
 

Ankara Ticaret Borsası (ATB) 1927 yılında ZAHİRE BORSASI olarak kurulmuştur. 

Borsa encümenin 3.toplantısında, Borsanın 26 Şubat 1927 Cumartesi günü küşat 

edilmiştir.  

Borsa encümeni ilk toplantısını, Ankara’da İstasyon yöresinde ve eski Toprak 

Mahsulleri Ofisine yakın ahşap bir binada yapmıştır. Yıkılan bu bina Toprak 

Mahsulleri Ofisine yakın olması nedeniyle seçilmiştir. Daha sonraları Ulus’ta şimdiki 

Cihan Palas Otelinin yanındaki bir binaya taşınılmış, Canlı Hayvanlar kotaya alınınca 

Akköprü’de eski-Et Balık Kurumunun yanındaki bir binaya, daha sonra da Çıkrıkçılar 

Yokuşundaki Hüdaverdi Han’da tutulan dairede hizmetini sürdürmüştür. Halen 1976 

yılından bu yana "Anafartalar Caddesi, Şan Sokaktaki merkez binasında hizmet 

vermektedir.  

Ankara Ticaret Borsası, Zahire Borsası olarak ülkemiz ticaretine verdiği katkıyı 1960 

yılından sonra Varlık Mahallesinde, Canlı Hayvan ve Et Borsası olarak hizmet 

vermeyi sürdürmüştür. Ülkemiz canlı hayvan pazarı konusunda tartışmasız lideri olan 

ATB, bugüne kadar üreticimize ve ihracatçımıza büyük hizmetler vermiştir.  

Birleşmiş Milletler FAO teşkilatınca da ihtisas Borsası olarak tescil edilmiştir. EBK 

Ankara Kombinası arazisinin özelleştirme sonucu satılmasından sonra pazarın 

dağılmaması için ilk etapta 1997 yılında Gazi Mahallesindeki TZDK Ankara Bölge 

Müdürlü tesisleri içerisinde Et Borsası faaliyete geçirilmiştir. Canlı Hayvan Borsamız 

da şehir dışına çıkartılarak Sincan-Yenikent Çoğlu Köyünde hizmet vermektedir. 

ATB Yönetimi günümüz borsacılığının en uygun şartlarda gerçekleştirebilmesi 

amacıyla, Canlı Hayvan Borsasını Sincan Yeni Kentte kurmuştur. ATB Cevat 

Bingöler tesisleri, açık ve kapalı padokları, hizmet binaları, camii, karantina binasıyla 

önemli bir hizmeti vermektedir. 

ATB, Et ve Balık Kurumunun özelleştirilmeleriyle birlikte Ankara’ya sağlık et 

yedirebilmek amacıyla modern bir Kombina inşaa ettirmiş ve hizmete açmıştır. Bir 

vardiyada 300 büyükbaş, 2500 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip kombinada 

ayrıca şoklama deposu, 8 adet soğuk hava deposu, arıtma ünitesi mevcuttur.  

TMO Güvercinlik Şube Müdürlüğü karşısında 106 dönüm arazi üzerinde 296 

işyerinden oluşan ATB İş Merkezi  Dünya Bankası ihale şartnamelerine uygun olarak 

inşaa edilmiş ve faaliyete geçirilmiştir.   

Mülkiyeti borsamıza ait Gölbaşı Ahiboz Köyündeki arazimiz üzerinde kurulması 

planlanan "Hububat ve Bakliyat Depolama ve Pazarlama Alanı" çalışmaları da halen 

sürdürülmektedir.  

ATB, çalışmalarını halen mülkiyeti kendisine ait Anafartalar Şan Sokaktaki beş katlı 

bina ve yine mülkiyeti kendisine ait olan Sincan Çoğlu Köyündeki Canlı Hayvanlar 

Müdürlüğü, İskitler Şube Müdürlüğü, Gimat Şube Müdürlüğü ve Gazi Mahallesi AOÇ 

içinde TZDK ‘dan kiraladığı Et Müdürlüğü , yine mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine 

ait Toptancı Hal Şube Müdürlüğü ile devam ettirmektedir. 

 

Ankara Ticaret Borsası’ nın kotasyon listesinde yer alan ürünler ise şöyledir: 

 

Buğday,Arpa,Çavdar,Darı,Yulaf, Mısır, Pirinç, Un,Razmol, Kepek,İrmik,Bulgur    

Makarna, Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut, Börülce    

Zeytinyağı,Ayçiçekyağı, Pamukyagı, Mısırözüyagı,Margarin, Hayvansal Yağlar  



Kurusoğan, Patates, Zeytin, Yumurta, Manda,Sığır,Koyun,Keçi, Kuzu Eti, Tavuk ve 

Piliç Eti, Beyaz Peynir, Kaşar,Kaşkaval Peynirleri, Kasaplık Canlı Hayvanlar 

Büyükbaş, Kasaplık Canlı Hayvanlar Küçükbaş Kümes Hayvanları,Damızlık Civciv 

Tavuk ve Piliç başta olmak üzere dokuma hammaddeleri, ile orman ürünleri. 

 

Borsamızda ağırlıklı olarak et, tahıl ürünleri, un ve mamulleri ticareti yapılmaktadır.  

 

Bilindiği gibi Ankara, yıllarca bir memur ve bürokrat kenti olarak anılmıştır. Oysa 

Ankara bugün,  5 milyonu aşan  nüfusu ile, günde 500 bin kişinin geldiği ve gittiği, 

geçiş yaptığı 200 bine yaklaşan ticaret erbabıyla bir ticaret şehridir. 

Ankara; Türkiye' deki üniversite sıralamasında 10 büyük üniversiteyi barındıran ve 

bunların günlük ihtiyaçlarını sağlayan bir eğitim kentidir.  

Ankara;  3'cüsünün hazırladığı, 2 tane organize sanayi bölgesiyle, ilçelerindeki küçük 

sanayi siteleriyle, OSTİM, İvedik Organize Sanayi  Bölgesi ve Mobilyacılar Sitesi ile  

bir sanayi şehridir. 

Ankara;  2.570.000 hektarlık alanın, 1.287.000 hektarı ekili tarım arazisi olan, 150 

kilometrelik bant içerisinde, Beypazarı, Ayaş gibi ilçelerinde sebze, Çubuk ve Kalecik 

gibi ilçelerinde meyva, Polatlı Şereflikoçhisar, Haymana ve Bala ilçelerinde de buğday 

yetiştiriciliğinin yapıldığı bir tarım kentidir. 

 

Tarım, Ankara ekonomisi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 927 yerleşim 

biriminde 85 bin 069 hane halkından 68 bin 512'si tarımla veya hayvancılıkla 

uğraşmaktadır.  

 

Sadece hayvancılıkla uğraşan hane halkı sayısı da 3 bin 026'dır.  

 

Yerleşim yerlerinde arazinin kullanılış biçimine bakıldığında; toplam yerleşim yeri 

alanı 2.570.600 hektardır. Bunun yüzde 49’ una isabet eden 1.270.692 hektarı tarım 

arazisi olarak değerlendirilmektedir.  

 

Tarım arazilerinin yüzde 15’ine isabet eden 193.837 hektarlık kısımı sulanabilir 

durumdadır. Bunun da yüzde 7.4 lük kısmı olan 94.474 hektarlık kısmında sulu tarım 

yapılmaktadır.  

 

Kullanılma durumuna göre arazi dağılımı: 

 

Ankara’ da tarıma ayrılan (kültür arazileri)1.270.692 hektarlık arazinin 

değerlendirilme durumu şu şekildedir: 

 

Tarla    % 71.6  909.229 hektar 

Sebzelik arazi   % 2.7       36.400 hektar 

Meyvelik arazi  % 1       11.130 hektar 

Bağ arazisi   % 0.3           3.837 hektar 

Nadas    % 24.4  310.093 hektar 

 

 



Tarım dışında (Kültür dışı arazi) kullanılan arazilerin durumu ise şöyledir: 

 

Çayır-mera   % 30   390.557 hektar 

Orman ve Fundalık  % 27.5  357.961 hektar 

Tarım dışı arazi  % 42.5   551.369 hektar. 

 

Ankara tarımında önemli bir yer tutan hayvancılığın son yıllarda gerilediği 

görülmektedir. 221 bin 699’ a düşen büyük baş hayvan sayısı içinde, ilk sırayı 92 bin 

116 adet ile Kültür melezi sığır almaktadır.  

 

Küçük baş hayvan sayısında da önemli bir düşüş söz konusudur. 2006 yılı verilerine 

göre toplam küçük baş hayvan sayısı 692 bin 680’ dir.  Bunun içinde 464.918 ile ilk 

sırayı yerli koyun almaktadır. 

 

Tiftik keçisi adedi de ilk kez 100 bin sınırının altına düşerek 83 bin 617’dir. 

 

Tüm bu özellikleriyle Ankara’ ticaret, tarım ve sanayide önemli bir merkez 

özelliğindedir.  

 

Ancak tüm özelliklerine karşın bölgesel teşviklerden yararlanamamakta, aksine tüm bu 

özellikleri bünyesinde yaşadığı için adeta cezalandırılmaktadır. Çevresindeki birçok ile 

bölgesel teşviklerden yararlanırken, bu bölgelere sınır olan ilçeler teşviklerden 

yararlanamamakta hatta hatta cezalandırılmaktadır. 

 
 


