


Tarım ticaretinin buluşma noktası

E-Commodity Bazaar emtia elektronik pazaryeri 
portali üyesi olan firmaların ticaret kapasitelerinin 
artırılması amacıyla kurulmuştur. Portal ile İzmir 
Ticaret Borsası’nın 125 yıldır tarım ürünleri 
borsacılığı alanında edinmiş olduğu önemli 
tecrübe, teknoloji ile birleştirilecektir.

www.ecommoditybazaar.com alan adı ile hizmet 
veren web sitesi, üye firmaların toptan olarak 
satışını yapmak istedikleri ürünleri portalde 
sergileyebilmelerine, alım ve satım yapmak 
istedikleri ürünler için açık arttırma ve açık 
eksiltme şeklinde ihale açmalarına imkan 
sağlamaktadır. 

Kapalı üyelik sistemi ile çalışan portal tarım ve 
gıda ürünleri ticareti yapmak isteyen ya da yeni 
pazarlar arayan firmalar için önemli bir buluşma 
noktasıdır. 

Üyeler tarafından yapılacak alım-satımlarda 
garantörlüğü bulunmayan E-Commodity Bazaar’ın 
misyonu; tarım ve gıda ürünlerinin ticaretini 
uluslararası boyutta arttırarak üyelerini bir araya 
getirmektir. Hiçbir kâr amacı olmayan 
E-Commodity Bazaar, yapılacak ihale işlemlerinden 
maddi kazanç sağlamamaktadır. 
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İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanan 
portal temelde İngilizce olarak hizmet 
verecek şekilde tasarlanmıştır. Sitenin 
etkinliğinin artması ile birlikte farklı dil 
fonksiyonu da eklenebilecektir.

Tarım ve gıda ürünlerinin toptan satışı 
için hazırlanan portala bu sektörlerle 
bağlantılı ürünlerin de eklenmesi 
planlanmaktadır.

E-Commodity Bazaar, üyelerine 
firmaların ticari risklerini sorgulayan ticari 
alacak sigortasından avantajlı fiyatlarla 
faydalanma imkânı sağlamaktadır. 

Dünyanın her bölgesinden firmalarla 
ticaret imkânı sunan portal, bilgi sayfaları 
ile üyelerini çeşitli emtiaların dünya 
borsalarındaki fiyat hareketlerinden de 
haberdar etmektedir. 

Üye firmalar portal hizmetlerine IOS ve 
Android uygulamaları ile mobil 
cihazlardan da giriş yapabilmektedir. 
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Nasıl üye olunur?
E-Commodity Bazaar’a üye olabilmek için sitede yer alan “Başvuru Formu” doldurulur. Üyelik talebi site 
yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra e-posta adresinize onay maili gönderilir.

Siteye üyelik ve işlemler için ücret ödemek gerekir mi?
Siteye üye olmak, ürün sergilemek, alım ve satım ihalesi açmak için ücret ödemeye gerek yoktur.

Dükkan nedir?
Dükkan, site üyelerinin profil sayfalarının yer aldığı bölümdür. Bir site üyesinin dükkanından firması hak-
kındaki bilgilere, sergilediği vitrin ürünlerine ve açmış olduğu alım, satım ihalelerine ulaşmak müm-
kündür.

Tarımsal ürün ve gıda maddesi üreten ve bu ürünlerin alım ve satımı konularında faaliyet 
gösteren İzmir Ticaret Borsası üyesi olan firmalar ve İzmir Ticaret Borsası ile işbirliği yapan 
oda, borsa ve meslek kuruluşlarına üye olan firmalar sisteme üye olabilir. 

İzmir Ticaret Borsası ile işbirliği yapmayan oda, borsa ve meslek kuruluşlarına üye olan 
firmalar ile herhangi bir oda, borsa ve meslek kuruluşuna üyeliği bulunmayan firmalar da 
üyelik başvurusunda bulunabilir. Ancak, bu firmaların üyeliğine site yöneticisi karar verir.

Kimler
üye olabilir?



Alım ihalesi nedir?
Bir site üyesinin, belirli bir süre içerisinde almak istediği bir ürün için, belirli bir başlangıç fiyatından açık 
eksiltme usulü açtığı ihaledir.

İhale nasıl açılır?
Site üyesi, kontrol panelinde yer alan “İhale Aç” bölümünden gerekli bilgileri girerek alım ya da satım 
ihalesi açabilir.

Satım ihalesindeki “Tavan Fiyat” nedir?
Satım İhalesinde belirtilen “Tavan Fiyat” satış ihalesini açan site üyesi için hemen satmaya razı olabi-
leceği fiyat seviyesini göstermektedir. Her satım ihalesinde “Tavan Fiyat” belirtmek zorunlu değildir. Bir 
satım ihalesine tavan fiyattan verilen teklif, teklifi veren üyenin ihaleyi kazanacağı anlamına gelmez. 

Vitrin ürünü nedir?
Vitrin ürünleri, site üyelerinin ürünlerini ihale dışında 
sergileyerek satışa sunduğu bölümdür. Bu bölümde, 
ürünle ilgili bilgiler, veriler ve satış fiyatı belirtilir. Üye 
firma eğer isterse ürünleri “Coğrafi İşaretli Ürünler” 
ve/veya “Organik Ürünler” olarak da sınıflandırılabilir. 
Özel Piyasalar başlığı altında toplanan bu ürünler ürün 
fotoğraflarının üzerinde bulunan bir simge ile diğerl-
erinden ayırt edilir. 

Vitrin ürünü nasıl eklenir?
Site üyesi, üye girişini gerçekleştirdikten sonra 
kendi dükkan sayfasındaki “Ürün Ekle” 
bölümünden gerekli bilgileri girerek vitrin ürünü 
ekleyebilir.

Satım ihalesi nedir?
Bir site üyesinin, belirli bir süre içerisinde satmak 
istediği bir ürün için, belirli bir başlangıç 
fiyatından açık artırma usulü açtığı ihaledir. 
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Alım ihalesindeki 
“Taban Fiyat” nedir?
Alım İhalesinde belirtilen “Taban Fiyat” alım 
ihalesini açan site üyesi için hemen almaya razı 
olabileceği fiyat seviyesini göstermektedir. Her 
alım ihalesinde “Taban Fiyat” belirtmek sorun-
lu değildir. Bir alım ihalesine taban fiyattan 
verilen teklif, teklifi veren üyenin ihaleyi kazan-
acağı anlamına gelmez.

Açılan ihale iptal edilir mi?
Açılan bir alım ya da satım ihalesi, herhangi bir 
üyeden teklif gelmediği sürece ihale bitiş 
tarihinden önce iptal edilebilir.


