
TARİHÇE 

17.Eylül.1940 tarihinde faaliyetine başlayan Bandırma Ticaret Borsası Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine 
30.Temmuz.1940 tarih ve 2/14081 sayılı kararname ile kurulmuştur. Kuruluş tarihine göre ülkemizin 23 
üncü borsasıdır. 

Bandırma Ticaret Borsası 1940 yılından 1952 yılına kadar kiraladığı küçük bir mekanda faaliyet göstermiş 
daha sonra şehrin merkezinde, aynı zamanda piyasanın da merkezinde bir arsa satın alınarak inşaatına 
başlanmış ve 12 Ağustos 1954’te bu inşaat, alt katı satış salonu onun üstü hizmet büroları ve en üst iki kat 
ise memur lojmanı olarak düzenlenmiştir. Şimdi bu yer Eski Borsa Binası olarak anılır ve 2003 yılında 
yeniden düzenlenerek kiraya verilmiştir. 

Bugün Borsamız sitesi içinde üyelerimize ait 94 adet depo, Borsamıza ait 6.677 m2 büyüklüğünde değişik 
ölçülerde 11 adet depo, 80 tonluk 2 tane elektronik kantar, hububat analiz laboratuarı, üyelerimiz ve 
üreticilerimizin çeşitli konularda eğitim amaçlı toplantıların yapıldığı 350 kişilik modern bir konferans 
salonu, üyelerimizin kullandığı 18 adet büro bulunmaktadır. Ayrıca Ticaret Odası ile birlikte kurulan ve 
Bandırma ve çevresinin 25 yıllık isteğine cevap verebilecek nitelikte modern laboratuarlar kompleksi de bu 
entegrasyon içinde yer almaktadır. Borsamız, Bandırma’nın sosyal ekonomik gelişmesinde önemli bir pay 
sahibidir. 
 
Borsamız ilk kurulduğu günden beri satış salonu işlevini tam anlamıyla yerine getirmektedir.  Eski Borsa 
Binasında hizmet verirken satış salonuna gelen ürün çeşitliliğinin fazlalığı göze çarpmaktadır. O 
zamanlarda satışı yapılan ürünler buğday, arpa, mısır, yulaf, ayçiçek, çavdar, bakla, yapak, ceviz, badem, 
susam, nohut, kuru fasulye, keçi kılı, yün, pamuktu. Zamanla bölgemizde bu ürünlerden bir kısmının 
ekiminin  ve üretiminin azalmasıyla birlikte satış salonumuzda daha çok buğday, arpa, mısır, ayçiçek, 
nohut ve kuru fasulye satılmaya başlandı. 2001 yılında satış salonumuzda yumurta satışı da yapılmıştır. 
Şu anda bu görevi yumurta üreticilerimizin Borsamız önderliğinde 5200 sayılı Üretici Birlikleri Yasasına 
göre kurmuş oldukları Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği yapmaktadır. Ayrıca Birlik bünyesinde bulunan 
pazarlama şirketinin ihracat konusunda önemli pazarları da vardır.  

Günümüzdeki modern borsacılık hizmetlerinin yürütüldüğü borsa tesislerinin üzerinde bulunduğu 
52.000m2’lik Balıkesir asfaltına cepheli tarla 1971 yılında satın alınmış, bugünkü konumuna gelmesi için 
1987 yılında başlanılan inşaatla ilk adım atılmıştır. Borsa sitesi içinde Üyelerimizin kurduğu kooperatif 
1993 yılında, 66 adet depo inşaatını iki katlı hizmet binasının inşaatı ile birlikte tamamlamış ve bu günkü 
faaliyet gösterdiği site yerine taşınmıştır. Borsa binamızın şehrin dışında bulunması ve özellikle hasat 
döneminde ürün gelişinin yoğun olması sebebiyle, üyelerimizin daha rahat koşullarda alım yapmasını 
sağlamak üzere üyelerden ve üreticilerden gelen talepler değerlendirilerek 2001 yılında hizmet binamıza 
ilave olarak bürolar ve üreticilerimizi bilgilendirmek ve çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere konferans 
salonu inşaa edilmiştir. 2003 yılında da bu kompleksler hizmete açılmıştır.  

2009-2013 yılı stratejik hedeflerimizden biri olan depolarımızın inşaatlarını 1 yıl gibi kısa bir sürede 
bitirerek 17.Eylül.2011 tarihinde teslim ettik. Bandırma Ticaret Borsası 16 bin metrekaresi kapalı, 16 bin 
metrekaresi açık alanda toplam 32 bin metrekareye inşa ettiğimiz depolar ile toplamda 100 bin metrekare 
site alanına kavuştu. İnşaatın bitmesiyle birlikte ülkemizde en çok depolama kapasitesine sahip olan 
Borsalardan biri olduk. 

Satış salonunda satılan ürünün kalitesinin belirlenmesi amacıyla 2001 yılında kurulan Hububat 
Laboratuarımız üreticilerimizin ve üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.  

Satış salonuna gelen ürünlerden sonda yardımıyla homojen olarak alınan numuneler, hububat 
laboratuarında fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlendikten sonra network ağı yardımıyla değerleri satış 



salonuna aktarılmakta ve hem görünüş hem de kalitesinin belirlenmesi sağlanarak üreticilerimizin ve 
üyelerimizin menfaatleri karşılıklı olarak korunmaktadır. Ayrıca bu sistem üreticilerimize, kalite farkının 
fiyata yansıması sebebiyle kaliteli ürünün yetiştirilmesi için birbirlerini eğitecek ve öğretecek ortamı da 
hazırlar. Düşük fiyata alıcı bulan üretici, kaliteli ürün getiren ve ürünü yüksek fiyata alınan üreticiden 
sırlarını öğrenmek için çalışmalarına satış salonunda başlar. Satışlarımız açık arttırma usulü yapılmakta, 
en yüksek fiyat oluşana kadar açık arttırma devam etmekte ve üretici ürününü satıp satmamakta özgür 
bırakılmaktadır. Borsamız örf, adet ve teamülleri ve borçlar kanunu doğrultusunda satışı yapılan ürün aynı 
gün alıcıya teslim edilmekte ve satıcıya aynı gün mesai saati bitimine kadar ödeme yapılmaktadır. Satışı 
yapılan ürünlerin tescili de Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde aynı gün yapılmaktadır. Borsamız 
yapmış olduğu bu hizmetler karşılığında % 0,2 oranında satış salonu organizasyon ücreti almaktadır.  

2011 yılında Güney Marmara Kalkınma Ajansına hazırladığımız “Hububat Laboratuarımızın Analiz 
Kapsamının Genişletilmesi” konulu projemizin desteklenmesiyle birlikte Laboratuar alanımız genişletilmiş, 
numune saklama odası tertip edilmiş, Farinograf, Ekstensograf, Falling Number cihazları alınarak analiz 
kapsamımız genişletilmiş ve yeni bir personel istihdam edilmiştir.  

Borsamız satış salonu sadece Bandırma ve çevresindeki köylere hizmet vermemekte, bölgemizdeki bir 
çok üreticinin de ürününü satmak istediği  yer olmaktadır. Satış salonumuzda oluşan fiyatlar bölgemiz 
hububat piyasasında etkin rol oynamakta, alıcılar ve satıcılar Borsamız fiyatlarını yakından takip 
etmektedirler. Borsamızda oluşan günlük fiyatlar ilan panosunda, web sitesinde, görsel ve yazılı yerel 
basında duyurulmaktadır. Güney Marmara Bölgesinde satış salonu bu kadar işlevsel olan tek borsa olarak 
her geçen gün modernleşme çalışmalarımız devam etmektedir. Hasat döneminde Toprak Mahsulleri Ofisi 
de buğday alımlarını Borsamız satış salonundan gerçekleştirmektedir. Satış salonumuzun bu kadar işler 
halde olmasının sebeplerinden biri de üyelerimizin ve üreticilerimizin bizlere duyduğu güvendir. 
Borsamızda yapılan tüm tescil işlemleri gizlilik esas alınarak gerçekleştirilmektedir.  

Ayrıca Borsamız 2012 yılında gerekli altyapısını tamamladıktan sonra yetkili sınıflandırıcı ve ürün senetleri 
ve alivre sözleşmelerin ticaretinin yürütülmesi için yetki istemiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 
başvurmuştur.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına referans laboratuar olan TMO tarafından yapılan 
denetimleri başarıyla atlatmış, Borsamız bünyesinde bulunan merkez hububat laboratuarı ve Edincik 
Şubesi için yetkili sınıflandırıcı lisansı almaya hak kazanmıştır.  “Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı” alan hububat 
laboratuarımızın başarısı Bandırma'da lisanslı depoculuk hizmetlerinde bulunacak özel bir firma ile birlikte 
yapılacak faaliyet için verilen Ülkemizdeki ilk örnek olması bakımından da oldukça önemlidir. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Halit Sezgin ve Genel Sekreterimiz Sayın Ertunç İşbay Borsamızın yetkili 
sınıflandırıcı lisansını, 09.Temmuz.2012 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü 
Sayın İsmail Yücel'in elinden almıştır. 
 
Yetkili sınıflandırıcı lisansını aldıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ürün senetleri ve alivre 
sözleşmelerin ticaretinin yürütülmesi için yetki istemiyle başvuran Borsamız, Bakanlık yetkilileri tarafından 
yerinde yapılan inceleme sonrası ürün senetlerinin alım-satımı için ulusal alanda yetkilendirilmek için 
gerekli mali, teknik ve kurumsal altyapısını tamamlamış olduğunu kanıtlamış ve ulusal yetki belgesi almaya 
hak kazanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Halit Sezgin ve Genel Sekreterimiz Sayın Ertunç İşbay 
Borsamızın ulusal düzeyde yetkilendirme belgesini 14.Ağustos.2012 tarihinde Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Sayın İsmail Yücel'in elinden almıştır.  

Üyelerimizin ve üreticilerimizin gündemi, kanun ve yönetmeliklerdeki gelişmeleri takip etmeleri ve 
bilinçlenmesi amacıyla her yıl konferans salonumuzda ve diğer salonlarımızda çeşitli etkinlik, panel, 
seminer ve eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Bölgemiz üreticilerinin büyük ilgi gösterdiği toplantılarda 
uzmanlar,  özellikle iyi tarım uygulamaları ile kaliteli ve verimli ürün yetiştirme konularındaki bilgilerini 
üreticilerimize aktarmaktadır.  


