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ÖNSÖZ 

Bu çalışma, Diyarbakır ilinde gerek özel sektörün ve gerekse kamu sektörünün 

hububat ve pamuk lisanslı depo kurulumuna yönelik fizibilite çalışmasıdır. Çalışma 

Diyarbakır ilinde hububat ve pamuk lisanslı depo yatırımı yapmak isteyen müteşebbislere yol 

göstermek, rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Diyarbakır ilinin mevcut tarımsal üretimi, GAP 

projesinin tam olarak geçekleşmesi ile oluşacak tarımsal üretim potansiyeli dikkat edilerek 

yatırımlara yön verilmesi ve bu fizibilitenin uygulanması büyük önem taşımaktadır. 

Çalışma, öncelikle Diyarbakır ilinin Sosyo-ekonomik durumu, Tarımsal potansiyeli, 

Hububat üretiminin Dünya, Türkiye ve Diyarbakır ili durumu, Hububat lisanslı depo kurulumu 

ile ilgili saha çalışması, Pamuk üretiminin Dünya, Türkiye Diyarbakır ili durumu, Pamuk 

lisanslı depo kurulumu ile ilgili saha çalışması bölümlerinden oluşmaktadır. 

Fizibilite çalışmasında inşaat maliyetlerinin elde edilmesinde 2019 yılı Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı ve diğer tüm kurumların poz fiyatları kullanılarak TL ve Euro (€) 

olarak maliyet hesapları yapılmıştır. 1 €, 6.50 TL olarak hesaplanmıştır. 

Hububat ve Pamuk LDS saha çalışmalarında Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 

kurum/kuruluş ve özel sektör paydaşları ile birebir/yüzyüze görüşme ve anket çalışması 

yapılarak yürütülmüştür. Elde edilen veriler, istatistiki olarak analiz edilerek, yorumlamalar 

yapılmıştır. 

Çalışmada, 21 000 ton kapasiteli hububat LDS fizibilitesi, 100 000 ton hububat LDS 

fizibilitesi ve 30 000 ton kapasiteli LDS fizibilitesi yapılmıştır. 

Elde edilen bulgular ışığında yapılan fizibilite çalışması Diyarbakır ilimizde gerek 

pamuk ve gerekse hububat lisanslı depo kurmak isteyen mütebbislere büyük fayda 

sağlayacağı ve rehberlik edeceğini diliyoruz. 

Proje Çalışma Grubu Ekibi

Diyarbakır, 2020 



iÇiNDEKiLER 
Şunuş ................................ ................................ ................................ ................................ ...... i 

�rn
s
ı:kiiei-:::::::::::::::::::::::::: .·.·.·.·.·.·:::::::::::::::::::::::::: .·.·.·.·.·.·:::::::::::::::::::::::::: .·.·.·.·.·.·:::::::::::::::::::::::::: .·.·.·.·.·

. 
iii

Çizelgeler Listesi ................................ ................................ ................................ .................... vi 
Şekiller Listesi . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . vii 
Ekler Listesi............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . vii 
Kısaltmalar ................................ ................................ ................................ ............................ viii 

BİRİNCİ BÖLÜM 
DİYARBAKIR İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

1.1. Diyarbakır İli Coğrafık Yapısı ................................ ................................ ........................... 1 
1.2. Diyarbakır İli İklim Yapısı ................................ ................................ ................................ . 2 
1.3. Diyarbakır İli Bitki Örtüsü ............................... ................................ ................................ . 5 
1.4. Diyarbakır ili Nüfus Yapısı ................................ ................................ ............................... 5 
1.5. Diyarbakır İli Su Kaynakları Potansiyeli ................................ ................................ ........... 8 
1.6. Türkiye'nin Tarımsal Yapısı ve Hububat Durumu ................................ ............................ 9 
1.7. Diyarbakır İli Tarımsal Yapısı ve Hububat Durumu ................................ ........................ 14 

İKİNCİ BÖLÜM 
LİSASNSLI DEPOCULUK 

2.1. Lisanslı Depoculuk ................................ ................................ ................................ ........ 19 
2.2. Lisanslı Depoculuk Hedefleri ................................ ................................ ......................... 21 
2.3. Lisanslı Depoculukta Dünyadaki Durum ................................ ................................ ........ 24 
2.4. Lisanslı Depoculukta Ülkemizdeki Durum ................................ ................................ ...... 24 
2.5. Diyarbakır İli Depolama Kapasitesi ............................... ................................ ................ 27 
2.6. Lisanslı Depo Sistemi Aktörleri ve Kullanılan Tanımlar ................................ .................. 28 
2. 7. Lisanslı Depoculuk İş Akışı. ............................... ................................ ............................ 30 
2.8. Lisanslı Depo Şirketinin Kuruluşu ve Faaliyete Geçişi .  ............................... ................... 34 
2.9. Şirket Kuruluşu İçin İstenen Belgeler.  ............................... ................................ ............. 34 
2.1 O. Faaliyet (Lisans) Belgesi almak için gerekli bilgi ve belgeler ................................ ........ 35 
2.11. Lisanslı Depoculuk Çalışmaları/Faaliyetleri ................................ ................................ . 37 
2.12. Yasal çerçeve ................................ ................................ ................................ .............. 37 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HUBUBAT LİSANSLI DEPO FİZİBİLİTESİ 

3.1. GiRiŞ ................................ ................................ ................................ ............................ 39 
3.2. KURULACAK HUBUBAT LİSANSLI DEPO TESİSİN KAPASİTE DURUMU ................. 39 
3.3. HUBUBAT LİSANSLI DEPOLARDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ NİTELİKLER .. 40 
3.4. HUBUBAT LİSANSLI DEPOCULUK MALİYETİN TEKNİK İNCELEMESİ. ..................... 41 
3.4.1. HUBUBAT LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIM GİDERLERİ ................................ ....... 41 

Etüt ve Proje Giderleri ................................ ................................ ................................ . 41 
Arsa Gideri ................................ ................................ ................................ .................. 41 
Yapım İşleri ................................ ................................ ................................ ................. 41 
Makine-Teçhizat İşleri ................................ ................................ ................................ . 41 
Toplam Yatırım Tutarı ve Finansmanı ................................ ................................ ......... 44 

3.4.2. HUBUBAT LİSANSLI DEPOCULUK ŞİRKETİ  İŞLETME GİDERLERİ. ....................... 45 
İlk Madde ve Malzeme Giderleri ................................ ................................ .................. 46 
Personel Giderleri ................................ ................................ ................................ ....... 46 
Elektrik Su ve Gaz Giderleri ................................ ................................ ........................ 47 
Tamir ve Bakım Giderleri ................................ ................................ ............................ 47 







ÇİZELGELER LİSTESİ 

Çizelge 1.1. Diyarbakır ili uzun yıllar iklim parametrelerine ilişkin değişim 
Çizelge 1.2. Diyarbakır ili uzun yıllar iklim parametrelerine ilişkin değişim 
Çizelge 1.3. Diyarbakır iline ilişkin temel göstergeler 
Çizelge 1.4. Diyarbakır ili akarsuları 
Çizelge 1.5. Diyarbakır ili homojen toprak dolgu tipi baraj gölleri ile göletlerine ilişkin bilgiler 
Çizelge 1.6. Diyarbakır ilinin yeraltı suyu potansiyeli ve tahsis edilen su miktarı 
Çizelge 1.7. Yetenek sınıflarına göre Türkiye'nin arazi varlığı 
Çizelge 1.8. Dünya ve Türkiye hububat verileri 
Çizelge 1.9. Bölgeler bazında 2018 yılı ekmeklik ve makarnalık buğdayüretim verileri 
Çizelge 1.1 O. Bölgeler bazında 2018 yılı mısır üretim verileri 
Çizelge 1.11. Türkiye'nin üretim alanı, üretim miktarı, verimve TMO alım değerleri 
Çizelge 1.12. Diyarbakır İli İlçelerinin tarım alanları dağılımı 
Çizelge 1.13. Diyarbakır İli tarım alanlarının sulama durumu 
Çizelge 1.14. Diyarbakır ili başlıca tarım ürünlerinin ekim alan ve üretim değerleri 
Çizelge 2.1. Lisanslı depoculuk durumun a ait temel istatistiki veriler 
Çizelge 2.2. Lisanslı depoculuk kurulu başvuru kapasite veli sanskapasite durumu verileri 
Çizelge 2.3. İllere göre ürünlere göre kuruluş kapastesi ve lisans kapasite durumu 
Çizelge 2.4. Diyarbakır ili başvuruda bulunan ve lisans alan lisanslı depolara ait bilgiler 
Çizelge 2.5. Diyarbakır ili sınırları içindeki TMO'ya ait depo kapasiteleri 
Çizelge 2.6. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığında güncel yasal çerçeve 
Çizelge 3.1. Diyarbakır ili lisanslı depoculuk yapım işi maliyet kalemleri 
Çizelge 3.2. Makine-teçhizat icmal Listesi 
Çizelge 3.3. Diyarbakır ili hububat LDS toplam yatırım tutarı ve finansmanı tablosu 
Çizelge 3.4. Diyarbakır ili hububat LDS İşletme giderleri 
Çizelge 3.5. Diyarbakır ili hububat LDS İşletme gelirleri 
Çizelge 3.6. Diyarbakır ili hububat LDS işletme 1 O yıllık gelir durumu 
Çizelge 3.7. Diyarbakır ili hububat LDS İşletme 10 yıllık nakit akış 
Çizelge 3.8. Diyarbakır ili hububat LDS işletmesi fizibilitesine ilişkin yatırım değerlendirme verileri 
Çizelge 3.9. Diyarbakır İli lisanslı depoculuk faaliyetler uygulama planı 
Çizelge 4.1. İncelenen İşletmelere İlişkin ticaretinin yapıldığı ürünler ve tahmini yıllık alım büyüklüğü değerleri 
Çizelge 5.1. 2018/2019 ve 2019/2020 üra:im dönemi Dünya pamuk verileri 
Çizelge 5.2. 2005-2018 yılları iller ve bölgeler göre pamuk üretim alanları {ha} değerleri 
Çizelge 5.3. Diyarbakır ili ilçeler bazında pamuk üretim verileri 
Çizelge 5.4. Diyarbakır İli pamuk lisanslı depoculuk yapım işi maliyet kalemleri 
Çizelge 5.5. Makine-teçhizat icmal listesi 
Çizelge 5.6. Diyarbakır ili pamuk LDS toplam yatırım tutarı ve finansmanı tablosu 
Çizelge 5.7. Diyarbakır ili pamuk LDS işletme giderleri 
Çizelge 5.8. Diyarbakır ili pamuk LDS işletme gelirleri 
Çizelge 5.9. Diyarbakır ili pamuk LDS İşletme 10 yıllık gelir durumu 
Çizelge 5.10. Diyarbakır ili pamuk LDS işletme 10 yıllık nakit akış 
Çizelge 5.11. Diyarbakır ili pamuk LDS işletmesi fizibilitesine ilişkin yatırım değerlendirme verileri 
Çizelge 5.12. Diyarbakır ili pamuk lisanslı depoculuk faaliyetler uygulama planı 




















































































































































































































	1 ön kapak.pdf
	TÜM7 son-1.pdf
	
	Page 1


	1 arka kapak.pdf

