oldu. 

TOPLAM İHRACATTA OTOMOTİV, EN FAZLA ARTIŞTA ÇELİK LİDER 

2021 yılında sektörlerin performansını incelediğinde 26 sektör ihracatını artırdı. 29,3 milyar dolarlık 

ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi sektörü ilk sırada yer alırken, 25,3 milyar dolara ulaşan 

kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ikinci ve 22,4 milyar dolara ulaşan çelik sektörü üçüncü oldu. 

Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise geçen yılın aynı ayına göre ihracatını 9,7 milyar dolar 

artıran çelik, 7,1 milyar dolar artıran kimyevi maddeler ve mamulleri ve 4,1 milyar dolar artıran demir 

ve demir dışı metaller sektörlerinde yaşandı. 

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA, EN YÜKSEK ARTIŞ ABD’YE 

2021 yılında ihracatçılar, Türkiye bayrağını 

229 ülke ve bölgede dalgalandırmayı 

başarırken, 184 ülkeye ihracatı artırma 

başarısı gösterdi. Aralarında Almanya, ABD, 

Birleşik Krallık, İtalya, İspanya’nın da 

bulunduğu 112 ülkede ise yıllık ihracat 

rekoruna imza atıldı. 2021 yılında 

ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği 

ilk 3 ülke; 19,33 milyar dolarla Almanya, 

14,73 milyar dolarla ABD, 13,71 milyar dolarla 

Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en 

çok artırıldığı ülkeler; 4,54 milyar dolarlık 

artışla ABD, 3,40 milyar dolarlık artışla İtalya, 

3,35 milyar dolarlık artışla Almanya 

sıralamasıyla gerçekleşti. 

78 İL İHRACATINI ARTIRDI 

2021 yılında 78 il ihracatını artırdı. 48 il ise 

yıllık ihracat rekoru kırdı. 2021 yılında en fazla 

ihracat yapan ilk 3 il; 88,9 milyar dolarla 

İstanbul, 17,3 milyar dolarla Kocaeli ve 15 

milyar dolarla Bursa oldu. Türk lirası ile açılan 

beyannamelere göre, 2021 yılında 198 ülke ve 

bölgeye toplam 70,8 milyar TL tutarında Türk 

Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Türk Lirası ile 

ihracat yüzde 48 arttı. 
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TARIMSAL DIŞ TİCARET 

TARIM SEKTÖRÜ 2021 YILINI REKOR İHRACATLA TAMAMLADI 

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen yıl en fazla ihracatı, 9 milyar 156 milyon 524 bin dolarla hububat, 

bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi. 

Tarım ihracatı da 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 22,2 artışla 29 milyar 737,6 milyon dolara çıktı. 

Tarım sektörü, böylece tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı. 

Tarım ihracatı, geçen yılki toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturdu. 

 

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerini, 6 milyar 993,8 milyon dolarla, mobilya kağıt ve orman 

ürünleri, 3 milyar 400,2 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 3 milyar 83,6 milyon dolarla 

yaş meyve ve sebze, 2 milyar 260,7 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 2 milyar 28,4 milyon dolarla 

meyve sebze mamulleri, 1 milyar 574,3 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 783 milyon dolarla 

tütün, 309,5 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 147,6 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri 

sektörleri takip etti. 

TARIM GRUBU GEÇEN YIL BÜNYESİNDEKİ 10 SEKTÖRÜN 9'UYLA ATAĞA GEÇTİ 

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 9'u ihracatını artırırken, 1 sektörün dış satımı geriledi. 

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen yıl ihracatını en fazla yüzde 39,1 ile süs bitkileri ve mamulleri 

sektörü artırdı. 
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Bu sektörü, yüzde 38,8 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 25,7 ile mobilya kâğıt ve orman 

ürünleri, yüzde 25,6 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 20,6 ile meyve sebze 

mamulleri, yüzde 16,6 ile fındık ve mamulleri, yüzde 14,2 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 13 ile yaş sebze 

ve meyve, yüzde 12,6 ile kuru meyve ve mamulleri izledi. 

Tütün sektörünün ihracatı ise 2021'de 2020 yılına göre yüzde 14 azaldı.  

SEKTÖRLERE EN FAZLA TALEP ALMANYA VE IRAK'TAN GELDİ 

Tarım sektörü bünyesindeki gruplara en fazla talep Almanya ve Irak'tan geldi. Fındık ve mamulleri, 

kurum meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri en fazla Almanya'ya, hububat bakliyat yağlı 

tohumlar ve mamulleri, mobilya kâğıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller en fazla 

Irak'a, tütün ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ABD'ye, süs bitkileri ve mamulleri en fazla 

Hollanda'ya, yaş meyve ve sebze sektörü en fazla Rusya Federasyonu'na dış satım gerçekleştirdi. 

Almanya'ya fındık ve mamulleri 536,4 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri, 232,8 milyon dolar, 

meyve sebze mamulleri 274,3 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.  

Irak'a, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 635,5 milyon dolar, mobilya kâğıt ve 

orman ürünleri 964,7 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller, 555,7 milyon dolarlık ihracat 

yaptı. 

ABD'ye ise tütün sektörü 105,1 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü 60,6 milyon dolarlık dış satım 

yaptı. 

Süs bitkileri ve mamulleri sektörü Hollanda'ya 53,9 milyon dolarlık, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya 

Federasyonu’na 1 milyar 14,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 

 

KONYA DIŞ TİCARET VERİLERİ 

KONYA EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLLER LİSTESİNDE 11. SIRAYA YÜKSELDİ 

Konya'nın her yıl olduğu gibi bu sene de ihracatını artırarak ülke ekonomisine katkısını artırmayı 

sürdürdü. 

Konya 2021 yılında yaklaşık 3 milyar dolarla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı ve en çok ihracat 

yapan iller listesinde de 11. Sıradaki yerini korudu. 2020 yılı ihracat rakamına göre yüzde 37,8 oranında 

artış sağlanarak Türkiye'nin yıllık ihracat rakamından aldığı payı yüzde 1,45 oldu. 

EN FAZLA ARTIŞ SAVUNMA SANAYİSİNDE GERÇEKLEŞTİ 

2021'de yılında Konya ihracat fasıllarında ilk sırada 641 milyon dolarlık ihracat ile makine ve aksamları 

sektörü yer aldı. Bunu 596 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi ve 289 milyon dolar ile hububat, 

bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü takip etti. Sanayicilerimizin son dönemde en fazla 

yoğunlaştığı alanlardan olan savunma ve havacılık sanayi ihracatı ise önceki yıla göre %70 artış 

göstererek 261 milyon dolar oldu. 
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Konya Sektörlere Göre İhracat Verileri 2020-2021 Değişim Grafiği (1000$) 

  2020 2021 DEĞ. 

TOPLAM KONYA 2.174.807,74 2.997.558,21 %37,8 

Makine ve Aksamları KONYA 508.385,58 640.881,79 %26,1 

Otomotiv Endüstrisi KONYA 421.123,93 596.069,87 %41,5 

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri 

KONYA 269.480,36 289.159,90 %7,3 

Savunma ve Havacılık Sanayii KONYA 153.415,32 260.882,87 %70,1 

Demir ve Demir Dışı Metaller KONYA 133.237,94 259.405,09 %94,7 

İklimlendirme Sanayii KONYA 145.164,56 214.524,04 %47,8 

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri KONYA 155.708,66 168.592,42 %8,3 

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller KONYA 84.408,14 166.127,70 %96,8 

Çelik KONYA 61.981,04 86.954,73 %40,3 

Elektrik ve Elektronik KONYA 43.286,48 64.818,89 %49,7 

Madencilik Ürünleri KONYA 35.364,55 59.294,23 %67,7 

Meyve Sebze Mamulleri KONYA 45.254,34 42.945,28 -%5,1 

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri KONYA 32.862,24 42.334,65 %28,8 

Deri ve Deri Mamulleri KONYA 23.213,69 26.160,37 %12,7 

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri KONYA 14.994,70 21.130,09 %40,9 

Hazır Giyim ve Konfeksiyon KONYA 12.392,79 16.224,57 %30,9 

Kuru Meyve ve Mamulleri KONYA 12.479,29 12.960,79 %3,9 

Yaş Meyve ve Sebze KONYA 6.137,08 9.210,07 %50,1 

Zeytin ve Zeytinyağı KONYA 6.407,02 6.263,24 -%2,2 

Tekstil ve Hammaddeleri KONYA 3.890,73 5.705,59 %46,6 

Halı KONYA 2.550,23 2.974,79 %16,6 

Gemi, Yat ve Hizmetleri KONYA 1.387,59 2.242,00 %61,6 

Diğer Sanayi Ürünleri KONYA 834,78 1.646,49 %97,2 

Fındık ve Mamulleri KONYA 844,88 962,16 %13,9 

Süs Bitkileri ve Mamulleri KONYA 0,64 76,03 %11835,3 

Mücevher KONYA 1,20 10,55 %782,4 
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TARIMDA GENEL GÖRÜNÜM 

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler bir önceki yıla göre azaldı 

Üretim miktarları, 2021 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %13,4 azalırken, 

sebzelerde %1,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %5,4 oranında artış gösterdi. Buna göre 

üretim miktarları 2021 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 61,7 milyon ton, 

sebzelerde 31,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 24,9 milyon ton olarak gerçekleşti. 

 

Tahıl üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre azaldı 

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2021 yılında bir önceki yıla göre %14,3 oranında azalarak yaklaşık 31,9 

milyon ton olarak gerçekleşti. 

Bir önceki yıla göre buğday üretimi %13,9 oranında azalarak yaklaşık 17,7 milyon ton, arpa üretimi 

%30,7 oranında azalarak yaklaşık 5,8 milyon ton, çavdar üretimi %32,4 oranında azalarak 200 bin ton, 

yulaf üretimi %12,2 oranında azalarak 276 bin ton, dane mısır üretimi ise %3,8 oranında artarak yaklaşık 

6,8 milyon ton oldu. 

Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut üretimi %24,6 oranında azalarak 475 bin ton, kuru fasulye 

%9,1 oranında artarak 305 bin ton, kırmızı mercimek %30,6 oranında azalarak 228 bin ton, yumru 

bitkilerden patates ise %1,9 oranında azalarak 5,1 milyon ton olarak gerçekleşti. 

Yağlı tohumlardan soya üretimi %17,2 oranında artarak 182 bin ton, ayçiçeği üretimi %16,8 oranında 

artarak yaklaşık 2,4 milyon ton oldu. 

Tütün üretimi %7,7 oranında azalarak 73 bin ton, şeker pancarı üretimi ise %20,7 oranında azalarak 

yaklaşık 18,3 milyon ton olarak gerçekleşti. 

Sebze üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre arttı 

Sebze ürünleri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre %1,8 artarak yaklaşık 31,8 milyon ton 

oldu. 

Sebze ürünleri alt gruplarından yumru ve kök sebzeler %6,9 arttı. Bu grupta yer alan kuru soğan üretimi 

%9,6, kuru sarımsak üretimi ise %13,5 arttı. 
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Meyvesi için yetiştirilen sebzelerin üretimi %0,9 arttı. Bu grupta yer alan biber (salçalık, kapya) üretimi 

%11,9, hıyar %0,2 artarken domates üretimi %0,8 azaldı. 

Ayrıca yaprağı yenen sebzelerden beyaz lahana üretimi %0,6 artarken ıspanak üretimi %5,7 azaldı.  

Meyve üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre arttı 

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre %5,4 oranında 

artarak yaklaşık 24,9 milyon ton olarak gerçekleşti. 

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre kayısı %4, üzüm 

%12,8, kiraz %4,8 oranında azaldı, elma %4,5, çilek %22,4, zeytin %32,1 oranında arttı. 

Turunçgil meyvelerinden mandalina %14,7, portakal %30,6, limon %30,4, sert kabuklu meyvelerden 

fındık %2,9 oranında artarken Antep fıstığı %59,7 oranında azaldı. 

Muz üretimi %21,3 oranında artarken, incir üretimi ise değişim göstermeyerek 320 bin ton olarak 

gerçekleşti. 

Süs bitkileri üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre arttı 

Süs bitkileri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre %2,9 oranında arttı. 

Süs bitkileri üretimi içinde kesme çiçekler %62,3, diğer süs bitkileri %37,7'lik bir paya sahiptir. 

Kesme çiçek üretimi bir önceki yıla göre %5,2, iç mekan süs bitkileri üretimi %11,4 oranında artarken, 

dış mekan süs bitkileri üretimi %1,8 oranında azaldı. 

Hayvansal Üretim 

Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı haziran ayı sonu itibariyle bir önceki yılın aralık ayına 

göre %0,9 artarak 18 milyon 124 bin baş, manda sayısı ise %0,9 artarak 194 bin baş olarak gerçekleşti. 

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı haziran ayı sonu itibariyle bir önceki yılın aralık ayına 

göre %7,3 artarak 45 milyon 182 bin baş, keçi sayısı ise %2,1 artarak 12 milyon 235 bin baş olarak 

gerçekleşti. 
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Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler Sebzeler Meyveler

BİTKİSEL ÜRETİM (MİLYON TON) 
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KONYA’DA TARIM VE HAYVANCILIK 

Konya, tarımsal üretim, tarımsal ticaret ve tarımsal istihdam açısından ülkemizin en önemli 

merkezlerden birisidir. Hem tarım arazi varlığı hem yaşayan insanların tarımsal kültürlerinin olması 

kentin önemli artılarıdır. Sanayisinin tarımsal sanayiye doğru yönelmesi, kendine özgü iklim 

özelliklerinden dolayı Konya, Türkiye’de tarımsal potansiyel olarak en önemli kent konumundadır. 

Konya başta buğday, arpa, şeker pancarı, kuru fasulye, patates, ayçiçeği, haşhaş, mısır gibi tarla bitkileri 

olmak üzere birçok tarla bitkisi yanında, havuç, kiraz, vişne gibi çok sayıda sebze ve meyve türlerinin 

üretiminin gerçekleştirildiği tarım bölgesidir. Son yıllarda Türkiye'nin tohumluk üretiminin yaklaşık 

yüzde 40'ını da karşılar hale gelen Konya'da organik tarımda da gelişme gözlenmektedir. 

ARAZİ VARLIĞI VE DAĞILIMI 

İlimizin yüzölçümü 40.838 km2 ile yurdumuzun en geniş arazi varlığına sahip ili olup 18.767.688 dekar 

alanda tarım yapılmaktadır. Konya’nın tarım alanı Türkiye’nin toplam tarım alanının %8,12’sini 

oluşturmaktadır. Türkiye geneli ile kıyaslandığında Konya’da işlenen tarım alanı oranının oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. İşlenen tarım alanı Konya’nın toplam alanının %46’sını oluşturmaktadır.  

Konya Arazi Varlığı İstatistikleri 

ARAZİ VARLIĞI (DA) 
 

TAHILLAR VE DİĞER 
BİTKİSEL ÜRÜNLER SEBZE 

MEYVE 
BAHARAT 

SÜS 
BİTKİLERİ  Toplam alan Ekilen alan Nadas 

Konya 18.767.688 14.607.793 3.316.077 282.260 560.726 832 

Türkiye 230.995.034 153.982.130 33.873.817 7.899.063 35.187.595 52.429 

Konya/TR 8,12% 9,49% 9,79% 3,57% 1,59% 1,59% 

 

Konya ilinde ürün getirmeyen arazinin toplam alana oranı, Türkiye oranlarına göre daha düşüktür. Bu 

durum Konya’nın bitkisel üretim potansiyelinin yüksek olmasının ve Türkiye’de tarım merkezi 

olmasının belli başlı nedenlerinden biridir.  

BİTKİSEL ÜRETİM 

Konya bitkisel üretim bakımından Türkiye’de öncü durumdadır. Türkiye’nin ekili dikili arazi varlığının 

yüzde 8’i bulunan Konya’da, 14,6 milyon dekar alanda tarla bitkileri üretimi gerçekleştirilmektedir.  

Ülkemizin tarım başkenti olarak kabul edilen, tarımsal ticaret ve tarımsal istihdam açısından ülkemizin 

en önemli merkezlerden birisi olan Konya bölgemizde de bitkisel ve hayvansal üretim artmıştır.  

2020’de verilerine göre Buğday üretimi 1,9 milyon ton, arpa üretimi 1,26 milyon ton, mısır üretimi 1 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  

Konya, hububat başta olmak üzere birçok tarımsal üründe birinci sıradadır. Aksaray, Karaman ve Niğde 

illerini içine alan Konya Kapalı Havzası, 3 milyon tona yakın mısır üretimi ile de Türkiye’nin mısır 

ihtiyacının yarısını karşılamaktadır.  Yine ayçiçeği üretimin de de Trakya’dan sonra öne çıkmaktadır. 

Küçükbaş, büyükbaş hayvan varlığı ile et, süt ve yumurta üretiminde de önemli bir potansiyele sahiptir. 

Türkiye'nin tohumluk üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını da karşılar hale gelen Konya da organik tarımda 
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da gelişme gözlenmektedir. Bölgenin gıda ihtiyacını karşılayacak üretim potansiyeline sahibiz. Fakat 

tarım potansiyeli çok yüksek olan Konya Kapalı Havzası’nın su problemi bir an önce çözülmelidir. Konya 

Ovası’na dış havzalardan su getirilmesini ve etkin sulama politikalarının hayata geçirilmesini ‘devlet 

projesi’ olarak görmek istiyoruz. Biz bunu sadece bölgemiz için değil, ülkemiz için, coğrafyamız için 

istiyoruz. Bu projeyle birlikte Konya; sadece bölgenin değil, yakın coğrafyanın da gıda üssü olma 

potansiyeline sahip olacaktır.  

Konya Tarımsal Üretim İstatistikleri (2018-2020) 

Türü Ürün Adı 
Üretim(ton) 

TR ORAN 
Türkiye 
Sırası 2018 2019 2020 

Ta
h

ıll
ar

 v
e

 D
iğ

e
r 

B
it

ki
se

l Ü
rü

n
le

r 

Şekerpancarı 5.079.242 5.647.249 7.228.473 29% 1. 

Buğday 2.037.936 1.886.131 1.920.700 10% 1. 

Arpa 968.554 1.146.786 1.266.362 15% 1. 

Fasulye (Kuru) 53.439 49.664 62.408 22% 1. 

Yonca (Yeşil) 1.293.399 1.775.112 1.774.504 10% 1. 

Mısır (Dane) 1.104.538 1.345.064 1.070.626 17% 1. 

Mısır (Silajlık) 1.823.238 2.339.653 2.570.984 9% 2. 

Patates (Diğer) 611.957 599.699 638.171 12% 2. 

Bezelye 795 378 425 28% 1. 

Haşhaş 6.973 5.626 4.681 23% 2. 

Kimyon 10.980 8.073 6.359 46% 1. 

Kanola/Kolza 13.030 36.721 16.607 14% 3. 

Ayçekirdeği 296.591 298.674 278.546 15% 2. 

Çavdar 32.081 34.429 24.853 8% 3. 

Nohut 48.845 46.858 50.112 7% 4. 

Sebzeler 

Havuç 424.636 425.241 337.820 57% 1. 

Kavun 148.026 146.877 134.027 8% 3. 

Mantar (Kültür) 4.594 5.140 5.612 10% 2. 

Meyveler 
ve Süs 

Bitkileri 

Kiraz 68.204 68.213 64.086 9% 1. 

Vişne 30.451 29.203 30.522 16% 2. 

Anason 525 5.339 1.651 15% 1. 

Lale (adet) 40.000.000 40.000.000 40.400.000 99% 1. 

 

Konya, bazı sebzelerin üretiminde ülkemizde önemli yere sahiptir. Örneğin, 337.820 ton ile Türkiye’nin 

toplam havuç üretiminin yüzde 57’si Konya’da yapılmaktadır. Yetiştirilen havucun büyük bir kısmı ihraç 

edilmekte olup, üretimdeki artışa paralel olarak havuç ihracatı da 10 kat artmıştır. Ülkemizdeki mor 

havuç üretiminin tamamına yakını Ereğli ve Karapınar ilçelerinde üretilmekte olup, bu ürün ağırlıklı 

olarak gıda sanayiinde kullanılmaktadır. 
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Konya, Türkiye meyve üretiminin %4’ünden fazlasını gerçekleştirmektedir. 

Önemli meyve ürünleri elma, üzüm, kiraz, vişne ve çilektir. Konya 2020 yılında kiraz üretiminde 1. ve 

vişne üretiminde 2. Türkiye’de ikinci sırada yer almıştır. 

Konya, lale soğanı üretimi ile de iç ve dış piyasalarda önemli başarı elde etmiştir. 2020 yılında 40 milyon 

400 bin adet üretim ile Türkiye lale üretiminin yüzde 99’u Konya’da gerçekleştirilmiştir.  

Şeker pancarı üretiminde Çumra, buğday, patates ve lale üretiminde Karatay, havuç üretiminde 

Meram, arpa (diğer) üretiminde Kulu, kuru fasulye üretiminde Çumra, vişne üretiminde Akşehir, kiraz 

üretiminde Hadim, mısır üretiminde ise Ereğli listenin başında yer almaktadır. 

 

 

KONYA TOHUMCULUK SEKTÖRÜ  

Konya sahip olduğu özellikler ile sadece bitkisel üretimde değil 

aynı zamanda bitki-sel üretimin ana unsuru olan tohum 

üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Bölgede son 

yıllarda tohumculuk alanında faaliyet gösteren firma ve 

kurumların artması bölgeyi tohumculuk merkezi haline getirmiş 

ve bunun sonucunda hem hibrit hem de tarla bitkilerini 

kapsayan sertifikalı tohum üretiminin yüzde 40'ı Konya’da 

yapılmaktadır.  Bu %30'luk payın içinde ilimiz Türkiye'nin Arpa 

(%40), Patates (%48), Ayçiçeği (%50), Yonca (%60), Aspir (%97), 

Kuru Fasulye (%58), Korunga (%40), Yem Bezelyesi (%28) 

üretimi kapsamında ilk sırada, Buğday (%24) üretimi ile ikinci 

sırada yerini almaktadır. 

2020 yılında ilimizde, 225 tohum üreticisi tarafından yaklaşık 

450.000 ton sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirilmiştir.  

 

Buğday; 42%

Arpa; 23%

Mısır (Dane); 8%

Şekerpancarı; 6%

Ayçiçeği; 5%

Mısır (Silaj); 3%

Yonca; 2%

Nohut; 2%

Fasulye; 1%

Patates; 1%
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HAYVANSAL ÜRETİM 

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü’nün "Hayvansal Üretim İstatistikleri 2021- İlk 6 Aylık Dönem" verilerine 

göre, Konya 2021 yılında da Türkiye’de büyükbaş hayvan sayısında lider konumunu korumuştur. 2021 

yılında Konya'da büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre 25.516 artarak 971.660 olmuştur. 

Sıralamada Konya’nın ardından 920.642 adet ile Erzurum ve 793.411 adet ile İzmir gelmektedir. 

Konya’nın küçükbaş hayvancılık konusunda da ülke düzeyinde önemli bir yeri bulunmaktadır. 2021 

verilerine göre küçükbaş hayvan sayısı %13 artış ile 3.034.420 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı ile 

Konya küçükbaş hayvan varlığı sıralamasında 2. olmuştur. Aynı dönemde Van 3,6 milyon adet ile birinci 

olurken, Şanlıurfa 2,5 milyon adet ile üçüncü olmuştur 

Konya Canlı Hayvan Varlığı 

Hayvan Cinsi 
2019 2020 2021* 

Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı 

B
ü

yü
kb

aş
 

Sığır (Kültür) 714.300 749.863 743.851 

Sığır (Melez) 234.948 174.141 205.865 

Sığır (Yerli) 27.651 21.270 21.160 

Manda 908 870 784 

TOPLAM BÜYÜKBAŞ 977.807 946.144 971.660 

K
ü

çü
kb

aş
 

Koyun (yerli) 1.830.772 2.236.864 2.404.499 

Koyun (merinos) 360.456 319.746 323.316 

Kıl Keçisi 267.489 285.044 305.238 

Tiftik Keçisi 1.243 1.575 1.367 

TOPLAM KÜÇÜKBAŞ 2.459.960 2.843.229 3.034.420 

K
an

at
lı

 

Et Tavuğu 582.000 318.250 - 

Yumurta Tavuğu 12.565.621 10.847.916 - 

Diğer(Hindi, Kaz, Ördek) 71.373 31.941 - 

TOPLAM KANATLI 13.218.994 11.198.107 - 

*2021 ilk 6 aylık dönem 

KONYA TARIMSAL DIŞ TİCARET 

Konya’nın tarımsal üretimde öne çıkan değerlerinin yanı sıra bu alanda gelişmiş olan sanayisi de 

oldukça önemlidir. 2021 dış ticaret verilerine göre 2020 yılında 316.190.544 dolar olan tarımsal ihracatı 

2021 yılına geldiğimizde toplamda %23 artış ile 388.356.121 dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihinin en 

yüksek ihracat tutarına ulaşmıştır. 

Konya’nın tarımsal dış ticarette 2021 verileri incelendiğinde 118 Milyon Dolar ile Hububat, un, nişasta 

veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri kalemi ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada ise 2020 yılına 

oranla %74’lük artışla 105 milyon dolara ulaşan Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir 
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hayvansal menşeli ürünler yer almaktadır. Sektörde yapılan diğer ihracat kalemlerinde de büyük 

oranda artışlar kaydedilmiştir.  

Köklü ve gelişmiş tarımsal kültürünü sanayisiyle geliştiren Konya yalnızca ham madde üretimi ile kısıtlı 

kalmayıp katma değerli ürünler üretmek konusunda da ön plana çıkmakta, üretim ve ihracata değer 

katmaya artan bir ivme ile devam etmektedir.  

Konya’dan İhraç Edilen Tarımsal Ürünlerin Parasal Değerleri ($) 

İhracat Kalemi 2020 2021 DEĞİŞİM 

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık 
ürünleri 

128.063.472 118.603.113 -7,39% 

Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir 
hayvansal menşeli ürünler 

60.525.624 105.179.001 73,78% 

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve müstahzarları 37.369.730 34.132.033 -8,66% 

Şeker ve şeker mamulleri 15.609.813 26.727.107 71,22% 

Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, 
bağırsak, vb.) 

8.127.309 23.649.212 190,98% 

Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 21.946.387 22.856.871 4,15% 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar 10.032.364 19.721.718 96,58% 

Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 12.943.548 11.889.447 -8,14% 

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için 
hazırlanmış kaba yemler 

5.119.083 6.752.732 31,91% 

Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 5.240.839 6.745.611 28,71% 

Kahve, çay ve baharat 4.066.804 4.539.234 11,62% 

Yapağı ve yün 1.702.913 2.932.602 72,21% 

Hububat 640.018 2.917.431 355,84% 

Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve 
meyveler 

4.802.640 1.710.009 -64,39% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

29 

BORSA HİZMET VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI 

KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Konya Ticaret Borsası, güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve 

teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin 

mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak, iş geliştirme ve hedef pazar 

konularında destek vermek amacıyla; 2018-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planı kapsamında 

hedeflerini gerçekleştirmektedir. 

Rekabetin her geçen gün biraz daha arttığı küreselleşen dünyada, etkin risk yönetimi ticari hayatın 

vazgeçilmez kuralı olarak karşımıza çıkmaktadır.  Gelişen her şey gibi klasik borsacılık anlayışı da 

gelişerek, değişerek vadeli işlem ve ürün borsacılığının yanında dijital dönüşüm ve inovasyona öncülük 

ederek ekonomik büyümeyi desteklemek ve sürdürülebilir ticarete katkıda bulunmak gerekliliğini 

ortaya koymuştur.  

Konya Ticaret Borsası yatırımlarından güç alarak 2018-2021 Stratejik Planında üyelerinden ve 

personelinden sağladığı ortak akılla, etkinliğini daha da artıracak faaliyetlerine devam etmektedir.  

HİZMET ALANLARININ YENİLENMESİ 

1994’ten bu yana hizmet vermiş olduğumuz bina içerisinde bakım, onarım, birim çalışma alanlarının 

tadilat ve revizyonları tamamlanmış, üyelerimize daha iyi hizmet sunma adına bekleme alanları 

yenilenmiş ve yeniden düzenlenmiştir. Bekleme alanlarında istatistiki bilgilerin ve güncel gelişmelerin 

paylaşıldığı ekranlar ile üyelerimize verdiğimiz hizmetin genişletilmesi sağlanmıştır. Ayrıca tescil ve sicil 

işlemleri için sıramatik sistemi ile bekleme işlemleri düzeni sağlanmıştır. 
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KONYA TİCARET BORSASI ONLİNE İŞLEMLER PORTALI 

Konya Ticaret Borsası üyelerine verdiği hizmetleri geliştirmek amacıyla web sayfasının yenilenmesi ve 

entegre bir Online İşlemler Portalı sunmak üzere 2021 yılı içerisinde çalışmalarına devam etmiştir. 

Yıl içerisinde kullanıma sunulan Web Tescil Portalı’nın tüm üyelere web sayfası online olarak kullanıma 

açılması, Satış Salonu İşlem Piyasası’nda online işlem imkanı, dinamik, karşılaştırmalı sorgu ekranlarına 

sahip detaylı istatistik alanı, üyeler ve üye olmak isteyenler için online bilgi güncelleme, belge talepleri, 

üyelik başvurusu, aidat sorgulama ve ödeme gibi imkanların sunulacağı online üyelik bölümü, güncel 

ve sektörel gelişmeler, hibe, destek, ihale duyuruları, Borsadan haberler gibi çeşitli bilgilendirici 

içerikler, tarım ve tarımsal ticaret konuları öncelikli olmak üzere herkesin faydalanabileceği eğitim 

içeriklerinin yer aldığı Borsa Akademi eğitim portalı  ve daha fazlasının yer alacağı Konya Ticaret Borsası 

Online İşlemler Portalı’nın 2022 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 

 

WEB TESCİL 

Salgının ülkemizi etkilediği bu dönemde öne çıkan online işlemler, e-ticaret gibi işlemlerin önemi 

günden güne artmaya devam etmektedir. Borsamız kanuni görevimiz olan ve her gün yüzlerce kişinin 

faydalandığı tescil hizmetini günün şartlarına ayak uydurarak hatta birkaç adım ötesine geçerek Borsa 

binasına gelmek zorunda kalmadan online ortam(web) üzerinden kolayca yapılmasına imkân veren 

web tescil platformu sisteminin uygulamaya geçirilmiştir. Şu anda beta aşamasında olan ve elliden fazla 

firma ile kullanımına devam edilen sistemin tüm üyelerimize kullanıma açılması için çalışmalar devam 

etmektedir.  

BORSA BİLGİ SİSTEMLERİ 

Konya Ticaret Borsası dijital dönüşüme uyum sağlayarak hizmet kalitesini artırmak için birçok alanda 

yenilikler yapmaya devam etmektedir. Önemli yeniliklerden olan Borsa Bilgi Sistemleri için 2021 yılı 

içerisinde çalışmalarını başlatan Borsamız tüm iş fonksiyonlarını güvenli ve entegre bir yapı üzerinde 

birleştirecek, oluşan tüm veri üzerinden istenilen raporlara güçlü veri altyapısı üzerinden kolaylıkla 

ulaşabilecektir. Artırılan güvenlik seviyeleri, kolay erişim, online işlemler altyapısı, tüm birimler ve web 

ile entegrasyonun sağlandığı yüksek hızlı yazılım altyapısı ile Borsacılık işlemlerinde önemli bir yatırım 

yapmıştır. 



 
 

 

 

31 

ELEKTRONİK SATIŞ SALONU İŞLEM PİYASASI 

Bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilecek stratejiler belirleyerek hedeflediği misyon ve 

vizyona ulaşabilmek amacıyla; kurulduğu günden bu yana bölgede ve ülkede tarıma yön veren aktörler 

arasında önemli bir konuma sahip olmuş ve sektörü geliştirmek adına çalışmalar yürütmüştür.  

Bu çalışmalar neticesinde uluslararası arenada Türkiye’nin prestiji ve menfaatleri doğrultusunda yeni 

bir piyasa organizasyon yapısı ile 18 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye ’nin ilk Elektronik Satış Salonunu 

hizmete sunarak BorsaKonya Tarımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasalarının temelini oluşturmuştur. 

Elektronik Satış Salonumuzda 142 üyemiz aynı anda aktif işlem yapabilmektedir. Elektronik Satış İşlem 

Piyasasında Konya Ticaret Borsası üyesi gerçek kişi ve tüzel kişi yetkilileri ile bunların noter vekaleti ile 

yetkilendirdiği elektronik imza almış kişiler işlem yapabilir. Elektronik Satış İşlem Piyasamızda yıllık 1,1 

milyon ton hububat işlem görmekle beraber 2021 yılında 3 Milyar TL işlem hacmine ulaşmıştır.  

Konya Ticaret Borsası, Elektronik Satış Salonu İşlem Piyasası ile rekabetçi piyasa şartlarında reel fiyatlar 

üzerinden 142 üyenin aynı anda aktif işlem yaptığı Türkiye hububat sektörünün en yüksek işlem 

hacmine sahip piyasadır.  

Elektronik Satış Salonu İşlem Piyasasının Geliştirilmesi için hasat sezonuna hazırlanması amacıyla 

yapılan bakım-onarım ve satın alma ile salon işleyişinin belirli kurallar dahilinde gerçekleşiyor olması 

sebebiyle Elektronik Satış Salonu Piyasası Alım-Satım yönetmeliği geliştirme çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yazılım envanteri, sunucu altyapısı, bağlantı iyileştirme, numune alım 

sondalarının ve bilgisayarların yenilenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.  

2011 yılından itibaren faaliyette olan elektronik satış salonumuzun teknik altyapısının daha da 

güçlendirilerek yenilenmesi, turnike sistemi oluşturularak ve Laboratuvar analiz, numune alım, satış 

salonu ve lisanslı depo hizmetlerinin bir arada verilmesi ile örnek bir yer haline getirilerek hizmetlerine 

devam etmesi öngörülmüştür. Bu sebeplerden ön analiz laboratuvarının ve elektronik satış salonunun 

daha uygun bir yere taşınması ihtiyacı doğmuştur. Yönetim Kurulu kararı ile ön analiz laboratuvarı ve 

Elektronik satış salonu taşınma fizibilite ve raporlama için bir komisyon kurularak gerekli çalışmaların 

yapılması, Yönetim Kuruluna gerekli bilgilerin verilmesi, iş ve işlemlerin kurulan komisyonca takip 

edilmesi hedeflenmiştir. 
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BİLGİ İŞLEM ÇALIŞMALARI 

MEVKA SUNUCU ALTYAPISI PROJESİ 

Mevlâna Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Programları hibe desteği kapsamında bölgede iş ve 

yatırım ortamının iyileştirilmesine ve girişimcilik altyapısının geliştirilmesine yönelik altyapı 

çalışmalarının desteklenmesi ve bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla 

hazırlanan BorsaKonya+ projesinin tamamlanması ile sunucu alt yapısı güçlendirilmiştir. Proje 

amaçlarının gerçekleştirilmesiyle, Borsaya erişim ve sistem performansı artmıştır. Bu sayede hız, 

performans ve güvenlik sorunlarına çözüm üretilerek piyasa derinliği ve hacminin artırılması 

sağlanmıştır. Web sitesi ve bununla beraber mobil uygulamaların, yeni teknolojileri kapsayacak şekilde 

yenilenme çalışmaları devam etmektedir. 

YENİ DİJİTAL ARŞİV YÖNETİM & ONLİNE İŞ AKIŞI SİSTEMİ 

Yenilenen Dijital Arşiv Yönetim Sistemi girişi yapılan dokümana erişim, düzenleme ve paylaşım gibi 

işlemleri belirli bir sistem dahilinde merkezi olarak yönetilmesini, gelişmiş arama motoru, belgeye 

ihtiyaç duyulduğu anda erişilmesini, izleme ve güvenlik fonksiyonları içeriğinizi korur, güvenle 

paylaşılmasını, ihtiyaç olduğunda belgeler iş akışı ile işlem adımlarına yönlendirerek süreç sırasında 

ihtiyaç duyulan belgelere hemen erişilmesini sağlayarak Borsamızın hizmet kalitesi artıracaktır. 

AR-GE FAALİYETLERİ 

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “KOP ile Tarımda Teknoloji Kullanımı Projesi kapsamında akıllı 

tarım, hassas tarım, Endüstri 4.0 yöntemleri ile ilgili yürütülecek çalışmalar için yapılacak toplantılara 

katılım sağlanmıştır. TOBB ve Bakanlıklara sunulan görüşlerde üyelerimizin çıkarları doğrultusunda 

kararların alınmasına yönelik lobi çalışmaları yapılmaktadır. TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanlığı 

makamıyla birlikte Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı üst düzey toplantılara katılım sağlayarak 

yetkililere tarım ve tarımsal sanayi sektör sorunları ve çözüm önerileri hakkında daha etkili istişarelerde 

bulunmaktadır. 

ANALİZ ÇALIŞMALARI 

Hububat ve bakliyat ürün gruplarında yüksek çözünürlükle görüntü işleme yöntemleriyle sayım ve 

analiz yapmak üzere farklı üniversitelerde yürütülen çalışmalarda, numune sağlama ve metot 

yöntemleri konularında projeler yürütülmektedir.  

LİSANSLI DEPO SEVİYE TESPİT SENSOR ÇALIŞMALARI 

Lisanslı depolarımızda silo içerisindeki ürün seviye tespitlerini gerçekleştirebilmek için mevcut 

sensor testleri ve yeni yerli sensor yapımı için tecrübe paylaşımları yürütülmektedir.  
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SÜNEYLE BİYOLOJİK MÜCADELE 

Konya Ticaret Borsası’nın katkılarıyla Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan 

insektaryumun çalışmaları ve ‘Süneyle Biyolojik Mücadele’ projesi kapsamında satış salonunda işlem 

gören ürünlerin Konya Ticaret Borsası Numune Analiz laboratuvarında yapılan detaylı analizleri ürün, 

yöre bilgileri ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı ile süneyle mücadele çalışmalarında yol haritası 

belirlemek üzere paylaşılmaktadır.  

CİHAZ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Yeni yerli cihaz üretim projelerinde numune sağlama ve referans metot belirleme konularında 

projeler yürütülmektedir.  

 

AKILLI TEKNOLOJİLER MERKEZİ 

Konya Ticaret Borsası, yine bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse 

edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı 

çerçevesinde proje faydalanıcısı KTO Karatay Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve bölgedeki 

tarım makinesi üreticilerinin Tarım 4.0 ile uyumlu akıllı teknolojilerle donatılmış yenilikçi tarım 

makineleri üretebilme kapasitelerini geliştirerek, onları uluslararası arenada daha rekabetçi hale 

getirmek, bölgedeki tarım makinesi üreticileriyle, akıllı tarım makineleri odaklı Ar-Ge projelerinin 

geliştirmek hedefiyle kurulan Akıllı Teknolojiler Merkezi Projesi’nin (AKİTEK) ortağı olarak verilecek 

hizmetler tanıtılması ve bu hizmetler ile ilgili firmalarla birlikte hizmetin daha iyi hale getirilmesine, 

sektörel boyutta avantajları, karşılıklı iş birlikleri ve potansiyel iş kapasitesi konularındaki çalışmalara 

katkı sağlamaktadır.  

 

KABA YEM/OT BORSASI 

Kaba Yem Ot Borsasının Kurulması yönünde yapılan çalışmalar kapsamında çalışma grubu toplantısı 

gerçekleştirilmiş ve kaba yem/ot borsası ve canlı hayvan borsacılığı ile ilgili üyelerimize piyasa analizleri, 

diğer bölgelerdeki durumlar, genelgeler, talimatlar, mevzuatlar ve kanunlar hakkında hazırlanan 

sunum gerçekleştirilmiştir. Ot borsası çalışmaları için ilgili kurumlar ile görüşmeler devam etmektedir. 
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TANITIM VE LOBİ FAALİYETLERİ 

BİRLİKTE KONYAYIZ 

Toplumsal ve sektörel Paydaşlarla İşbirliğinin Artırılması için Birlikte Konya’yız Platformu İle bölgenin 

rekabetini artıracak faaliyetler düzenlenmekte, sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  

TARSİM TARIM SİGORTALARI HAVUZU ULUSAL VERİ TABANI 

Konya İlinin Cihanbeyli, Kadınhanı ve Karatay 

İlçelerinde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS’ne) kayıtlı tarım 

alanlarında üretimi yapılan sigortalanmış buğday 

ürününde; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava 

dalgası, aşırı nem, aşırı yağış, dolu, rüzgar, fırtına, 

hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yabani hayvan ve buna benzer nedenlerden 

kaynaklı verim değişimi ve hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması 

nedenlerine bağlı gelir kaybı riski Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde teminat kapsamına 

alınmış ve sigorta kapsamında baz alınacak fiyatların Konya Ticaret Borsası tarafından belirleneceği 

hususu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

GELECEĞİN ÇİFTÇİSİ TÜRKİYE EĞİTİM PROGRAMI 

Konya Önder Çiftçi Derneği’nin tarımsal eğitim alamamış çiftçi çocuklarımızı temel tarımsal konularda 

bilgilendirmek, sektörü ve konu uzmanlarını tanımalarını ve geleceğin tarımına yön vermelerini 

sağlamak amacıyla başlatmış olduğu “Geleceğin Çiftçisi Türkiye” eğitim programı kapsamında Numune 

alımı ve satış salonu işleyişiyle ilgili bilgilendirme ve KTB Laboratuvar ve Lisanslı depo ziyaretlerinin 

gerçekleştirilmesinde destek sağlanmıştır.  

SOSYAL YARDIMLAR 

2021 yılı içerisinde Yönetim Kurulu’nun önerileri, gelen 

talepler ve Borsa Meclisi’nin desteğiyle başta sağlık 

harcamaları olmak üzere sosyal yardımlarda 

bulunulmuştur. Yıl içerisinde gerek ülkemizde gerekse 

ülke dışında meydana gelen afet ve acil durumlar için ilk 

olarak deprem olmak üzere kampanyalara katılım 

sağlanmış ve yardımlar yapılmıştır. Ayrıca yıl boyunca 

eğitim, güvenlik, gıda, tarım, tarımsal üretim ve ticarete 

katkı sağlayacak başlıklarda gerekli destekler Borsa olarak 

verilmiş ve sürece katkı sağlanmıştır.  

Karadeniz bölgesinden yaşanan sel felaketinden 

etkilenen vatandaşlarımızın un ihtiyaçları için ve 

ülkemizin yüreğini yakan orman yangınlarının yaşandığı 

bölgede hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin yem ihtiyaçları için yardım TIR'larımızla destek sağlandı. 

Pandemi sürecinde online eğitim gören, maddi imkânı olmayan öğrenciler için, TOBB öncülüğünde 

başlatılan kampanya kapsamında 112 klavyeli tablet temin edilerek öğrencilere ulaştırılmak üzere İl 

Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. 
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ULUSAL VE ULUSLARARASI TANITIM VE TEMSİLLER 

Ulusal medya web sitelerinde ve TV kanallarında gün boyunca Elektronik Satış Salonu İşlem Piyasasında 

oluşan anlık fiyatlar ve sonuç bültenleri yayınlanmaktadır. 

TOBB 76. Ve 77 Olağan Genel Kurulu COVID-19 tedbirleri kapsamında 365 Oda ve Borsadan genel kurul 

delegelerinin katılımlarıyla 28.05.2021 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup genel kurula 

Yönetim Kurulu Başkanımız, Meclis Başkanımız ve delegelerimiz tarafından elektronik ortamda katılım 

sağlanmıştır.  

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında Oda/Borsaları katılımlarıyla 28.04.2021 tarihinde 

İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Video konferans aracılığıyla 

gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Çevik katılım sağlamıştır.  

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.06.2021 tarihinde 

düzenlenmiş ve toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Çevik katılım sağlamıştır. 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) tarafından oluşturulan ve yayımlanmaya başlayan Ürün Fiyat 

Endeksleri tanıtımı toplantısı TOBB’ da gerçekleştirmiştir. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı toplantıya TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve 

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Çevik katılım sağlamıştır. 

TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun Başkanlığında 18.02.2021 tarihinde, Konya, Karaman ve 

Aksaray İl/İlçe Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen, 
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Müşterek Yönetim Kurulu Toplantısına, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve üyelerimiz video 

konferans yöntemiyle katılmıştır. 

28.12.2021 de Ticaret Bakanı Mehmet Muş’ un katılımlarıyla gerçekleştirilen Ticaret ve Sanayi Odaları, 

Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları TOBB Müşterek Konsey 

Toplantısına Konsey Başkanı Hüseyin Çevik katılım sağlamış sektörde yaşanan sorun ve çözüm 

önerilerini iletilmiştir.  

 

Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ve DEİK iş birliğiyle Konya sanayisinin 

ihracat hacmini geliştirmek ve ticaret potansiyelini arttırmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın 

Mustafa Varank ve Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sayın Sherali Kabir’in teşrifleriyle 

‘‘Türkiye Tacikistan İş Formu’’ gerçekleştirilmiştir. 

 

YEREL PAYDAŞLAR/ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİKLERİ 

KTB katılımcı anlayışla sektör paydaşlarının oluşturduğu konseylere destek vermektedir. Bu çerçevede 

Borsamız öncülüğünde kurulan konseyler ve konseylerde yer alan temsilciler ilgili toplantılara katılım 

sağlamaktadır. İl-İlçe Oda Borsa Başkanları, Belediye Başkanları, Diğer Paydaşlar, Valilik, Bakanlıklar ve 

Merkezi Yönetim Temsilcileriyle yapılan toplantı ve organizasyonlarda müzakere etme olanağı 

sağlanmaktadır. Bu kapsamda 

• Konya Belediye Başkanları ve Konya Sanayi Odası ve Ticaret Odası Başkanları ile İstişare 

Toplantısı 

• Esnaf Odaları, Konya Sanayi Odası ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanları ile Covid-19 

Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı 

• Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi 

Müteşebbis Heyeti 

• TOBB Genç Girişimciler Kurulu İstişare Toplantısı 

• TOBB Konya Karaman ve Aksaray Oda Borsa Yönetim Kurulu Toplantısı 

• Tarım Komisyon Toplantısı 

• 2020-2021 Konya Meteoroloji Bilgilendirme Toplantısı 

• TOBB İç Anadolu-Karadeniz Bölgesi Oda Borsa Müşterek Meclis Toplantısı 

• Konya Enerji Zirvesi 

• HUBUDER Toplantısı 

• TARSİM Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları Değerlendirme Toplantısı  

başlıklarında düzenlenen toplantı ve organizasyonlara katılım sağlanmış, üyelerimizden gelen talepler 

dahilinde bölgemizin ve ülkemizin sorunları için çözüm önerileri istişare edilmiştir. 
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FUARLAR & ETKİNLİKLER 

TÜRKİYE GİRİŞİMCİ BULUŞMASI ZİRVESİ 

Konya Ticaret Borsası’nın desteklediği, Üniversiteler, teknoparklar, start-uplar ve Ar-Ge 

Merkezlerinden girişimcilerin projeleri yatırımcılarla buluşturularak, ulusal ve uluslararası tanıtım 

imkanlarının en üst düzeyde duyurularının yapılacağı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi 03-

04 Kasım 2021 tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Girişimcilik ekosistemine 

değer katmak üzere, girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve uluslararası 

yatırımcılarla bir araya getirilmesi, ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda bulunulması, projeler 

arasında sinerji ve etkileşim oluşturulması, tecrübe paylaşımı ile birlikte üniversite, sanayi ve kamu iş 

birliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sergi alanlarının yer aldığı organizasyonda; çeşitli başlıklarda 

oturumlar, B2B görüşmeler, girişimcilere yönelik eğitimler, kongreler ve “8. GİV Girişimcilik Ödülleri” 

töreni gerçekleştirilerek iş ve sanayi dünyasından temsilciler, akademisyenler, kamu kurum yetkilileri 

ziyaretçilerle bir araya getirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖREX YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleriyle Antalya Ticaret Borsasının düzenlediği 

üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi 

ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na 

Konya Ticaret Borsası olarak bölgemizin yöresel ve coğrafi işaret tescilli ürünlerinin de fuarda 

tanıtımına destek verdik. 

 

8.KONYA BİLİM FESTİVALİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan 

Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen, Konya’dan ve farklı şehirlerden her yaştan 10 binlerce bilim 

meraklısına ev sahipliği yapan, bilimsel etkinlik ve atölyelerin yer aldığı 8. Konya Bilim Festivaline 

katılım sağladık. Standımıza tarımsal teknolojiler hakkında bilgilendirmeler yapılarak katılımcıların ve 

özellikle gençlerin tarımsal üretim, yenilikler ve tarımın önemi konularına dikkati çekildi. Ayrıca Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımı ile ikramlar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 
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ORTAK YÜRÜTÜLEN PROJE&FAALİYETLER 

Konya Ticaret Borsası TOBB ve yerel paydaşlar ile birlikte bir çok ortak projeye imza atmış, destek 

olmuş, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde yer almıştır. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yetenek Kapısı Platformu, Trendyol & Hepsiburada Yöresel Ürünler E-Ticareti, 

Akademik Danışman Projesi, Akıllı Kobi Platformu, Google Dijital İşletme bunlardan bazıları olup hem 

bölgemizin hem ülkemizin sektör paydaşları, kobileri ve tüm vatandaşları için hizmet vermeye, 

yeniliklerle buluşturmaya devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMİK FAALİYETLER VE DESTEKLER 

Borsamız salgının getirdiği olumsuz durumları en aza indirmek üzere çeşitli tedbirler ve lobi faaliyetleri 

düzenlemiştir. Bu kapsamda üyelerimizden alınan geri dönüşler ve talepler neticesinde belirlenen 

başlıkların gözden geçirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara raporlar sunulmuş, katılım sağlanan 

platformlarda dile getirilmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM 

COVID-19 salgınına karşı verilen mücadelede virüsün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için 

Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı Ekonomik Tedbir Paketinin yanında ihtiyaç sahiplerine yönelik “Biz Bize 

Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyasına katılım sağlanmıştır. 
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NEFES KREDİSİ 2021 

COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda 

finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi", Bankaların katılımı ile TOBB ve KGF iş 

birliğinde uygulamaya alınmıştır. 

Protokol çerçevesinde yürütülen olan 2021 Nefes Kredisi'ne, Konya Ticaret Borsası da kaynak ayırarak 

üyelerimizin kullanımı için destek vermiştir. 

TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI PROJESİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan 

aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere başlatılan ‘Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’ 

kapsamında Konya Ticaret Borsası, Ziraat Bankası ile ‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ ve 

Halkbank ile ‘Paraf Kart Tedarik Zinciri Finansmanı’ protokolleri imzaladı.  

 

SALGINLA İLGİLİ ÜYELERİMİZİN 

BİLGİLENDİRİLMESİ 

Salgından korunmak ve bulaşma olasılığını en aza 

indirmek için üyelerimize, müstahsillere, 

personelimize Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma 

Kurulu tarafından hazırlanan “COVİD-19 Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi” hakkında borsamız 

internet sayfası üzerinden ve mail yoluyla bilgi 

verildi. 

ÜRETİM VE TİCARETTE YAŞANILAN 

OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ 

AMACIYLA; 

 

• Faiz oranlarının yüksek olması, işletmelerin 

faaliyet giderlerinin artmasına, dolayısıyla 

finansal sorunlar yaşanması sebebiyle mevcut 

faiz politikalarının tekrar gözden geçirilmesi, üyelerimizin istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam 

edebilmesi için acilen finansal olarak desteklenmesi, nefes kredisinin tekrar başlatılması, 

 

• Salgının özellikle hizmet sektörü olmak üzere hemen hemen bütün sektörleri etkilediği bu dönemde 

kafe-restoran gibi işletmeler mevcut durumdan en fazla etkilenerek, mevcut kredi ve vergilerini 

ödeyemez hale gelmiş olması sebebiyle HES Kodu uygulaması ve sayı sınırlaması ile bu sektörlerin 

faaliyetlerine bir an önce başlaması gerektiği, 

 

• Girdi maliyetlerinin artması tarım ve hayvancılık sektörünü zor durumda bırakması sebebiyle 

kapanan tarım işletmelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bölgemizde görülen yer altı 

sularındaki azalma tarım sektörünü daha da zorlaştırması, elektrik giderlerini yükseltmesi sebebiyle 

Konya Ovası kapalı havzasının bir an önce dışarıdan bir akarsu desteği ile beslenmesi, elektrik 
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dağıtım firmaları ile görüşülerek, tarımsal elektrik faturalarının hasat sonunda ödenmesini 

düzenleyen bir protokolün yürürlüğe girmesi, 

 

• Tarım ürünleri ve gıda ihracatının yurtiçindeki arz/talep dengesi karşılanmadan yapılması 

 

• Pandemi sürecinde üyelerimizin kullanmış oldukları kredilerin geri ödemelerinin faizsiz olarak 1 yıl 

sonrasına ertelenmesi, 

 

• Üreticilerimizin tarımsal ve hayvansal üretimde kullandıkları elektrik, mazot, gübre, zirai ilaç, yem 

vb. girdilerin aşırı yükselmesi nedeniyle önlemler alınması, 

 

• Bölgemizde güz yağmurlarının az olması nedeniyle, her ne kadar sulu tarım yapılsa da tarımsal 

ürünlerin rekoltesinin düşük olması, bu nedenle Tarım Bakanlığının ürün alımı ile ilgili taban fiyat 

açıklamalarında bu konuyu göz önüne alarak pozisyon alması, 

 

• Özellikle uçak ve tren seferlerin azlığı ve sefer saatleri nedeniyle sıkıntı yaşanıyor olması sebebiyle 

karşılıklı seferlerin artırılması ve saatlerin düzenlenmesi, 

 

• Şehrimiz ve ülkemizin uluslararası taşımacılık koridorlarındaki payını yükselterek önemli bir yük 

aktarma merkezi olmasına hizmet edecek olan Konya Kayacık Lojistik Merkezi faydalanacak olan 

üyelerimizin lojistik merkezi çok daha verimli kullanabilmeleri adına alınan talepler ve çözüm 

önerileri, 

 

• Lisanslı depoların güncel durumu; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) faaliyetleri; destek, teşvik ve 

muafiyetler; finans kuruluşlarınca yürütülen ELÜS işlemleri, yetkili sınıflandırıcı konuları; Merkezi 

Kayıt Kuruluşu tarafından yürütülen işlemler ve sistemde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi 

üyelerimizi ve sektörü desteleyen konularda yapılan toplantılar, görüşmeler ve diğer 

organizasyonlarda dile getirilerek sonuçlanması için çalışmalar yapılmıştır. 

 

İŞTİRAKLERİMİZ 

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ A.Ş. 

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.  

İNNOPARK KONYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
BÖLGESİ YÖNETİCİLİK A.Ş. 

KONYA ÇİMENTO A.Ş. 

TEKNOKENT A.Ş. 

GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 

BATI ANADOLU LOJİSTİK A.Ş. 

KONYA BİLİM MERKEZİ İŞLETME HİZ.A.Ş.  



 

 

  

42 

TESCİL İŞLEMLERİ 

Borsamızda 2021 yılı işlem hacmi yaklaşık 22,3 milyar TL olmuştur. Toplam işlem adedi ise 124.588 

olarak gerçekleşmiştir. 

 

2021 yılında gerçekleştirilen tescil işlemleri ana grup işlem hacimleri bazında incelendiğinde %63’lik 

payla Hububatlar ilk sırada yer almaktadır.
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TESCİL İŞLEMLERİ GRAFİĞİ 2011-2021

HUBUBAT, 63%

KOTA DIŞI EMTİALAR (%2), 8%

HUBUBAT MAMÜLLERİ, 6%

KOTA DIŞI EMTİALAR (%1), 6%

HAYVANSAL GIDA MADDELERİ, 5%

YAĞLI TOHUMLAR, 4%

BAKLİYAT, 3%

CANLI HAYVANLAR, 2%

DİĞER, 3%

TESCİL İŞLEMLERİ ANA GRUP İŞLEM HACMİ ORANLARI
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ELEKTRONİK SATIŞ SALONU İŞLEM PİYASASI 

Bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilecek stratejiler belirleyerek hedeflediği misyon ve 

vizyona ulaşabilmek amacıyla; kurulduğu günden bu yana bölgede ve ülkede tarıma yön veren aktörler 

arasında önemli bir konuma sahip olmuş ve sektörü geliştirmek adına çalışmalar yürütmüştür.  

Bu çalışmalar neticesinde uluslararası arenada Türkiye’nin prestiji ve menfaatleri doğrultusunda yeni 

bir piyasa organizasyon yapısı ile hizmet üretmektedir. Konya Ticaret Borsası, Elektronik Satış Salonu 

İşlem Piyasası ile rekabetçi piyasa şartlarında reel fiyatlar üzerinden 142 üyenin aynı anda aktif işlem 

yaptığı Türkiye hububat sektörünün en yüksek işlem hacmine piyasadır. 

Elektronik Satış Salonu İşlem Piyasasında 2021 yılında 1,1 milyon ton hububat, bakliyat ve diğer ürünler 

işlem görmüş ve 3 milyar TL işlem hacmine ulaşmıştır. 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ELEKTRONİK SATIŞ SALONU İŞLEM PİYASASI İŞLEM GRAFİĞİ 
2011-2021 3 MİLYAR TL 

İŞLEM HACMİ

1,1 MİLYON TON 

İŞLEM MİKTARI

BUĞDAYLAR, 42%

ARPALAR, 14%

MISIR, 40% DİĞER, 1%

BAKLİYAT, 3%

SATIŞ SALONU İŞLEMLERİ ÜRÜN ADET ORANLARI - 2021
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ÜYE İLİŞKİLERİ 

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında borsamız kotasyonuna dahil maddelerin alım satımıyla 

iştigal ettiğini belirterek müracaat eden ve üyelik şartlarına uygun olduğu tespit edilen 59 gerçek/tüzel 

kişi üye olarak kaydedilmiştir.   

2021 yılı içinde, Meclis toplantısında alınan karar ile üyelikleri askıya alınarak iki yıl içerisinde faal işlem 

yapmayan ve yıl içinde borsamıza müracaat ederek kaydının silinmesi talebinde bulunan toplam 63 

üyemizin borsamızdaki kayıtları silinmiştir. 31.12.2021 tarihi itibariyle 10 meslek grubu içerisinde yer 

alan faal üye sayısı 1235 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

ÜYE İLİŞKİLERİ ANKET ÇALIŞMALARI 

Üyelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek, sorunlarını giderecek ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri 

belirlemek ve sunduğu hizmetleri daha kaliteli hale getirmek amacıyla yıllık bazda planlanan “Üye 

Memnuniyet ve Beklenti Anketi” çalışması 227 üyemizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

Anketler 10 meslek grubuna göre uygulanmış ve analiz edilmiştir. Anket sonuçlarına göre üyelerimizin 

Konya Ticaret Borsasına üye olmaktan %53,3’ü Çok Memnun, %42,8’i Memnun olduklarını 

belirtmişlerdir. 2021 yılı Üye Memnuniyet Anketi sonucunda ortaya çıkan durumların gerekli iyileştirme 

çalışmaları devam etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

1.MESLEK GRUBU; 315

2.MESLEK GRUBU; 80

3.MESLEK GRUBU; 119

4.MESLEK GRUBU; 192

5.MESLEK GRUBU; 130

6.MESLEK GRUBU; 31

7.MESLEK GRUBU; 117

8.MESLEK GRUBU; 63

9.MESLEK GRUBU; 74

10.MESLEK GRUBU; 114

MESLEK GRUBU ÜYE DAĞILIMI
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ÜYE/MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ VE DEĞERLENDİRMELER 

2021 Yılında gelen müşteri şikâyeti 21 adettir. Gerçekleşen Müşteri Şikâyetleri sonuçlarına göre 15 

adet DF düzenlenmiş ve bulunan uygunsuzluklar giderilerek kapatılmıştır. Bu şikayetlerin 16 adedi 

numune analizlerine yapılan itiraz ve şikayetler, 15 adedi sözlü olarak, 5 adedi yazılı olarak, 1 adedi de 

KTB Sosyal Medya üzerinden iletilen şikayetlerdir. Gerçekleşen müşteri şikâyetleri ve sonuçları Ek’ te 

sunulan L20- Üye Şikayetleri takip çizelgesinde belirtilmiştir. 2022 yılı içerisinde müşteri şikâyeti 

olması durumunda şikayetlerin İtiraz ve Şikâyet prosedürüne uygun olarak değerlendirilerek gerekli 

çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

 

ÜYE, ÜST YÖNETİM VE PERSONEL EĞİTİMLERİ 

2021 yılı içerisinde personel ve üye eğitim planları başarıyla uygulanmıştır. 2021 yılında planlanan 

personel eğitim sayısı 18 adet, üye eğitim ve üst yönetim eğitim sayısı 12 adettir. Plan dahilinde 

gerçekleşen personel eğitim sayısı 16, üye ve üst yönetim eğitim sayısı 7 adettir. Plan dışı gerçekleşen 

personel eğitim sayısı 10, üye eğitim sayısı 3 adettir. Plan dahilinde gerçekleşen eğitimlerin 5 adeti yüz 

yüze, 11 adeti online olarak yapılmıştır. Plan dışı eğitimlerin ise tümü online olarak gerçekleşmiştir. 

Konu başlıklarına göre tüm personelin eğitimlere katılması sağlanmıştır.  

Eğitim alan ilgili üye, üst yönetim ve personel için F12 formu ile eğitim değerlendirmeleri yapılmıştır.  

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİMLER 

2021 yılı içerisinde personel ve üye eğitim planları başarıyla uygulanmıştır. 2021 yılında planlanan 

personel eğitim sayısı 26 adet, üye ve üst yönetim eğitim sayısı 10 adettir. Eğitim alan ilgili personel ve 

üyelerimiz için eğitim değerlendirmeleri yapılmıştır.  

2021 yılında Personelden alınan talepler doğrultusunda planlanan ve gerçekleştirilen eğitimler; 

EĞİTİM ADI TARİH 

BORSA BİLGİ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ 02-03.02.2021 

TOBB AKREDİTASYON EĞİTİMLERİ 17.03.2021 

KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ 31.01.2021 

SOSYAL MEDYA VE DİJİTALE GİRİŞ 01.01.2021 

SOSYAL MEDYA KAVRAMI 02.01.2021 

SOSYAL MEDYA MECRALARI 02.01.2021 

SOSYAL MEDYA İLETİŞİMİ TOPLULUK OLUŞTURMA VE YÖNETİMİ 03.01.2021 

PANDEMİ DÖNEMİNDE LOBİCİLİK 14.01.2021 

YENİ MEDYA VE DİJİTAL PAZARLAMA 20.02.2021 

İŞ HAYATINDA MOTİVASYON 20.02.2021 

COVID-19 ENFEKSİYONU BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ 15-22-24.03.2021 

PANDEMİDE HASTALARA EVDE BAKIM İPUÇLARI 15-22-24.03.2021 

ŞUBELER ÜYE KAYIT EĞİTİMİ 22.03.2021 

UFUK2020 VE UFUK AVRUPA PROJE EĞİTİMİ 21.06.2021 

İŞ HAYATINDA İLETİŞİM VE BEDEN DİLİNİN İŞ HAYATINDAKİ ÖNEMİ 20.02.2021 
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BORSA FAALİYETLERİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ 05-06.05.2021 

ODA/BORSA MUAMELAT VE BÜTÇE-MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 17.02.2021 

AFAD 10.03.2021 

VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ 26.03-02.04.2021 

VERGİ HUKUKU 17.04.2021 

İDARE HUKUKU 01.05-08.05.2021 

SIFIR ATIK UYGULAMASI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 04.05.2021 

KDV TEVKİFATI UYGULAMALARI 02.07.2021 

İLETİŞİM ZİRVESİ 30.09.2021 

SOSYAL MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ 13.10.2021 

DİJİTAL MARKA YÖNETİMİNDE SON TRENDLER EĞİTİMİ 20.10.2021 

 

                 

2021 yılında üyelerden alınan talepler doğrultusunda Konya Ticaret Borsası Üyelere ve Üst Yönetime 

Yönelik planlanan ve gerçekleştirilen eğitimler; 

EĞİTİMİN ADI TARİH 

UYGULAMALI E-TESCİL/WEB TESCİL Ocak-Haziran 2021 

TARIMSAL DESTEKLER ve HİBE PROGRAMLARI 01.03.2021 

SOSYAL MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ 13.10.2021 

DİJİTAL MARKA YÖNETİMİNDE SON TRENDLER 20.10.2021 

İMAJ YÖNETİMİ VE LİDERLİK  16.09.2021 

DİJİTAL PAZARLAMA TERNDLERİ VE ONLİNE PAZAR YERLERİNE GİRİŞ 28.05.2021 

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EĞİTİMİ 23.08.2021 

GÜVENCELİ TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMAN EĞİTİMİ 06.01.2021 

GİRİŞİMCİLİK 16.09.2021 

ZAMAN YÖNETİMİ 16.09.2021 

 

2021 yılı COVID-19 Pandemi Sürecinde TOBB tarafından tüm Oda/Borsa üyeleri için düzenlemiş 

olduğu ücretsiz Webinar eğitimleri Konya Ticaret Borsası üyeleri için de Web sitesi, etkinlik takvimi, 

duyurular bölümü ve sosyal medya hesapları üzerinden iletilmiştir.  
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TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası; “5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo 

işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem 

sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmak üzere 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi, Borsaİstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, 

Takasbank, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, HalkBank ve 53 Ticaret Borsası ortaklığıyla kurulmuştur.  

Konya Ticaret Borsası, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’na (TÜRİB) en yüksek paya sahip 7 ticaret 

borsasından biridir. 

  

ELÜS işlemleri Konya Ticaret Borsası bağlı ortaklığı olan BORSAKONYA Aracılık Hizmetleri A.Ş. / 

BORSAKONYA ELÜS PLATFORMU üzerinden gerçekleştiriliyorken 26 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın (TÜRİB) faaliyete geçmesiyle birlikte ticaret borsalarına verilen ELÜS 

işlem yetkisi sona ererek TÜRİB tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu aşamada Borsamız TÜRİB 

acentesi olarak üyelik işlemleri konusunda yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda TÜRİB’in faaliyete 

geçmesinden itibaren 31.12.2021 itibariyle 12474 gerçek/tüzel kişinin üyelikleri Konya Ticaret Borsası 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu sayı toplam üye sayısının %11’ini oluşturmaktadır. 
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İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI 

Borsamız tarafından 2021 yılında; 

1 adet Yıllık Bülten, 1 adet Satış Salonu Yıllık Bülten, 1 adet 1994-2021 Yılları Karşılaştırmalı Bülten 

12 adet Aylık Bülten, 12 adet Satış Salonu Aylık Bülten, 252 adet Günlük Bülten yayınlanmıştır. 

Ayrıca Elektronik Satış Salonu’nda satışın başlaması ile birlikte oluşan fiyatlar anlık olarak web sitemizde 

yayınlanmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Günlük Piyasa Bültenleri 

Toprak Mahsulleri Ofisi günlük piyasa bültenleri, 2021 yılında da Borsamızın web sitesinde düzenli 

olarak yayınlanmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistikleri 

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tarafından aylık olarak gerçekleştirilen ve tarım ürünleri, süt ve süt 

ürünleri, hayvansal ürünler gibi çeşitli ürünlerin fiyat ve miktar bilgilerini içeren Tarımsal Fiyat Endeksi 

anketine katılım sağlanmaktadır. 

Elektronik Satış Salonu Analiz Raporu İstatistikleri 

Elektronik Satış Salonuna gelen ürünlerin gerçekleşen analizleri Toprak Mahsulleri Ofisi ve T.C. Tarım 

ve Orman Bakanlığı’nın ilgili departmanlarına günlük olarak paylaşılmaktadır. 

TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni  

TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni TOBB Haftalık Ekonomi Bültenleri Borsamızın web sitesi aracılığıyla 

paylaşılmaktadır. 

Dış Ticaret 

Ticaret Bakanlığı tarafından aylık periyotlar halinde yayımlanan ülke masaları bültenleri, TOBB 

tarafından oluşturulan Dış Ticaret Veri Tabanı ve Uluslararası Fuarlar takvimi web sitemizde 

paylaşılmaktadır. 
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BİLGİLENDİRME VE DESTEK HİZMETLERİ 

Konya Ticaret Borsası, sürekli gelişen tarım sektöründeki tarafların ihtiyaçları doğrultusunda 

aralarındaki diyalogun ve iş birliğinin artırılması için gerekli olan haberleşme ve iletişim faaliyetlerini 

düzenlemektedir. 

Tarımda ve tarımsal ticarette yaşanan gelişmeler ile Kanunlar çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyetleri 

paydaşlarımıza ve kamuoyuna eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, eksiksizlik, kolay ulaşılabilirlik ve 

uygun zamanlama ilkelerine bağlı 

kalarak TV, yazılı basın, internet 

dahil olmak üzere en hızlı ve doğru 

şekilde ulaşmasını sağlamak 

amacıyla en son bilgi ve iletişim 

teknoloji araçlarını aktif ve etkin bir 

şekilde kullanarak güncel verilerin 

paylaşımını dinamik bir yapıda 

tutarak sürekli gelişmesini sağlamak 

temel politikamızdır. 

   

BASIN BÜLTENLERİ 

Borsamız ve faaliyetleri hakkında hazırlanan basın bültenleri basına servis edilmiş ve kamuoyunun 

bilgilenmesi sağlanmıştır. Basın Bültenlerinin içeriğini tarım, hayvancılık, gıda sektörleri, toplumsal-

siyasi gelişmeler, genel ekonomik durum ve özel günlerle ilgili Borsamızın görüşleri ve önerileri 

oluşturmuştur. 2021 yılında bu anlamda yazılı ve görsel medyaya sunulmak üzere 30 adet basın bülteni   

hazırlanmıştır. 

Kurum içerisinde gerçekleşen her faaliyetin üyelere duyurulmasındaki en önemli mecralardan biri olan 

www.ktb.org.tr web sitesinin haber alanında, KTB Üyeleri için bilgi paylaşımı yapılmaktadır. 2021 yılı 

içinde Borsamız tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile çeşitli kurum ve 

kuruluşlar tarafından Borsamıza bildirilen etkinlik, sektörel gelişmeler, mevzuat değişiklikleri gibi 

üyelerimizi ilgilendiren konular web sitemizde duyurulmuştur. 2021 yılında 40 adet haber ve duyuru 

yayınlanmıştır 

WEB SİTESİ 

İnteraktif ve üye odaklı olarak 

hizmet veren Web sayfamızın 

etkinliği sürekli ölçülmektedir. 

2021 yılında Web sayfamız 495.643 

farklı kullanıcı tarafından 3.723.719 

oturumda toplamda 10.209.662 kez 

erişim sağlanmıştır.  

 

510.000

1.195.000
1.626.000

2.051.116

3.723.719

2017 2018 2019 2020 2021

WEB SİTESİ ZİYARETÇİ SAYILARI 



 

 

  

50 

KURUMSAL KİMLİK 

Dijital dönüşümün gerekliliklerini üzerine katarak geliştirmeye 

devam eden Konya Ticaret Borsası, kurumun gerçek kimliğini 

dışarıya yansıtmak, kullanım alanlarında kurumsal algıyı 

güçlendirmek, bu alanda kurum kültürünü yerleştirerek 

sürdürülebilirliğini sağlamak adına Kurumsal Kimlik Rehberi 

çalışmalarını tamamlayarak yayınlamıştır.  

SMS VE MAİL İLE BİLGİLENDİRME 

Üyelerin bilgiye daha kolay ve verimli ulaşabilmesi için 

tasarlanan SMS sistemi ile, Üyelerimizi doğrudan ilgilendiren 

tüm faaliyetler (eğitim, seminer, konferans, toplantı vs.) anında duyurulmaktadır. Ayrıca önemli 

haberler (vefat, kaza, hastalık vs) üyelerimize SMS ile bildirilmektedir. 2021 yılında gönderilen SMS 

sayısı 63.249 adettir.  

60 adet duyuru maili ile destek, eğitim, ihale gibi başlıklarda toplamda 226 adet duyuru içeriği 

üyelerimize iletilmiştir. 

YEREL VE ULUSAL BASINDA KONYA TİCARET BORSASI 

Medya takip hizmeti veren İnterpress sayesinde de borsamız hakkında çıkan haberlerin takibi ve analizi 

yapılmıştır. 

Konya Ticaret Borsası’yla ilgili 2021 yılında 

yazılı ve görsel medya ile internet haber 

sitelerinde toplamda 4165 haber yer 

almıştır. Yazılı medyada yayınlanan 656 

haberin 63’u ulusal, 16’sı bölgesel, 575’i 

yerel medyada yayınlanmıştır. Ayrıca 

Borsa yöneticilerimiz tarafından basına 

röportaj ve demeçler de verilmiş böylece 

görüş ve önerilerimiz medyada yer 

almıştır. Görsel Medyada ise basın 

toplantıları, röportajlar, haber bültenleri 

dışında Konya Ticaret Borsası Başkanı 

Hüseyin Çevik ve Meclis, Yönetim Kurulu 

Üyeleri de kamuoyunu bilgilendirmek ve 

sektörel gelişmeleri dile getirmek amacıyla 

çeşitli televizyon programlarına katılarak 

açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu anlamda ulusal ve uluslararası televizyon kanallarında borsamıza 

ilişkin görüş ve öneriler yer almıştır. Anadolu Ajansı (AA) ve İhlas Haber Ajansı (İHA) ile de haber 

bültenlerimiz paylaşılmış olup böylece faaliyet ve çalışmalarımız ülke geneline duyurulmuştur.   

Haberlerin medya türleri için de dağılımı ise şu şekildedir;  

Yazılı Medya: 656, Televizyon: 310, İnternet: 3199 olmak üzere toplamda 4165 haber yayınlanmıştır. 

Yayınlanan haberlerin erişim oranı 38.689.105 olup reklam eşdeğeri ise 24.127.873 TL’dir. 

 

YAZILI 
MEDYA

16%

TELEVİZYON
7%

İNTERNET
77%

YAYINLANAN HABERLERİN 
MEDYA TÜRLERİ DAĞILIMI
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SOSYAL MEDYA 

Üyelerimiz ve takipçilerimizden gelen 

talepler neticesinde içerik planları 

oluşturulmakta, Borsamız, piyasalar, fiyat 

bültenleri, sektörel gelişmeler, bilgilendirici 

içerikler, duyurular, önemli günler ve 

gelişmeler gibi başlıklarda içerikler 

paylaşılmaktadır. 

2021 yılı içerisinde twitter, facebook ve 

instagram hesaplarımızdan yapılan 905 

paylaşımda yaklaşık 2 milyon görüntülenme 

elde etmiştir. Paylaşımlar neticesinde oluşan 

erişim, etkileşim, paylaşım vb. istatistiki veriler analiz edilerek raporlanmakta ve strateji belirleme 

çalışmalarında kullanılmaktadır. 

TWITTER 

2021 Ocak ayında aktif olarak kullanılması ile birlikte yıl içerisinde toplam 1660 yeni takipçi katılmıştır. 

5000 bine yaklaşan takipçi sayısı ile ticaret borsalarının resmi twitter hesapları arasında 3. sıraya 

yükselmiştir.  2021 yılında toplam 350 paylaşım yapılmış, yaklaşık 720.000 kişi erişim sağlamış, 150.000 

profil ziyareti gerçekleşmiştir. 

FACEBOOK 

2021 yılında kullanılmaya başlanan facebook hesabında toplam 284 paylaşım yapılmış, 2.505 beğeni, 

3.199 takip ve 1.667 yer bildirimi gerçekleşmiştir. Sayfamız yaklaşık 55.000 kişi tarafından doğrudan 

görüntülenmiş, paylaşımlar neticesinde toplamda 1.037.640 kişiye erişim sağlanmıştır.  

INSTAGRAM  

2021 yılında kullanılmaya başlanan instagram hesabında toplam 284 paylaşım yapılmış, 802 takipçiye 

ulaşılmıştır.  
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BORSAKONYA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. 
BORSAKONYA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. bünyesinde, ELÜS İşlem Piyasası, Lisanlı Depolarda 

oluşturulan Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) için alıcı ile satıcıyı bir araya getiren web tabanlı ve üyelik 

bazlı dijital bir platform yer almaktadır. 

2014’te kurulan ve 2019 Temmuz ayında Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın faaliyete geçmesi ile birlikte 

yetkilerini devreden platform, faal olduğu dönemde ülkedeki ELÜS piyasasının %50’sini elinde 

bulundurarak büyük bir başarıya imza atmıştır. 

 

 

45 farklı ilden 20.970 mudiye hizmet veren ve işlem hacimlerinde rekorlar kıran piyasa şu an TÜRİB 

üzerinden yürütülen piyasanın içerisinde yer almak üzere çalışmalar gerçekleştirmektedir. Mudilerin 

TÜRİB’de doğrudan işlem yapmasının yanı sıra aracı kurumları da devreye sokmak üzere faaliyetler 

yürütmekte ve BORSAKONYA Aracılık Hizmetleri A.Ş. TÜRİB aracı kurumu olmak üzere çalışmalarına 

devam etmektedir. 
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