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EGE’NİN İNCİSİ: İZMİR
İçerisinde birçok güzelliği ve tarihi barındıran Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir; çağdaş,
gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir. İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük
ihracat limanına sahip kentimizin; batısında nefis denizi, plajları ve termal merkezleriyle
Çeşme Yarımadası uzanır. Dünya medeniyetlerine ev sahipliği yapmış antik çağların en ünlü
kentlerinden Efes ve Bergama, İzmir turizminin sürükleyici merkezleri arasında ilk sıralarda
yer alır. “Dünyanın en güzel gökyüzüne ve en iyi iklimine” sahip olduğu eserlere konu olan
İzmir, yaz aylarında denizden gelen taze serinlik “imbat” rüzgarı ile özdeşleştirilir. Sultan
Abdülhamid döneminde yaptırılan tarihi Saat Kulesi ve ünlü Kordonboyu, İzmir’in güzelliğine
güzellik katan “en çok bilinen” iki sembolüdür. Aynı zamanda Uluslararası İzmir Fuarı ve
İzmir Uluslararası Sanat Festivali, kentin kültür ve sanat yaşamının en önemli ögelerindedir.

İZMİR VE TARIM SEKTÖRÜ
Coğrafi yapısı ve iklim özellikleri birçok bitki türünün yetişmesine uygun olan İzmir, tarım
potansiyeli açısından oldukça şanslı bir kenttir. Bu sebeple tarım sektörü ve tarıma dayalı sanayi
İzmir ekonomisi için büyük önem taşır. İzmir ve çevresinde bulunan Batı Anadolu illerinin sahip
olduğu geniş ve bereketli tarım hinterlandı Türkiye’nin en geniş tarımsal ürün desenine sahip
bölgesidir. İzmir’in sınırları içerisinde sadece Türkiye’nin değil, dünyanın
da en verimli topraklarına sahip üç tarım havzası (Küçük Menderes,
Bakırçay ve Gediz) ve özgün ekosistemi ile ‘Yarımada’ bölgesi yer alır.
Bereketli toprakları, uygun iklim koşulları, zengin su kaynakları ve
biyoçeşitliliği ile İzmir; 344 bin hektar tarım alanı ile Türkiye tarım
alanlarının yüzde 1,4’üne sahip olmasına rağmen toplam tarımsal üretim
değerinin yaklaşık yüzde 4’ünü gerçekleştiriyor. Tarımsal üretiminin
yüzde 42’sini bitkisel üretim, yüzde 47’sini hayvansal ürünler, yüzde
11’ini de su ürünleri üretimi oluşturuyor. İzmir’de 238 çeşit bitkisel üretim
yapılıyor.
Modern ve bilinçli üretim teknikleri uygulanan İzmir’de, tarımsal verimlilik
oldukça yüksektir. Türkiye tarım ve gıda ürünleri ihracatının yaklaşık
yüzde 15’i İzmir’den sağlanıyor.
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TARİHÇE
Türkiye’de ticaret borsacılığı, 1891 yılında “İzmir Ticaret ve
Sanayi Borsası” adıyla günümüzdeki İzmir Ticaret Borsası’nın
kurulmasıyla başladı. Türkiye’nin ilk borsası İzmir Ticaret
Borsası’nın temeli, 1891 yılında Nişli Hacı Ali Efendi önderliğinde
tarımın geleceğiyle ilgili endişelen birkaç tüccarın çabaları ile
atıldı.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında, İzmir ilinin ticaret hacminin
genişlemesi, bir takım sorunları beraberinde getirmişti.
Nakliye, depolama gibi sorunlara çözüm üretilebilirken,
ürünlerin pazara çıkma koşullarındaki sağlıksız ortamın ticari
yaşama olumsuz etkilerine çözüm bulunamamıştı. İzmir’de
ticari hayatın hareketli olması nedeniyle, 1891’den önce
de alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, pazarlık yapılarak
çeşitli ürünlerin alım satımının gerçekleştiği mekanların
bulunmasına rağmen, bunlar modern anlamda borsa tanımı
içinde değerlendirilebilecek yerler değillerdi. İzmir’de hukuki
statüye sahip, belirli esaslar dahilinde işleyen modern bir
borsa kurma tartışmaları ancak 1890’lı yılların başlarında
başladı. Bu tartışmalar sürerken, Arabyan Karabet Efendi ve
Nişli Hacı Ali Efendi İzmir’de ayrı ayrı borsa kurma yolunda
çalışmalara başladılar. Nişli Hacı Efendi’nin borsası ise 14
Aralık 1891 Pazartesi günü açıldı. Tarımın geleceği için büyük
bir adım sayılan bu borsa bugünkü İzmir Ticaret Borsası’nın
temeli sayılır.
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TÜRKİYE’DE TİCARET BORSALARI
Ticaret Borsaları; kotasyonunda bulunan tarımsal ürünlerin alım satımı ve borsada oluşan
fiyatların tespit, tescil ve ilânını gerçekleştirmek üzere kurulan, Ticaret Bakanlığı’na bağlı tüzel
kişiliğe haiz kamu kurumlarıdır.
Üst kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olan ticaret borsaları, ticari ihtiyaçların
gerekli kıldığı illerde, TOBB’un olumlu görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile kurulur.

TÜRKİYE’DE TİCARET BORSALARININ GÖREVLERİ
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre ticaret
borsalarının bazı önemli görevleri şöyledir:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını düzenlemek ve tescil etmek.
Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan günlük ﬁyatlarını usulüne göre tespit ve ilân etmek.
Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, işlemlerin tasﬁye
şartlarını, ﬁyatlar üzerinde etkili şartları ve anlaşmazlık durumunda ihtiyari tahkim usullerini
gösteren ve TOBB’un onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.
Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek ﬁyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret
ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.
Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar
kurmak veya iştirak etmek.
Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak
ve ilân etmek.
Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak;
üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına
veya kendi adına dava açmak.
Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki
uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri
yapmak.
Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte
bulunmak.

İZMİR TİCARET BORSASI’NIN
TİCARET BORSALARI İÇİNDEKİ
YERİ VE ÖNEMİ
Türkiye’de 113 adet Ticaret Borsası bulunuyor. Bunlardan biri
1891 yılında kurulan Türkiye’nin ilk borsası olan İzmir Ticaret
Borsası’dır. İzmir Ticaret Borsası kurulduğu yıldan bu yana
tarımsal üretim, ticaret ve borsacılık kültürünün gelişmesinde
ve tarımın geleceğinde önemli bir rol oynar. Günümüzde
ise ‘gerçek borsa kurallarının’ uygulandığı, önemli tarımsal
ürünlerin işlem gördüğü, deneyimi ve projeleriyle Türkiye’nin
öncü Ticaret Borsalarının başında gelir.
İzmir Ticaret Borsası’nın; temel borsacılık hizmetlerinin yanı
sıra gerçekleştirmiş olduğu yerel ve ulusal projeler ile de diğer
borsalar içerisinde önemli ve saygın bir yeri vardır. İzmir Ticaret
Borsası’nın pamuk ve kuru üzüm salon işlemleri ülkemizin en
eski ve en iyi işleyen spot piyasa örneklerindendir. Borsa
tarafından açıklanan pamuk ve kuru üzüm fiyatları, ilgili
piyasalar için referans özelliği taşır. İzmir Ticaret Borsası işlem
hacmi açısından ülkemizde ikinci sırada yer alırken ticaret
borsaları toplam işlem hacmi içerisindeki payı yüzde beş
seviyesindedir.

6

|

KURUMSAL VE İDARİ YAPI
İzmir Ticaret Borsası’nın kurumsal ve idari yapısı, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde 5174 sayılı kanun
çerçevesinde şekillenir. Borsası üyeleri, faaliyet alanlarına
göre on dokuz meslek grubundan birisinde yer alır. Meslek
grupları ise dört yılda bir yapılan seçimler ile meslek
komitelerini oluşturur. Meslek komiteleri ise kendi içlerinde
yapılan seçim ile borsa meclisini oluşturur. İzmir Ticaret
Borsası Meclisi, elli üç üyeden oluşur. Borsanın en üst karar
ve denetim organı olan meclisin görev süresi dört yıldır.
Bu dört yıllık hizmeti verecek on bir kişilik Yönetim Kurulu;
İzmir Ticaret Borsası Meclisi içinden görev süresi dört yıl
olan üyeler arasından seçilir. Aynı zamanda Yönetim Kurulu
ve Meclis için birer başkan, bir veya iki başkan yardımcısı;
yönetim kurulundan bir sayman üye ve meclisten de bir
kâtip üye seçilir. Ayrıca, meclis tarafından dört yıl için borsa
üyeleri arasından seçilen ve altı kişiden oluşan Disiplin
Kurulu ve Borsa üyeleri arasından seçilen Yüksek İstişare
Kurulu bulunur.
İzmir Ticaret Borsası organizasyon şemasında Genel
Sekreterlik; Genel Sekreter, üç Genel Sekreter Yardımcısı,
Yönetim Temsilcisi ve Danışmanlardan oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak Genel Sekreter,
İç Denetçi, Genel Koordinatör, Genel Sekreterliğe bağlı
olarak; Üyelik İşlemleri ve Kararlar, Mali İşler ve Bütçe
Planlama, Araştırma ve Piyasa Geliştirme, İş Geliştirme,
Tescil ve Kontrol, Özel Kalem, Basın ve Yayın, İnsan
Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri, Kurumsal İletişim ve Marka
Yönetimi Müdürlükleri bulunmaktadır.
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Ş. Barış KOCAGÖZ
Meclis Başkanı

Ö. Gökhan TUNCER

Meclis Başkan Yardımcısı

Ercan KORKMAZ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bülent UÇAK

|

Işınsu KESTELLİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Gürkan GÜREL

Meclis Katip Üyesi

Bülent ARMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Şeref İYİUYARLAR

İsmail Emin KENTLİ

Özhan ŞEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Erol Avni BOZKURT

Sonnur KIRMIZIOĞLU

İlhan ZİNCİRCİOĞLU

Umut OKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
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S. Güngör ŞARMAN

Meclis Başkan Yardımcısı

2018 - 2022 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

İZMİR TİCARET BORSASI
TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

Salon Hizmetleri
İzmir Ticaret Borsası, serbest pazar kurallarının işlediği şeffaf bir
piyasadır. Pamuk ve kuru üzüm işlem salonlarında düzenli olarak
her iş günü alım satım yapılır. İşlem salonlarında borsa üyesi olan
alıcı ve satıcılar ya da bu kesimlerin temsilcisi olan borsa üyesi ajan
ve simsarlar aracılığı ile işlemler gerçekleştirilir.
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KORBEY

PAMUK İŞLEMLERİ VE ‘KORBEY’ SİSTEMİ
“Korbey” adı verilen alanda alıcılarla satıcıların karşı karşıya gelerek yüksek sesle
pamuk alım-satım işlemlerini gerçekleştirdikleri sistemin adı Korbey sistemidir.
Bu sistem temelinde güven unsuru barındıran niteliği sebebiyle bir ticari ahlak
örneğidir. Alıcı ve satıcıların yüksek sesle alım-satım yapabildiği Korbey, hafta içi
her gün öğlen saatlerinde gerçekleştirilir. Korbey’de alım satım süresinin kısa olması
konuşmaların öz ve kesin olması geleneğini de beraberinde getirir. Bu sistemde
yalnızca lif pamuk ve pamuğun bütün tipleri ile pamuk çekirdeği işlem görür. Korbey
seansının ardından numune üzerinden yapılan pamuk alım-satımları salonda pazarlık
usulüne göre devam eder, alım satımlar sonunda gerçekleşen ﬁili işlemlere göre
tespit edilen ﬁyatlar günlük referans kapanış fiyatları olarak ilan edilir.
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KURU ÜZÜM İŞLEM SALONU
Kuru üzüm işlem salonunda alım satım işlemleri borsa üyesi ajan ve simsarlar
aracılığı ile pazarlık usulüne göre yapılır. Üretim bölgelerinden gönderilen ürün
numuneleri tiplerine göre sergilenir, satıcı ve alıcılar, ajan/simsarlar arasında
numuneler üzerinden pazarlık yapılarak işlemler gerçekleştirilir. Kuru üzüm işlem
salonunda seanslar her gün öğlen saatlerinde yapılır. Seans sonunda gerçekleşen
işlemlere göre tespit edilen fiyatlar günlük referans kapanış ﬁyatları olarak ilan edilir.
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TAHKİM (Arbitrasyon) HİZMETLERİ
Borsaya dahil bir maddenin alım satımından doğan anlaşmazlıkların çözümlenmesi
için borsa tarafından hakem heyetleri oluşturulur. İzmir Ticaret Borsası, Türkiye’de
tahkimi en iyi çalıştıran kurumların başında gelir. Alınan tahkim kararları Asliye
Ticaret Mahkemeleri tarafından onaylanır. Bu şekilde anlaşmazlıklar kısa süre
içinde çözüme kavuşturulur.
İzmir Ticaret Borsası, pamuk dış ticareti yapan üyelerden gelen talep üzerine,
dünyada pamuk tahkimi konusunda otorite sayılan kuruluşların oluşturduğu Pamuk
Birlikleri Uluslararası İş birliği Komitesi’ne (CICCA) 2000 yılında üye olmuştur.
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ENFORMASYON HİZMETLERİ
Borsada gerçekleşen tescil işlemlerinde oluşan fiyatlar borsa web sitesinde her
gün düzenli olarak “tescil bültenler” adı altında yayınlanır. Ayrıca, pamuk ve kuru
üzüm salonlarında oluşan fiyatlar her gün referans fiyat olarak ilan edilir.
Bu hizmete ek olarak İzmir Ticaret Borsası, genel ekonomi ve tarım sektörüne
ilişkin veri tabanları oluşturulur. Bu veriler, talep edilmesi durumunda üyelerin,
araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve diğer ilgili kurumların hizmetine
sunulur.
Ayrıca, üyelerimizin faaliyet alanlarıyla ilgili konulardaki mevzuat düzenlemeleri, dış
ekonomik ilişki faaliyetleri, fuar organizasyonları ile seminer ve toplantı duyuruları
da bültenler aracılığı ile duyurulur.
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LABORATUVAR VE MESLEKİ YETERLİLİK
HİZMETLERİ
Borsada alım-satıma konu olan bazı ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizlerinin
gerçekleştirildiği ve borsa üyelerine hizmet veren bir laboratuvar bulunur. Ayrıca,
İzmir Ticaret Borsası tarafından 2013 yılında İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar,
Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ) kurulmuştur. İZLADAŞ, öncelikli
olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma,
Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” kapsamında pamuk konusunda “Yetkili
Sınıflandırıcı” lisansı alarak pamuk lisanslı depolarına ve pamuk işleyen sektöre
analiz hizmeti sunar. İZLADAŞ aynı zamanda gıda sektöründe Zeytinyağı Üretim
Operatörü, Fermente Ürün Üretim Operatörü, Tadımcı Ulusal Yeterliliklerinde Mesleki
Yeterlilik Sınavı açma ve belge verme konusunda yetkili bir kuruluştur.
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SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLAR
İzmir Ticaret Borsası, tarih boyunca, kanunda yazılı görevlerinin yanısıra, sosyal sorumluluklarının
da bilincinde olan bir kurum olmuştur. Borsa eğitimin en büyük yatırım olduğu inancından hareketle,
Bayraklı’da “Borsa İlköğretim Okulu”nu yaptırır. Okulun ihtiyaçları günümüzde de İzmir Ticaret
Borsası tarafından karşılanır. Bunun yanı sıra İzmir ili Selçuk ilçesi Belevi köyünde bir köy kütüphanesi
oluşturulmuştur. Ayrıca çeşitli eğitim kurumlarından gelen fiziksel ve kütüphane ihtiyaçlarının
karşılanması talepleri de bütçe imkanları ölçüsünde desteklenmeye devam ediliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
(TOBB ETÜ) arasında imzalanmış olan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında ilimizdeki
Protokol Yürütme Kurulu’nun (PYK) üyesi sıfatıyla İzmir Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
yönetiminde yer alan Borsa, meslek eğitimine de bu yolla ve okulun başarılı öğrencilerine vermekte
olduğu burslarla katkı sağlıyor.
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PROJELERİMİZ

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi
İzmir Ticaret Borsası, 2018 yılından bu yana tarım sektörünün
sürdürülebilirliği ve rekabet edebilirliği için tarımda teknoloji
kullanımına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda;
ihtiyaç duyulan teknolojik uygulamaların geliştirilmesine imkân
sağlayacak, üreticileri ve tarımsal teknoloji üreten girişimcileri
bir araya getirecek “İzmir Tarım Teknoloji Merkezi”nin (İTTM)
kurulmasına karar verilir. İTTM ile İzmir’in tarım teknolojilerinin
üretilmesi için bir çekim merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.
Menemen’de bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası
Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkerzi yerleşkesi içerisinde
kurulacak İTTM’nin tarım sektöründe bilgi iletişim teknolojileri
tabanlı ürün ve hizmet geliştirme olanakları ve deneme alanları
sunması planlanıyor.
İTTM için İzmir Kalkınma Ajansı’na fizibilite hazırlanması
amacıyla proje destek başvurusunda bulunuldu ve kabul edildi.
Proje 2019 yılında tamamlandı ve İTTM’nin kurulmasına ilişkin
bir fizibilite raporu oluşturuldu.
İzmir Kalkınma Ajansı’na sunduğumuz İTTM güdümlü proje
başvurusu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
onaylandı ve Aralık ayında destek sözleşmesi imzalandı.
Yönetim Kuruluna sunulan 12 milyon TL bütçeli proje %50
hibe almaya hak kazandı.
Güdümlü projede ortaklarımız;
•
•
•
•
•
•
•
•
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yaşar Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Ege İhracatçı Birlikleri
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’dir.

Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsası A.Ş.
(VOB)
İzmir Ticaret Borsası, Türkiye ekonomisi ve tarım sektörü
açısından büyük bir eksiklik olduğuna inandığı Vadeli İşlem
ve Opsiyon Borsası’nın (VOB) kuruluşu ile ilgili çalışmalara
1990’lı yıllarda başlar. Uzun soluklu çalışmalar sonucunda,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, önemli finans kuruluşları ve
İzmir Ticaret Borsası ortaklığında Vadeli İşlemler ve Opsiyon
Borsası A.Ş. kurulur ve 2005 yılında faaliyetine başlar.
Kısa zamanda büyük bir başarı yakalayan VOB, 2013 yılında
yapılan mevzuat değişikliği sonucunda Borsa İstanbul A.Ş.’ye
(BİST) devredilir. Bu devir sonucunda İzmir Ticaret Borsası da
BİST hissedarları arasında yer alır.

İzmir Ticaret Borsası
Elektronik Salon
İşlemleri Projesi (İZBEP)
İzmir Ticaret Borsası’nda yüz yüze yapılan spot salon işlemlerine
teknolojik ve uzaktan erişimli altyapı entegrasyonunu sağlamak
amaçlanır. Platform ile İTB salon işlem miktarlarını artırmak,
İTB’de işlem yapan üyelerin iş hacmini artırmak, farklı ürünlerde
elektronik salon işlemi hizmeti sunmak, Covid ve benzeri
sebepli iş kesintilerinin etkisini en aza indirmek planlanıyor.
İlk olarak pamuk işlemleri için oluşturulan platformda, üzüm,
zeytinyağı ve yağlı tohumlu ürünlerin de işlem görmesi için
çalışmalar sürdürülüyor.
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İzmir Ticaret Borsası
Eğitim, Kültür ve Sosyal
Entegrasyon Vakfı (BORSAV)
Vakfımız; İzmir Ticaret Borsası kotasyonundaki ürünlerin tüm
değer zincirlerindeki ekosisteminin; koruyarak gelişmesi ve
üreterek büyümesi için çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu.
Bu proje ile üretim bilincinin nesilden nesile aktarılması
ve sürdürülebilirliği ile sosyal sorumluluk faaliyetlerinin
desteklenmesi ve özendirilmesi için gerekli itici gücün
sağlanması amaçlanıyor. Mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması
ve mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmanın korunmasına
katkı sağlanması amaçlanıyor. Vakfın, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler doğrultusunda mesleki bilgi, beceri ve tecrübelerin
döngüsel ekonomi perspektifinde geliştirilmesinde rol
oynaması hedefleniyor.

Ege Gastronomi Projesi
Ege Bölgesi’nin zengin mutfak kültürü ve ürünlerinin
ulusal ve global gastronomi dünyasında tanınmasına ve
bölgenin kalkınmasına öncülük edecek olan projede; Ege
gastronomisinin markalaşmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.
İzmir Ticaret Borsası’na ait tarihi Borsa Sarayı’ndan koordine
edilen proje kapsamındaki hedefler arasında;
•
•
•
•
•
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Ege Bölgesi’nin kuzeyinden güneyine dünyada konuşulan
bir destinasyon markası olmasına öncülük ederek bölge
ekonomisine değer katmak,
Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere
aktarılmasını sağlamak,
Farklı disiplinlerin bir arada olduğu bütünleşik bir
metodla; bölgenin mutfak kültürü ve ürünlerinin araştırılıp,
geliştirilmesine öncülük etmek,
Ege gastronomisi etrafında yaratıcı ve üretken bir
ekosistem oluşturarak agro turizme katkı sağlamak,
Genç nesli gastronomi aracılığıyla tarıma kazandırma
konusunda özendirici rol oynama yer alıyor.

“GMO FREE Turkish Cotton”
Projesi
Dünya pamuk üretiminin büyük bölümü GDO’lu (genetiği
değiştirilmiş organizma) tohumlar ile gerçekleştirilir. Fakat
Türkiye’de ise diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi pamuk
üretiminde de GDO’suz tohumlar yaygın şekilde kullanılır. Bu
nedenle GDO’suz Türk pamuğu hem pamuk piyasaları hem
de tekstil- konfeksiyon sanayi için önemli bir pazarlama fırsatı
oluşturuyor.
Bu fırsatın değerlendirilmesi amacıyla, İzmir Ticaret
Borsası, Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) ve İstanbul Tekstil ve
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ile birlikte pamuk
balyalarından başlamak üzere pamuktan mamul tüm tekstil
ve konfeksiyon ürünlerine “GMO FREE Turkish Cotton”
(GDO İÇERMEZ) ibaresinin etiket olarak yazılmasına imkan
sağlayacak bir garanti markası oluşturulur. Markanın yönetimi
için 2021 yılında proje ortakları tarafından GDO’suz Pamuk
A.Ş. kuruldu.

“E-Commodity Bazaar” Emtia
Alım Satım Portalı
E-Commodity Bazaar, tarım ve gıda ürünleri ticaretinin
geliştirilmesi amacıyla İzmir Ticaret Borsası tarafından
oluşturulmuş elektronik bir pazaryeridir. Bu pazar yerinde İzmir
Ticaret Borsası’nın 120 yılı aşan süredir tarım ürünleri borsacılığı
alanında edinmiş olduğu önemli tecrübe ve bilgi birikimi, bilişim
teknolojileri ve internetin sağladığı imkanlar ile birleştirilerek
ilgili tarafların hizmetine sunuluyor. E-Commodity Bazaar’ın
misyonu, tarım ve gıda ürünlerinin ticaretini uluslararası
boyutta artırmak ve elektronik ticaretin sağladığı imkânlardan
üyelerinin faydalanmasını sağlamaktır. E-Commodity Bazaar,
üye ﬁrmaların ürünlerini sergilemelerine ve bu ürünler ile
ilgili alım-satım ihaleleri açmalarına imkân sağlar. Bu site,
alım satımlar için taraflara bir garantörlük sunarak alıcı ve
satıcı tarafları buluşturur. Sitenin mobil platformlarda çalışan
uygulamaları da (iOS ve Android) bulunuyor.
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İzmir Ticaret Borsası Ticaret
Portalı
İletişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyada iş yapış şekillerini
değiştirdi, elektronik ticaret ve ticaret portallarına adaptasyonu
zorunluluk halini getirdi. Bu sebepten Borsamız üye firmalarının
elektronik ticaret şekillerine adaptasyonunu kolaylaştırma,
yeni imkanlar sunma ve firmalarının yurt dışına açılmalarına
katkıda bulunma amacıyla uzun yıllardır geliştirmekte olduğu
proje, faaliyet ve iş birliklerine ilave olarak 2021 yılında, yurt
dışından gelen taleplerin üye firmalara duyurulması ve onların
tekliflerinin de hem yurt içi hem yurt dışındaki olası müşterilere
ya da iş birliği yapabilecekleri firmalara ulaştırılması amacıyla
“İzmir Ticaret Borsası Ticaret Portalı”nı hizmete açtı.
Üye firmalar Borsa Web sitesinde hizmete açılan portal
üzerinden Türk ve yabancı firmalar iş birliği taleplerini ve
ürünlerini sektör ile GTİP ve ürün grubu bazında portala
aktararak, talep ve tekliflerini sunabilirler.

Zeytinyağı Tadım Paneli
Projesi
Yurt içi ve yurt dışı tüketici tercihlerindeki değişimler,
uluslararası ticaretteki gelişmeler, zeytinyağının ulusal ve
uluslararası kalite standartlarının ve bu standartların tespit
yöntemlerinde de değişim ve gelişime neden olur. Bu kapsamda
borsamız tarafından 2016 yılında ülkemizdeki ve dünyadaki
gelişmelere paralel olarak zeytinyağında duyusal analizler
gerçekleştirebilecek tadım paneli çalışmalarına başlandı.
2021 yılı içerisinde Uluslararası Zeytin Konseyi’nin tanınırlık
sınavlarına başvuru yapıldı. Konsey tarafından yapılan
değerlendirmede başarılı bulunan borsamız Zeytinyağı Tadım
Paneli Aralık 2021-Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olmak
üzere tanınırlığa hak kazandı.
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Sınırlarınızı Genişletin…
İzmir Ticaret Borsası Ticaret Portalı ile
Yerli ve Yabancı Firmalara Hemen Ulaşın!

Tarım Gençlerle Yükseliyor
Fikir Yarışması Projesi
Türkiye için kalkınmanın yolu tarımdan ve tarıma dayalı
sanayiden geçmesine rağmen tarımsal üretime olan ilgi
her geçen gün azalıyor ve tarım nüfusunun yaşlandığı
gözlemleniyor. Bu sebepten İzmir Ticaret Borsası olarak 2016
yılından bu yana her yıl düzenlemekte olduğumuz “Tarım
Gençlerle Yükseliyor” isimli ödüllü proje fikri yarışmamız ile
çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirme, gençlerimizin tarım
sektörüyle olan ilişkisini güçlendirme ve gençleri tarımsal
alanda yenilik yaratacak projeler üretmeye teşvik etmeyi
amaçlıyoruz.

Toprak ve Çocuk Programı
“Gelecek Toprakta, Toprağımız Emin Ellerde” sloganıyla 2017
yılında başladığımız “Toprak ve Çocuk” programımızın amacı
geleceğimiz olan çocuklarımıza; toprağın, tarımın ve tarım
ürünlerinin tanıtılması, sağlıklı beslenme konusunda bilinç
kazandırılması, tarımsal üretim ve sürdürülebilir çevrenin
öneminin aktarılmasıdır.
Bu program yaşayan ve gelişen, geliştikçe yeni fikirleri de
doğuran uzun soluklu bir projeler zinciri olarak tasarlandı. Bu
çerçevede de kısa, orta ve uzun vadeli etkinlikler, projeler,
yarışmalar, basım- yayım çalışmaları ve sosyal medya faaliyetleri
planlanıyor. Program kapsamında İzmir ilinde bulunan ilköğretim
okullarında öğrenim gören çocuklara yönelik olarak ekim,
dikim, hasat etkinlikleri ve işletme ziyaretlerinin yapılmasının
yanı sıra resim vb. yarışmalar düzenlenerek toprak, tarım,
doğa, beslenme vb. konular anlatılıyor. “Gör, uygula, öğren”
yöntemi uygulanarak söz konusu etkinliklerde çocuklar işin
içine dâhil ediliyor.
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Rota OVAL (R’OVAL) Projesi
Rota OVAL; Çeşme-Alaçatı-Ovacık üçgeninde, yol boyu
yerel tarım üreticilerinin, kaliteli ürün ve hizmet anlayışını
benimsemiş aile ve genç girişim işletmelerinin, temiz ve iyi
hizmet anlayışına sahip konaklama alanlarının ve sağlıklı
yaşam, güvenilir ve katma değerli gıda üretimi alanlarında
faaliyet gösteren işletmelerin yer aldığı, doğaya, hayvanlara
ve çevreye duyarlı, Ege kültürünün esintilerini taşıyan, yaklaşık
25 km uzunluğunda bir deneyim rotasıdır.
Sürdürülebilir turizm ışığında, rota üzerinde; alçak gönüllü,
mütevazı ama iddialı, yerel değerlere saygılı ama uluslararası
farkındalık düzeyinde, dinamik ama yaşamın akışına engel
olmayan kaliteli işletmelerden oluşan duraklarda, güzel
zaman geçirme fırsatı sunmak ve tüm bunları gerçekleştirirken
bölgedeki mevcut insan, hayvan ve bitki yaşamına serbest alan
bırakmak ve korumak misyonun bir parçasıdır. Tanımlanacak
rota ile Çeşme yarımadasını turizm amacıyla ziyaret eden
misafirlerin ve önümüzdeki dönemde yerleşecek sakinlerinin
Alaçatı/Ovacık bölgesindeki; tarım, yeme-içme, sanat, spor
ve konaklama potansiyeli ile ilgili farkındalıklarını artırma ve
tercihlerine destek olma hedefleniyor. Bunun yanı sıra, rota
üzerinde hizmet sunan genç girişimci ve aile işletmelerine
sürdürülebilirlik kapsamında birlikte hareket etme, hizmet
ve çevre düzeni standartları oluşturma imkânı tanımayı
amaçlanıyor.

Rekolte Tahmin Çalışmaları
Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmin çalışmaları İzmir Ticaret
Borsası koordinatörlüğünde 2000/01 sezonundan itibaren
uydu görüntülerinden yararlanılarak uzaktan algılama yöntemi
kullanılarak gerçekleştirilir. Bu pamuk rekolte tahmin çalışması
uydu görüntülerinin rekolte tahmin çalışmalarında ilk kez
kullanıldığı proje olma özelliğini de taşır. Aynı zamanda
Borsa T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kuru
üzüm, kuru incir, turunçgil ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı
Konseyi tarafından yapılan zeytin-zeytinyağı rekolte tahmin
çalışmalarına da destek verir.
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ALAÇATI - OVACIK
DENEYİM ROTASI
ÇEŞME
OVACIK

İlk Ürün Törenleri
İlk Ürün Törenleri, Borsamız tarafından tarım sektörümüzün
geliştirilmesi ve rekabet gücünün yükseltilmesi ve üreticilerimizi
teşvik etmek adına çok uzun yıllardır sürdürülen bir etkinliktir.
Borsamız tarafından “Üretimi Teşvik Ödülü Yönetmeliği”
kapsamında, geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen
törenlerin amacı, Borsaya dâhil ve Ege Bölgesi’nin belli
başlı ürünlerinden olan çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir
üretimini teşvik etmek, üreticinin zamanında iyi ve kaliteli
ürün yetiştirmesini sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda adı
geçen ürünlerin ait olduğu rekolte yılında, yılın ilk ürününü
yönetmeliğe uygun biçimde asgari miktarda üreterek borsaya
getiren üreticinin ürünü borsada açık artırmayla satışa sunulur
ve “sembolik bir fiyatla” (piyasa fiyatının oldukça üzerinde bir
fiyat düzeyinde) en yüksek fiyatı veren kurum veya firma adına
açık artırma yöntemiyle satın alınır. Ayrıca ilk ürünü üreten
üreticiye borsa tarafından törenle bir plaket verilir.

Coğrafi İşaretli Ürünler
Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle
kökeninin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş
bir ürünü gösteren işarettir.
İzmir Ticaret Borsası, İzmir ve Ege Bölgesi için büyük önem
taşıyan ve kaliteleri dünyaca kabul edilmiş pamuk, sarılop inciri
ve çekirdeksiz sultaniye üzümüne coğrafi işaret tescilini 2003
yılında yaptırdı. Tescil başvuruları sonucunda; pamuk “Ege
Pamuğu”, sultaniye üzümü “Ege Sultani Üzümü”, kurutmalık
sarılop inciri de “Ege İnciri” ibareleri ile menşe adı alarak tescil
edildi.
2017 yılında da ilimizin önemli tarım ürünlerinden sakız enginarı
için “Urla Sakız Enginarı” tescili yapıldı. 2021 yılında coğrafi
işaretler konusunu çalışabilecek, ürünlerin üretiminden
pazarlamasına, tanıtımından yaygınlaştırılmasına kadar tüm
süreçlerde ortak çalışma yürütülmesi amacıyla ilimizi temsil
edecek şekilde ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin yer
aldığı “İzmir İli Coğrafi İşaretler Çalışma Komisyonu” borsamız
koordinasyonunda oluşturuldu.
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İTB Podcast Yayınları Projesi
İzmir Ticaret Borsası; tarımın ve gıdanın önemini mevcut iletişim
kanalları dışında, sektördeki gençlerin daha fazla ilgisini çeken
podcast yayıncılığı ile anlatmak üzere Türkiye’nin ilk Odalar ve
Borsalar Birliği podcast kanalı “4 Element ve İnsan” projesini
hayata geçirdi. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava,
yaşam kaynağı su, doyuran toprak ve lezzetlendiren ateşten
yola çıkarak “4 Element ve İnsan” adı verilen kanalda; sosyal
sorumluluk kapsamında kamuoyunda farkındalık yaratarak ülke
ve dünya gündeminde tarım, gıda ve girişimcilik ekosisteminin
dinamiklerini daha geniş kitlelere duyurmayı hedefleniyor.
Bahar Akıncı, İrfan Donat, Özlem Gürses ve Soli Özel
moderatörlüğünde gerçekleştirilen sohbetlere Spotify, Apple
Podcast ve Google Podcast üzerinden “4 Element ve İnsan”
yazarak erişmek mümkündür.

Çekirdeksiz Kuru Üzümde Verim,
Kalite ve Gıda Güvenliğinin
Artırılması Projesi
Türkiye, dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ikinci
sırada (yüzde 25-30 pay), dünya ihracatında ise birinci sırada
(yüzde 35-40 pay) yer alır. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı tarih
boyunca Türkiye açısından büyük önem taşır ve “geleneksel
ihraç ürünlerimizden” birisi olarak ifade edilir. Bu proje ile kuru
üzüm üretiminde kaliteli, sağlıklı ve verimli üretimin sağlanması
hedeflenir.
2009 yılında başlayan proje ile başta kuru üzüm üreticileri
olmak üzere, zirai ilaç satan bayiler, zirai ilaç reçetesi yazanlar,
danışmanlar vb. sektör temsilcilerinin bilinçlendirilmesi
amacıyla eğitim çalışmaları gerçekleştirilir ve sezon sonunda
gelişmeler önceki yıllara göre değerlendirilir.
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İŞTİRAKLERİMİZ
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ELİDAŞ)
İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ)
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.
GDO’suz Pamuk A.Ş.
İZQ Girişimcilik İnovasyon Dan. A.Ş.
Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.
Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB
Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik OSB
Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Tohum Fide ve Aromatik Bitkiler OSB
Tarkem-Tarihi Kemeraltı İnş. Yat .Tic. A.Ş.
İzmir Bilim ve Teknoloji Park A.Ş.
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (İZTEKGEB)
İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ)
Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV)
Güçbirliği Holding A.Ş.
Güçbirliği Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Güç Yapı İnşaat A.Ş.
ARES Alaçatı Rüzgar Enerjisi Santrali San. ve Tic. A.Ş.
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İZMİR TİCARET BORSASI KRONOLOJİSİ
1891
İzmir Ticaret Borsası açıldı.

1925
Kuru incir Borsa’da işlem
görmeye başladı.

1928
Borsa laboratuvarı kuruldu.

1985
İzmir Ticaret Borsası
İlköğretim Okulu açıldı.

2002
İzmir Ticaret Borsası
öncülüğünde Vadeli İşlem ve
Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB)
kuruldu.

2011
Türkiye’nin ikinci ve pamuk
alanındaki ilk lisanslı deposu
olan Ege Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk A.Ş.
(ELİDAŞ) İzmir Ticaret Borsası
öncülüğünde kuruldu.

1924
Kuru üzüm Borsa’da işlem
görmeye başladı.

1928
Bugünkü Borsa binası açıldı.

1940
Pamuk işlemlerinde bugünde
devam eden “KORBEY”
sistemine geçildi.

2000
Rekolte tahmin çalışmalarında
uydu görüntüleri, pamuk
rekoltesi ile Türkiye’de ilk kez
İzmir Ticaret Borsası tarafından
kullanılmaya başlandı.

2005
VOB faaliyete başladı.

2013
ELİDAŞ Türkiye’de ilk kez
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)
üretebilen lisanslı depo olarak
faaliyetine başladı.

2013
Lisanslı depolar tarafından depoya
giren ürünler için oluşturulan
ELÜS’lerin işlem göreceği, Türk
tarım piyasalarının ilk elektronik
platformu olan İzmir Ticaret
Borsası Elektronik Platformu
(İZBEP) açıldı.

2013
İzmir Ticaret Borsası
Laboratuvar, Ar-Ge ve
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
(İZLADAŞ) kuruldu.

2014
Bakanlar Kurulu Kararı ile VOB’un
kapatılarak Borsa İstanbul’a
devredilmesi ile birlikte İzmir
Ticaret Borsası, Borsa İstanbul’un
ortaklarından birisi oldu.

2018
İzmir Ticaret Borsası’nında ortak
olduğu Türkiye Ürün İhtisas
Borsası kurulmuş ve İZBEP
faaliyetleri sona erdi.

2019
İzmir Ticaret Borsası’nın
ortakları arasında yer aldığı Büyük
Menderes Lisanslı Depoculuk A.Ş.
kuruldu.

2021
İzmir Ticaret Borsası’nın ortakları
arasında yer aldığı GDO’suz
Pamuk A.Ş. kuruldu.

2021
İzmir Ticaret Borsası Ticaret Portalı
hizmete sunuldu.

2015
Tarım ve gıda ürünleri için
elektronik pazaryeri olarak
hizmet verecek “E-Commodity
Bazaar” emtia portalı hizmete
açıldı.

2019
İzmir Ticaret Borsası’nın
ortakları arasında yer aldığı
Dikili Tarıma Dayalı İhtisas
Sera Organize Sanayi
Bölgesi kuruldu.

2021
İzmir Ticaret Borsası’nın ortakları
arasında yer aldığı Bayındır Tarıma
Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi
Bölgesi ve Kınık Tarıma Dayalı İhtisas
Bitkisel Organize Sanayi Bölgesi

2021
İzmir Borsa Sarayı’nın tadilatı
nedeniyle hizmet binası
değiştirildi.

2022
İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve
Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV)
faaliyete geçti.
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