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Değerli üyelerimiz; 

Mevlânâ Hazretleri, meşhur eseri Mesnevî’de insanı kastederek şöyle buyurur: “Sana hizmet etmek, bütün varlık âlemine 
farzdır.” Böylece bütün varlıkların insana hizmet etmesinin zorunluluğuna dikkat çeker. İstanbul Ticaret Borsası olarak, 
21. yüzyılın ilk çeyreğinde, kıtaların buluştuğu İstanbul’da insana hizmet ederken, Mevlânâ Hazretlerinin bu düsturu, 
çalışmalarımızda bize yol göstermekte, bu şevk ve coşkuyla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Hemen belirteyim ki, Türkiye’nin en büyük borsası olan İstanbul Ticaret Borsası, 93 yıllık birikimi ve deneyimiyle İstanbul 
ve Türkiye için hizmet üretmenin haklı gururunu yaşıyor. Bu kutlu çatı altında İSTİB yönetimi olarak meclis ve komite 
üyelerimizle, on bini aşkın üyemiz için çalışırken, aslında sadece üyemiz için değil İstanbul ve Türkiye ekonomisi için 
de bugünü ve geleceği biçimlendirici faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizi yerel ticaretten küresel ticarete taşıyor, 
ticaretin önündeki engelleri kaldırıp, sektörlerin gelişimi için yol haritaları oluşturuyoruz.

İstanbul Ticaret Borsası, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Kopuz’un öncülüğünde son 4 yıl içinde en etkin borsa haline 
gelmişse, kuşkusuz bunda üyelerimizin büyük katkı ve desteği almıştır. Burada ifade etmek isterim ki, bir vücut için 
damarlar neyse İSTİB için de üyelerimiz odur. Nasıl ki damarlar, canlılık ve hayat anlamına gelen kanı insan vücudunun 
en uzak köşelerine kadar başarıyla götürüyorsa, kan ulaştığı her yere can ulaştırıyorsa, üyelerimiz de bize hizmet için 
ihtiyaç duyduğumuz şevk, gayret ve azmi taşımaktadırlar.

Bana göre başarının altında yatan neden şudur: Üyelerimizden Meclis Üyelerimize, Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
Yönetim Kurulu Başkanımıza kadar, bankoda görevli personelimizden Genel Sekreterimize kadar burada görev alan 
herkes, o kadar mükemmel bir çalışma ahengi oluşturdular ki, sonuçta ortaya etkin ve güçlü bir İSTİB çıktı.

Artık gururla ifade edebiliriz ki, İSTİB yerel birimlerden merkezi hükümetin organlarına kadar görüşleri dikkatle takip 
edilen bir kurum olmuştur. İSTİB, artık, İstanbul ve Türkiye iş aleminin vazgeçilmez iş örgütü olmuştur. Ekonominin 
sorunlarının en yüksek düzeyde ifade edildiği ve çözümüne katkı sağlandığı önemli bir mecra haline gelmiştir. Daha da 
önemlisi artık İSTİB, ulusal ve yerel bazda ekonomiden siyasete kadar politika üretimine katkı yapan, önerileri dikkate 
alınan bir kurumdur.

Sonuç olarak vurgulamalıyım ki, İSTİB, 2013 yılında 5 bin üyesi olan bir borsa iken bugün 10 binin üzerinde üyeye 
hizmet eden bir kurum olmuştur. Artan etkinliğine ve üyesine paralel bir şekilde komite ve meclis üyelerinin sayısını da 
artırıyoruz. Buna göre 2017 yılının sonunda yapılacak seçimlerden sonra meslek komite sayımız 17’den 27’ye, meclis 
üyesi sayımız da 34’ten 56’ya çıkacak. Böylece İSTİB, etkinliğine yaraşır bir büyüklüğe kavuşacaktır. 

2013-2017 yılları arasında büyük bir çıkış yakalayan İSTİB, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan İstanbul ve ülkemiz için 
devasa hizmetlere imza atmıştır. Elinizdeki kitapçığın sayfalarını çevirdikçe bu faaliyetleri bir kez daha hatırlayacak ve 
bu dönemin, hizmette altın yıllar olduğunu göreceksiniz.

Şimdi altın yıllardan aldığımız güçle, yeni ve çok daha büyük hedeflere doğru yürüme zamanı… Unutmayalım ki, bizim 
yürüyüşümüz güçlü, hedefimiz büyük olduğu sürece Türkiye de büyük ve güçlü olacaktır. 

Bu uğurda son 4 yılda insanüstü bir gayretle faaliyette bulunan Meclis Üyelerimize ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Kopuz nezdinde şükranlarımı sunuyor, daha nice altın yıllar diliyorum.

Bülent Kasap

Meclis Başkanı
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Değerli Yol Arkadaşlarım; 

Türkiye, son 15 yılda ekonomiden siyasete, spordan kültür ve sanata kadar birçok alanda önemli mesafeler kat etti. Nihayet 
19. yüzyıldan itibaren kendisine giydirilmeye çalışılan hasta adam elbisesini, gerçekten hasta yatağına yatırıldığı bir fetret 
dönemini yaşadıktan sonra, üzerinden attı. Tarihin yönettiği bu insanlık piyesinde kendisine biçilen figüranlık rolünü elinin 
tersiyle iterek, yeniden başrol oynayacağının açık sinyalini vermeye başladı. 

Türkiye’ye hasta adam diyenler ile günümüzde figüranlık rolü teklif edenlerin amaçları baştan beri belliydi. Orta Asya’nın 
steplerine, dağlarına, geniş arazilerine sığmayan, bu yüzden de “bendini çiğneyip aşan” Türkleri, 783 bin metrekarelik 
bir alana, Anadolu coğrafyasına; hatta onun da tamamına değil bir kısmına sıkıştırmak… Ama bir ‘dev’e cüce muamelesi 
yapamazsınız, onu küçük bir alana hapsedemezsiniz. Siz bu devi hafıza kaybına uğratsanız da eninde sonunda aslına rücu’ 
edecektir. Çünkü Kürşad’ın önderliğinde Çin Sarayı’nı basan 40 yiğit, kendi ölümleri pahasına da olsa, nasıl esir edilen 
Göktürklerin kurtulmasına vesile oldularsa, bu karanlık günleri sona erdirecek liderler bugün de Türk Milleti’nin önünde 
yürümektedirler. O yüzden biz de göğsümüzü gere gere haykırıyoruz: “Kaptanı Nuh olan, tufandan korkar mı?” 

Büyük şair Namık Kemal, bu düşmanlar için 100 yıl önce şöyle yazıyordu:

“Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin

Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten”

Bugün de Namık Kemal’in sözleri, aynıyla gerçekliğini muhafaza etmektedir. Felek, adı altında toplayacağımız Türk 
milletinin ve İslam ümmetinin düşmanları, bütün yöntemleri uygulayıp, bütün aletleri kuşanıp binlerce yıldır Müslümanlara 
ve bin yıldır da Türklere yurt olan bir coğrafyayı yeniden biçimlendirmeye çalışıyorlar. Onlara Namık Kemal gibi cevap 
veriyoruz: Ne ile gelirseniz gelin, ister son model silahlarınızla, ister kullanışlı kuklalarınızla gelin… Bu millet ve ümmet 
yolundan dönmeyeceğiz…

Bu girişi yapmak zorundaydım. Çünkü İSTİB, bu fotoğrafın tam ortasında yer alıyor. Tüm gücüyle Türkiye düşmanlarına 
ve işbirlikçilerine karşı mücadele ediyor, karşı koyuyor ve haykırıyor. Sadece sesimizle haykırmıyoruz, işimizle de 
haykırıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, bizim cihadımız, işimizdir. Biz İSTİB çatısı altına tüm üyelerimizle birlikte işimizi iyi 
yaparsak, ticaretimizi dünyanın her köşesine yayarsak, üretimimizi artırırsak, yenilikçi ve inovatif ürünleri geliştirirsek, yeni 
teknolojilere ve buluşlara imza atarsak, o zaman Londra’da, Washington’da, Bonn’da, Telaviv’de, Paris’te, dünyanın birçok 
köşesinde birileri rahat uyuyamayacaktır. Kürşad ve arkadaşlarının işlerini çok iyi yapıp, kılıçlarını ustaca şakırdatmaları, 
atlarını rüzgar gibi sürmeleri, Çin Sarayı’nı bazılarına nasıl dar etmiş, onları uykusuz bırakmış, birilerine hayatı zehretmişse; 
biz işimizi iyi yaparsak, az önce saydığım şehirlerde de birileri öyle olacaktır. 

Biz İstanbul Ticaret Borsası olarak, 2013 yılından itibaren işte bunu yaptık. Beştepe’den aldığımız rüzgârla yelkenlerimizi 
doldurup doludizgin üretimi artırmak, gidilmeyen noktalara gitmek, üyelerimizi küresel ticaretin aktif aktörleri yapmak için 
gayret ettik. Yaptıklarımızı da tarihe not düşmek için kayıt altına aldık. İşte elinizde tuttuğunuz bu kitapçık, 4 yıl boyunca 
üyelerimiz için, İstanbul için, Türkiye için yaptıklarımızın bir özetini sizlere sunuyor. İnanıyorum ki, size ve ülkemize hizmet 
etme sorumluluğunu hakkıyla yerine getirdik. Çünkü biz hep sizinle birlikte hareket ettik, sizden aldığımız güç ve ilhamla 
hareket ettik ve sizinle başardık.

Daha nice başarılarda buluşmak dileğiyle…

Ali Kopuz
Yönetim Kurulu Başkanı
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İSTANBUL TİCARET BORSASI
İstanbul Ticaret Borsası, 19.10.1924 tarihli Vekiller Heyeti Kararnamesi ile kurulmuş ve “İstanbul 
Ticaret ve Zahire Borsası” adıyla hizmet vermeye başlamıştır. İstanbul Ticaret Borsası, borsaya 
dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul 
olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olup 5174 sayılı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu ile öngörülen aşağıdaki görevleri yerine getirir.

•  Borsaya dâhil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. 

•  Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân 
etmek. 

•  Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin 
tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini 
gösteren ve Birliğin 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. 

•  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 51’inci 
maddesinde belirtilen belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

•  Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar 
kurmak veya kurulmuşlara 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. 

•  Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda 
belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri 
yürütmek. 

•  Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 

•  Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

•  Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek 
görevleri yapmak.
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Merkez 

Zahire Borsası Sok. No:3 34112 

Bahçekapı / Eminönü / İstanbul 

Tel: +90 (212) 511-8440 Pbx

Faks: +90 (212) 511-8449

Mega Center Hizmet Birimi 
Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. No:283 Kat:5 34045 

Mega Center Kuru Gıda Sitesi Bayrampaşa / İstanbul 

Tel: +90 (212) 640-5832

Faks: +90 (212) 640-5833

Tuzla Canlı Hayvan Borsası 
Gemici Yolu Mevkii, Tan Sok. No:6 34953 

Aydınlıköy / Tuzla / İstanbul 

Tel: +90 (216) 393-1459 - 60,61

Faks: +90 (216) 393-1467

Rami Hizmet Birimi 
Gıda Toptancılar Sitesi 4. Sok. No:45  

Rami,  Eyüp / İstanbul 

Tel: +90 (212) 563-1318

Faks: +90 (212) 563-1318

HİZMET NOKTALARI

Kadıköy Hizmet Birimi 
Söğütlüçeşme Cad. Çilek Sok. No:1 Kat:2 Daire:50 Kadıköy / İSTANBUL 

Tel: +90 (216) 418-2080 • Faks: +90 (216) 418-2080
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BORSA ORGANLARI
Borsa Organları, Meslek Komiteleri, Borsa 
Meclisi, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’ndan 
oluşmaktadır. Borsa Organları düzenli olarak 
gerçekleştirdikleri toplantılar ve aldıkları kararlar 
ile İstanbul iş âleminin sorunlarının masaya 
yatırıldığı önemli bir platform olmuşlardır. 

Borsa Meclisi

İstanbul Ticaret Borsası Meclisi, meslek grupları 
tarafından seçilen üyelerden oluşur. Borsanın 
karar ve denetim organı olan Borsa Meclisi, her 
ay düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılarda 
üyelerin ve Borsanın faaliyetlerine ilişkin konular 
ile ekonomik ve sosyal gündemi ele almaktadır. 

İstanbul ve Türkiye ekonomisinin nabzının 
tutulduğu Meclis Toplantıları basına açık 
olarak yapılmakta, toplantılar sonrasında 
yayımlanan basın bültenleri ile kamuoyu 
bilgilendirilmektedir. Böylece meclis toplantıları 
reel sektörün talepleri ile ilgili kamuoyu 
oluşturulmasında önemli bir platform olarak öne 
çıkmaktadır.

Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerini temsil 
eden 17 Meslek Grubu ve 34 üyeden oluşan 
Borsa Meclisi, 2017 yılı Ekim-Kasım aylarında 
yapılacak seçimlerden sonra 27 Meslek Grubunu 
temsil eden 56 meclis üyesinden oluşan bir 
yapıya kavuşacaktır.

Sektörlerin daha etkin temsil edilmesini 
sağlayacak bu yeni yapı ile İstanbul Ticaret 
Borsası ekonomik sorunların çözümünde önemli 
roller üstlenecektir.

Yönetim Kurulu

İstanbul Ticaret Borsası’nın karar ve icra 
organı olan Yönetim Kurulu, düzenli 
olarak gerçekleştirdiği toplantılarda, borsa 
faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanmasını 
sağlamakta, Meslek Komiteleri ve Borsa 
Meclisi’nden gelen talepler doğrultusunda borsa 
görüşü oluşturarak, ilgili kurum ve kuruluşlar 
nezdinde girişimlerde bulunmaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyeleri (soldan sağa): Yönetim Kurulu Üyesi Zeki 
Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkan Özefe, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Atilla Sümer, Meclis Başkanı Bülent Kasap, Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan 
Koyunseven, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yusuf Acar, Yönetim Kurulu 
Üyesi Zülküf Kopuz, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Altuntaş, Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Kamar.



Sektörlerin sözcüsüyüz...
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BORSA ORGANLARI
Meslek Komiteleri

İstanbul Ticaret Borsası’nda 17 Meslek Komitesi 
ile temsil edilen üyeler ekonomik büyüme ve 
sektörlerdeki çeşitlenme doğrultusunda, Ekim-
Kasım 2017 tarihinde yapılacak seçimlerden 
sonra 27 Meslek Komitesi ile temsil edilmeye 
başlanacaktır. Böylece sektörlerin borsadaki 
temsil kabiliyeti arttırılarak taleplerin daha kolay 
ve etkin bir şekilde çözümü sağlanacaktır.

Meslek Komitesi Toplantılarında alınan istişari 
nitelikteki kararlar Yönetim Kurulu’nun bilgisine 
sunulmaktadır. Üye taleplerinin ve çözüm 
önerilerinin görüşüldüğü adeta Borsa’nın can 
damarı olan, düzenli olarak gerçekleştirilen 
meslek komitesi toplantılarında alınan kararlar 
Yönetim Kurulu’nun politika oluşturmasına katkı 
sağlamaktadır. 

Disiplin Kurulu

İstanbul Ticaret Borsası Disiplin Kurulu, 5174 
Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 
Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde 
toplanmaktadır. Borsa üyelerinin disiplin 
soruşturmalarını, ilgili mevzuat çerçevesinde 
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 
yürüten Disiplin Kurulu, 2013 yılından itibaren 
yeni bir anlayış ile ticari ahlaka uygun olmayan 
davranışlarda bulunan borsa üyelerinin 
cezalandırılmasını sağlayarak, taklit, tağşiş ve 
haksız rekabetin önlenmesine büyük katkılarda 
bulunmaktadır. 



www.is
tib

.org
.tr

S

T
B 1924

Pantone BLACK

C: 0  M: 0  Y: 0  K: 100

Pantone 278 C

C: 45  M: 20  Y: 0  K: 0

Pantone 428 C

C: 0  M: 0  Y: 0  K: 30



19

KURUMSAL KİMLİK
Değişen ve büyüyen Türkiye’ye paralel olarak 93 
yıllık tarihinden aldığı güçle yoluna devam eden 
İstanbul Ticaret Borsası, 2014 yılından bu yana, 
tarihsel birikimini modern hizmet anlayışıyla 
bütünleştirdiği yeni kurumsal kimliğini 
kullanmaktadır.

93 yılın gücünü yansıtan, siyah ve gök mavisi 
renklerinden oluşan yeni kurumsal kimlik, 

özgün ve modern çizgisiyle Borsa paydaşlarıyla 
oluşturduğu yeni hizmet anlayışının odak 
noktası haline gelmiştir. Logodaki mavi renk 
İstanbul Ticaret Borsası’nın vizyonundaki 
geniş ufkunu, ileri görüşlülüğünü, sınırsızlığını, 
güvenilirliğini ve dinamizmini; siyah renk ise 
tarihsel köklerine bağlılığını, gücünü, azim ve 
kararlılığını temsil etmektedir.



Hep birlikte daha iyiye...
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TUZLA HİZMET BİRİMİ YENİLENDİ
İstanbul Ticaret Borsası Tuzla Hizmet Birimi 
1989 yılından bu yana Tuzla Aydınlıköy’de 
bulunan Canlı Hayvan Borsası tesislerinde 
hizmet vermektedir. Zaman içerisinde fiziki 
altyapısı yetersiz hale gelen hizmet birimi 2016 
yılında yenilenmiş, hizmet biriminin fiziksel 
kapasitesi arttırılmış, çalışma alanları, toplantı 
salonları ve sosyal alanlar günün ihtiyaçlarına 
cevap verecek hale getirilmiştir. Ayrıca Canlı 
Hayvan Borsası satış salonu işlemlerinin daha 

kolay ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için 
gerekli otomasyon altyapısı tamamlanmıştır.

Yenilenen Tuzla Hizmet Biriminde teknik 
olanakları yüksek bir şekilde dizayn edilen 
toplantı salonlarında ulusal ve uluslararası 
katılımcıların iştirak ettiği toplantılar 
gerçekleştirilmekte, yurtiçi ve yurtdışından 
gelen ziyaretçilere Canlı Hayvan Borsacılığı ile 
ilgili sunumlar yapılmaktadır.



Daha iyi hizmet için...
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MODERN HİZMET BİNASI
İstanbul Ticaret Borsası, kadim hizmet 
geleneğini, çağdaş bir anlayışla şekillendirdiği 
vizyonu doğrultusunda, beşeri ve fiziki 
altyapının geliştirilmesi çalışmalarına önemli 
yatırımlar yapmaktadır. 

Borsanın fiziki kapasitesinin geliştirilerek daha 
kaliteli hizmet sunabilmesinin önünü açacak 
modern bir hizmet binasına kavuşabilmesi için 
çalışmalara 2013 yılında başlanmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda Borsa üyelerinin 
yoğun olarak faaliyet gösterdiği Bayrampaşa 

ilçesinde Yaklaşık 16 bin metrekare alana 
sahip olan ofis binasının satın alınmasına karar 
verilmiş, 2017 yılı itibariyle alım sürecinin büyük 
bir kısmı tamamlanmıştır. 

Bina ile ilgili hazırlık ve tadilatların 
tamamlanmasının ardından, İstanbul Ticaret 
Borsası yeni, modern ve teknolojik donanımları, 
toplantı salonları, çözüm merkezleri, 
laboratuvarı ve kütüphanesi ile üyelerine çağdaş 
hizmet götürebileceği yeni bir hizmet binasına 
kavuşmuş olacaktır.

MEGA CENTER

FORUM İSTANBUL



Etkin ve kaliteli hizmet...
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KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
İstanbul Ticaret Borsası 2010 yılından itibaren 
tüm operasyonel süreçlerini ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi standartlarına göre 
düzenleyerek hizmet kalitesini sürekli bir şekilde 
arttırmaktadır.

Ölçülebilir hedef ve göstergeler belirleyerek 

üyelerine daha etkili ve verimli hizmet sunmayı 
amaçlayan İstanbul Ticaret Borsası, sürekli 
iyileştirme anlayışı ile tüm çıktıları detaylı bir 
şekilde değerlendiren, etkin ve dinamik bir 
sisteme kavuşmuştur.

İstanbul Ticaret Borsası; Yönetim Kurulu, 
idari kadrosu ve personeli ile üyelerine beş 
yıldızlı hizmet verebilmek için yeni Vizyon, 
Misyon, Kalite Politikaları ve Stratejik Hedefler 
belirlemiştir. Bu doğrultuda, 2015 yılında 
“Akredite Borsa” unvanını alan İstanbul Ticaret 
Borsası, üyelerine ticari hayatın küresel 
dinamikleri ile uyumlu ve kaliteden ödün 
vermeden hizmet sunmaya devam etmektedir.



Yol haritamız hazır...
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STRATEJİK PLAN
İstanbul Ticaret Borsası Stratejik Planı’nda, üyelere 
küresel ölçekte hizmet verebilmek vizyonu 
doğrultusunda, 2014 – 2018 yılları için Borsa’nın 
stratejik amaç, politika ve hedefleri belirlemiştir. 
Paydaşların ihtiyaç ve beklentileri göz önünde 
bulundurularak hazırlanan Stratejik Plan’ın 
içeriğini, mevcut durum ile ulaşılmak istenen 
durum arasındaki süreçler oluşturmaktadır.

2014 – 2018 yıllarını kapsayan İstanbul Ticaret 
Borsası Stratejik Planı, Dünya’daki ilk beş 
emtia borsası arasında olma vizyonuyla, 
kurumsal dinamiklerle, profesyonel gözlemlerle 
ve mentorluk kurumlarının da katılımı ile 
hazırlanmıştır.

İstanbul Ticaret Borsası Stratejik Planı’nın 
amacı, borsanın planlanan her faaliyetinin 
dayanağının belirlenmesi, sağlayacağı kamu 
yararı, hedef ve kaynakların uyumlaştırılmasıdır. 
Bu doğrultuda Stratejik Plan’ın her bir öğesi 
diğeri ile mantıksal bir ilişki içinde bağlı olacak 
biçimde kurgulanmıştır. 

Hizmet sunumu, performansın izlenebileceği 
hedef ve göstergelere dönüştürülmüştür. 
Stratejik Plan’ın hazırlanmasını takiben sürekli 
bir gözden geçirme süreci uygulamaya 
konulmuştur. 



Borsa Laboratuvarında
hızlı, doğru ve 
güvenilir sonuçlar
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İstanbul Ticaret Borsası Laboratuvarı, 
İstanbul’da gıda ve tekstil hammaddelerini tahlil 
edebilecek modern bir laboratuvar olarak 1925 
yılında kuruldu.

İstanbul Ticaret Borsası Laboratuvarında kâr 
amacı gözetmeksizin, kotasyona dâhil ürünlerin 
kimyasal ve fiziksel analizleri yapılmaktadır. 
Analizler TSE, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun 
olarak gerçekleştirilir. Borsa laboratuvarı kısa 

sürede doğru ve güvenilir sonuç vermek 

amacıyla hizmet vermektedir.

Laboratuvar hizmetleri, üye memnuniyeti odaklı, 

tarafsız, üye bilgilerinin gizliliği ve dürüstlük 

ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Borsa Laboratuvarı, üye ihtiyaçları 

doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yaparak 

mükemmeliyeti hedeflemektedir.

BORSA LABORATUVARI



Ortak akılla
en uygun çözüm önerileri
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Meslek Komiteleri, Mart ve Eylül aylarında olmak 
üzere altı ayda bir müştereken toplanmaktadır. 
Borsa’nın tüm meslek komitesi üyelerinin 
katılımıyla gerçekleşen bu toplantılarda alınan 
tavsiye niteliğindeki kararlar ile Yönetim 
Kurulu ve Meclis çalışmalarına önemli katkılar 

sağlanmaktadır.

Toplantılarda, Borsa’da temsil edilen tüm 

sektörlerin sorunları ele alınmakta, ortak akıl 

çerçevesinde sorunlara yönelik çözüm önerileri 

Yönetim Kurulu’na iletilmektedir.

MESLEK KOMİTELERİ 
MÜŞTEREK TOPLANTILARI



Sektörlerin 
sorunları
masaya 
yatırılıyor
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İstanbul Ticaret Borsası’nda temsil edilen 
meslek gruplarını ilgilendiren konular hakkında 
grubun tamamı veya belli bir bölümü ile 
sektörel toplantılar düzenlenmektedir.

Konusunda uzman akademisyenlerin davet 
edildiği, büyük ölçekli sektörel politikaların 

oluşumuna girdi sağlayan bu toplantılarda, 
sektörlerin sorunları için kısa ve uzun vadeli 
çözüm stratejileri geliştirilmektedir. 

Sektörel Toplantılarda ele alınan sektörel 
sorunlara yönelik çözüm önerileri Yönetim 
Kurulu’na iletilmektedir.

SEKTÖREL TOPLANTILAR



Ekonomik 
kalkınma için 
stratejiler üretiyoruz...



35

İstanbul Ticaret Borsası’nın 2013 yılından bu 
yana Meclis ve Komite Üyelerinin katılımlarıyla 
her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Çalışma 
Toplantıları’nda, ekonomik ve sektörel 
gelişmeler masaya yatırılmaktadır. 

Alanında uzman akademisyenler tarafından 
gerçekleştirilen sunumlar ile organ üyelerinin 
dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi, 

mevzuattaki değişiklikler ve devlet politikaları 
hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. 

Çalışma toplantılarında alınan kararlar, İstanbul 
Ticaret Borsası’nın 2014-2018 Stratejik Planı’nın 
çatısını oluşturmuş, yıllık iş programlarının ana 
eksenini teşkil etmiştir. Bu toplantılarda alınan 
kararlar Borsa’nın gelecek hedeflerinde yol 
gösterici olmaktadır.

ÇALIŞMA TOPLANTILARI



Her platformda 
İSTİB’in konumunu 
güçlendiriyoruz...
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İstanbul coğrafi konumu, nüfusu, ticaret hacmi, 
ihracat verileri, gelir vergisi mükellef sayısı ve 
en büyük 1000 sanayi şirketine ev sahipliği 
yapması gibi birçok sebeple Türkiye’nin 
lokomotif şehri konumundadır.

İstanbul Ticaret Borsası, 93 yıldır İstanbul’da 
faaliyet gösteren ticaret erbabının ihtiyaç 
ve sorunlarının çözüm ortağı olmaya devam 
etmektedir. 

2013 yılında görevi devralan İstanbul Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, aynı 
yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan 
Yardımcısı olarak görev almıştır. İstanbul Ticaret 

Borsası’nın Türkiye çapında faaliyet gösteren 
365 oda ve borsanın çatı örgütü olan TOBB’da 
aldığı bu görev Borsanın temsil kabiliyetinin 
artırılmasında büyük rol oynamıştır.

İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul’u ve üyelerini 
en üst düzeyde temsil ederek, üyelerinin 
sorunlarının çözülmesi, yerel ve ulusal ekonomi 
politikalarının geliştirilmesi gibi konularda Yerel 
Yönetimler, TOBB, Bakanlıklar, Başbakanlık ve 
Cumhurbaşkanlığı nezdinde gerçekleştirdiği 
girişimleri sonucu birçok konuyu çözüme 
kavuşturmuş, yerel ve ulusal ölçekteki 
politikaların üretilmesine katkıda bulunmuştur.

EN ÜST DÜZEYDE TEMSİL



Taleplerinizi karar vericilere 
iletiyoruz...
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Lobi faaliyetlerinin temel amacı; Kamu 
Kurumları ve Sivil Toplum Örgütleri nezdinde 
kısa veya uzun vadeli stratejik müdahaleler ve 
kamu özel sektör istişare mekanizmaları aracılığı 
ile iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesidir.

Temsil edilen sektörlerle ilgili stratejilerin ve 
politikaların belirlenmesi, sektör sorunlarının 
çözüme kavuşturulması için iş âlemi ile karar 
vericilerin bir araya getirilmesi gerekmektedir.

Kendi hinterlandında etkisi tartışılmaz olan 
İstanbul Ticaret Borsası, sektörün ihtiyaçlarını, 

sorunlarını ve ilgili çözüm önerilerini 2013 

yılından bu yana kurumsal bir sürece dönüşen 

lobi çalışmaları ile her mecrada karar vericilere 

aktararak, sektör ve ülke ekonomisine katkı 

sağlaması ve bu anlayışla üyelerinin temsil 

kabiliyetini arttırması bakımından kritik bir rol 

üstlenmektedir. 

İstanbul Ticaret Borsası tarafından 

gerçekleştirilen lobi faaliyetleri ile karar alıcılara 

iletilen sorunların büyük çoğunluğu hızlı ve 

etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmuştur. 

LOBİ FAALİYETLERİ



Türkiye’nin 
en büyük Ticaret Borsası
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TESCİL İŞLEMLERİ
Ticaret Borsaları, etkin işleyen piyasa 
mekanizmasının oluşması, ürünlerin gerçek 
değerinin belirlenmesi, fiyat hareketlerinde 
istikrarın sağlanması, alım satımın 
güvenilir fiyatlar üzerinden yapılması, 
ulusal ve uluslararası piyasalar arasında 
dengenin kurulması fonksiyonlarını yerine 
getirmektedirler.

Ticaret Borsalarının çalışmaları arasında 
alım ve satımların tescili büyük önem 
arz etmektedir. Piyasada ve borsa işlem 
salonlarında gerçekleştirilen alım satımların, 
miktar ve fiyatların tespiti ve kontrol edilerek 
kayda geçirilmesine borsa dilinde tescil 
denmektedir. Ürünün borsa tarafından tescil 
edilmesi kayıt dışı ekonominin engellenmesini 
de sağlamaktadır. Borsa kotasyonuna dâhil 

maddelerin alım satımlarının borsalarda 
tescili halinde %50 stopaj indiriminden 
faydalanılmaktadır.

Ticaret Borsaları tarafından tescil edilen alım 
satımlar ve bu alım satımlarla ilgili fiyat ve 
miktar bilgilerinin ilanı; pazarın şeffaflığını 
sağlamakta, tüccar, üretici ve resmi makamlara 
piyasadaki ürün ve fiyat hareketleri hakkında 
sağlıklı bilgiler edinme imkanı sağlamaktadır.

İstanbul Ticaret Borsası kotasyonunda 90 adet 
zirai ve tarımsal ürün yer almaktadır. Her gün 
ortalama 250 adet tescil işlemi gerçekleştirilen 
İstanbul Ticaret Borsası, 2016 yılında 
gerçekleşen 24.745.874.644,00 TL işlem hacmi 
ile Türkiye’nin en yüksek işlem hacmine sahip 
ticaret borsasıdır.



Canlı Hayvan Borsası 
satış salonu ile hizmetinizde...
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CANLI HAYVAN BORSACILIĞI
İstanbul Ticaret Borsası’na ait İstanbul 
Canlı Hayvan Borsası 1989 yılından bu yana 
Tuzla Aydınlıköy’de hizmet vermeye devam 
etmektedir.

Toplam 132 dönüm arazi üzerine kurulu, 25.680 
m2 kapalı alana sahip olan İstanbul Canlı Hayvan 
Borsası Tesisleri 15.000 adet küçükbaş, 1.500 
adet büyükbaş hayvan kapasitesine sahiptir. 
İstanbul Canlı Hayvan Borsası Tesisleri, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Hayvan 
Pazarlarının Ruhsatlandırılması ve Denetleme 

Usul ve Esasları” hakkında 2000/34 no’lu 

Tebliği gereği ruhsatlandırılmış olup, bu haliyle 

Türkiye ve Avrupa’nın en modern ve en büyük 

hayvan pazarı özelliğini taşımaktadır.

Haftanın üç günü salon satışı yapılan İstanbul 

Canlı Hayvan Borsası Tesisleri’nde 2016 yılında 

82.228 adet küçükbaş, 545 adet büyükbaş 

hayvan alım satımı gerçekleştirilmiştir. Canlı 

hayvan satış salonunda 2016 yılında 46.173.028 

TL işlem hacmi gerçekleştirilmiştir.



Türkiye’nin sorunları 
bizim de sorunumuzdur...
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İstanbul Ticaret Borsası, fındıkta üretici olarak 
Dünya Fındık talebinin %70’ini karşılamasına 
rağmen, dünya fındık fiyatlarında belirleyici 
aktörlerin Hamburg’da bulunması hususundaki 
nedenlerin analizi ve çözüm yaratılması 
hedefleriyle, Hamburg’da temaslarda 
bulunmuştur. 

Temaslar kapsamında Başkonsolos Sayın 

Mehmet Fatih Ak ve Ticari Ataşe Nart Baybars 
Erdem ile görüşmeler yapılmıştır. Fındık, Kakao 
başta olmak üzere birçok tarımsal ürünün 
fiyatının belirlendiği Avrupa Ticaret Borsaları 
Derneği ile yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin 
sahip olduğu tarımsal potansiyel ve İstanbul’un 
gittikçe artan önemine dikkat çekilerek, 
Türkiye’nin fındık fiyatlarında belirleyici bir aktör 
olmasının yolları araştırılmıştır. 

FINDIK PİYASASI ÇALIŞMALARI



İlk dört ayda
20 Milyar TL 
kredi kullanıldı...
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Türkiye’nin son zamanlarda istikrarlı bir şekilde 
büyüyen ekonomisine, KOBİ’lerin, üreticilerin 
ve ticaret erbabının çok önemli katkısı 
olmuştur. Ancak Kobilerimizin finansmana 
erişimde karşılaştıkları sorunlar gelişimlerini 
olumsuz yönde etkilerken rekabet güçlerini de 
zayıflatmaktadır. KOBİ’lerin dış kaynaklardan 
sağladığı finansman araçlarının başında banka 
kredileri yer almaktadır. Kredi temin aşamasında 
bankalar tarafından talep edilen teminatların 
ağırlıklı olarak taşınmazlardan oluşması, teminat 
kanallarının daralmasına yol açmaktadır. Bu 
sebeple TBMM’de görüşülerek yasalaşan Ticari 
İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile işletmelerin 
finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, 
rekabet güçlerinin arttırılması ve ülkemiz 
ekonomisinin istikrarlı büyümesine katkı 
sağlaması amaçlanmaktadır.

İstanbul Ticaret Borsası üyelerinin ticarette hızlı 
ve güvenli bir şekilde hareket etmesini kısıtlayan 
engelleri ortadan kaldırmak, iktisadi değer 
taşıyan tüm varlıkları ekonomiye kazandırmak 
ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak adına 
yüksek değerli makinelerin teminat kapsamına 
alınması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 1/1/2017 
tarihinde yürürlüğe giren 6750 Sayılı Ticari 
İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile taşınırların 
da teminat kapsamına alınmasıyla, finansmana 
erişim sürecinde rahatlama sağlanmıştır. 

Bu Kanunun amacı, taşınır rehin hakkının 
güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, 
bu rehne konu taşınırların kapsamının 
genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin 
sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde 
alternatif yolların sunulması suretiyle 
finansmana erişimi kolaylaştırmaktır. Kanunun 
yürürlüğe girmesi ile beraber ilk dört ayda 20 
milyar TL kredi kullanılmıştır. 

TAŞINIR REHNİ KANUNU



KGF kefaletiyle
250 Milyar TL’ye 
kadar kredi hacmi 
sağlandı...
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KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak 
teminat yetersizliği nedeni ile çeşitli kredi ve 
destek imkânlarından yeterince yararlanamayan 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 
(KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil 
kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini 
sağlayan bir finansal kuruluştur. 1993 yılında 
93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş 
organizasyonunu tamamlayan Kredi Garanti 
Fonu, ilk kefaletini 1994 yılında vermiştir. 

İstanbul Ticaret Borsası, işletmelerin finansmana 
erişiminin kolaylaşması amacıyla Kredi Garanti 
Fonu’nun kefalet kapasitesinin arttırılması 
hususunda çalışmalarda bulunmuştur. Yapılan 
girişimler sonucunda KGF kefaletiyle 250 Milyar 
TL’ye kadar yeni kredi hacmi sağlanmış, KGF 
ihracat kredileri kefalet oranı da %85’ten %100’e 
çıkarılmıştır. 2017 yılının birinci çeyreğinde %5’lik 
büyüme kaydeden Türkiye ekonomisine KGF’nin 
en az 1 puan doğrudan katkısı olduğu tahmin 
edilmektedir.

KREDİ GARANTI FONU (KGF)



İSTİB’İn girişimleri 
sonucu yem ve 
gübrede KDV 
istisnası sağlandı...
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Tarım ürünleri fiyatlarını etkileyen en önemli 
etmenlerden biri de tarımsal üretimde 
kullanılan hammaddelerdeki vergi yükünün 
fazlalığı konusudur. Kaba ve kesif yem 
fiyatlarının yüksek olması et fiyatlarını; gübre 
fiyatlarının yüksek olması ise tarımsal emtia 
fiyatlarını yükseltmektedir. Tarımsal emtia ve et 
fiyatlarının enflasyon hesaplamasında önemli 
bir ağırlığa sahip olduğu ülkemizde bu fiyatların 

düşürülebilmesi için fiyatların üzerindeki vergi 

yükünün azaltılması önemli bir husus olarak 

karşımıza çıkmaktadır.

İstanbul Ticaret Borsası tarafından yapılan 

girişimler sonrasında yem ve gübrede KDV 

istisnası sağlanmış ve sektörün en önemli 

sorunlarından biri olan KDV yükünün indirilmesi 

konusunda önemli bir mesafe kaydedilmiştir. 

KDV İNDİRİMLERİ



İSTİB’in çalışmaları 
sonucu 10 baharat 
ürününde Gümrük 
Vergisi İndirimi 
sağlanmıştır...
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Baharat sektörünün girdi maliyetlerini arttıran 
ve uluslararası rekabetini zayıflatan yüksek 
gümrük vergileri sektörün gelişimi önündeki en 
önemli engellerden biridir.

İstanbul Ticaret Borası tarafından yapılan 
çalışmalar sonucunda 10 adet baharat 
ürününde gümrük vergilerinin düşürülmesi 
sağlanmıştır.

GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİMLERİ

Sıra MADDE ADI 2015 Gümrük 
Vergisi

Yeni Gümrük 
Vergisi

1 Karabiber Ezilmemiş, öğütülmemiş 30% 20%

2 Yenibahar 35% 20%

3 Tarçın ve Tarçın Ağacının Çiçekleri Ezilmemiş, öğütülmemiş Tarçın 30% 20%

4 Tarçın ve Tarçın Ağacının Çiçekleri Ezilmemiş, öğütülmemiş - Diğerleri 30% 20%

5 Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları): Ezilmemiş, öğütülmemiş 30% 20%

6 Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule - Ezilmemiş 
ve Öğütülmemiş 30% 20%

7 Kakule - Ezilmemiş ve öğütülmemiş 30% 20%

8 Zencefil - Ezilmemiş ve öğütülmemiş 30% 20%

9 Zerdeçal (curcuma) 30% 20%

10 Kına kına kabukları 35% 20%



İSTİB, 2013 yılından 
itibaren uzman 
akademisyenlerle 
çalışmaktadır...
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Yerel ve ulusal ölçekteki politikaların tasarlanması 
hususunda Türkiye’nin en büyük ticaret borsası 
olan İstanbul Ticaret Borsası’na önemli roller 
düşmektedir. Türkiye ekonomisinin hedefine 
ulaşabilmesi için hem iş dünyamızın talep ve 
ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi hem de 
yerel kalkınma gündeminin sağlıklı biçiminde 
tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Yerelde veri ve bilgi üreterek strateji oluşturma 
kapasitemizi geliştirmemiz Türkiye’deki önemli 
bir eksikliğin giderilmesine yardımcı olmaktadır. 
Borsa, bu süreçte üyeleri ile daha yakın temas 
kurmakta, İstanbul’da ve sektörlerde yaşanan 
sorunları ve üyelerin beklentilerini ortaya 

çıkarabilmektedir. 

Akreditasyon süreci ile hizmet kalitesini arttıran 
İstanbul Ticaret Borsası, üyelerini ve ekonomiyi 
doğrudan ilgilendiren konularda strateji ve 
politikalar üreterek ekonomik kalkınmaya da 
katkı sağlamaktadır.

Kurumsal ve yerel veri üretim inşasına katkı 
sağlayan akademisyenlerle 2013 yılından itibaren 
çalışmaya başlayan İstanbul Ticaret Borsası’nda 
teknik, teorik ve hukuki süreçlerle ilgili olarak 
her bilgi mutlaka Akademik Danışmanların 
süzgecinden geçirilerek yerel ve ulusal ölçekte 
üretilecek politikalara altyapı oluşturulur.

AKADEMİK DANIŞMANLAR



Üyelerimize 
5 yıldızlı 
hizmet sunuyoruz...
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Oda ve 
Borsalarda kurumsal kapasitenin arttırılması, 
üyelere sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, 
geleceğe yönelik planlama kültürünün 
yerleştirilmesi ve kurumsal yönetim ilkelerinin 
hakim kılınması amacıyla 2001 yılında 
Akreditasyon Sistemi çalışmalarına başlamıştır.

Bu çerçevede, TOBB, Avrupa Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ve İngiltere 
Ticaret Odası (British Chamber of Commerce) 
ile işbirliği yaparak, İngiltere ve Almanya Oda 
sistemlerinin en iyi uygulamalarını da dikkate 
alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini 
geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere 
Ticaret Odası ile birlikte yürütmüştür.

2005 yılından itibaren TOBB tarafından 

yürütülen Akreditasyon Sistemine, 2008 yılında 
yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da 
dâhil edilmiş ve sistemin adı TOBB Oda/Borsa 
Akreditasyon Sistemi olarak değiştirilmiştir.

Akreditasyon Sistemi ile Oda/Borsalarda 
kalite bilincinin oluşturulması ve toplam kalite 
yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi, Oda 
ve Borsaların kapasite ve yeterliliklerinin 
artırılarak üyelere sunulan hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesi, Oda/Borsalarda üyelere 
profesyonel hizmet sunulması, iş dünyasında 
Oda/Borsaların güvenirliğinin artırılması ve Türk 
Oda/Borsa Sistemi ile Avrupa ve Dünya Oda/
Borsa sistemleri arasında uyum sağlanması 
amaçlanmıştır.

İstanbul Ticaret Borsası, bu doğrultuda 
operasyonel ve kurumsal alanda birçok yeniliği 
hayata geçirerek 2015 yılı itibarıyla üyelerine 5 
yıldızlı hizmet sunan “Akredite Borsa” statüsü 
kazanmıştır. 

5 YILDIZLI HİZMET ANLAYIŞI



Dünyayı takip ediyoruz...
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İstanbul Ticaret Borsası hizmet kalitesini 
artırarak üyelerine daha iyi borsacılık hizmeti 
vermek için çalışırken dünya çapında borsacılık 
faaliyetlerini de yakından takip etmektedir. 

Bu kapsamda Bolsa da Mercadorias (Brezilya), 
Dalian Commodity Exchange (Çin), Dongjiang 
Uluslararası Emtia Ticaret Borsası (Çin), 
Etiyopya Ticaret Borsası ECX (Etiyopya), JSE/
SAFEX (Güney Afrika), Multi Commodity 
Exchange of India (Hindistan), Bursa Malaysia 
(Malezya), Bologna Ticaret Borsası (İtalya), 
Trieste Ticaret Borsası (İtalya), İtalyan Online 
Ticaret Borsası, (İtalya) ve Belarus Uluslararası 
Ticaret Borsası (Belarus) başta olmak üzere 

dünya çapında birçok ticaret borsasının işleyişi 

ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Avrupa Ticaret 

Borsaları Birliği ile temaslarda bulunulmuş, 

Türkiye ve İstanbul’da gerçekleştirilen Ticaret 

Borsacılığı faaliyetleri hakkında birlik üyelerine 

sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul Ticaret Borsası tarafından dünyada öne 

çıkmış ve iyi uygulama örnekleri olan sözkonusu 

ticaret borsaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu 

iyi uygulama örneklerinden ve Türkiye’deki 

mevcut koşullardan yola çıkılarak İstanbul 

Ticaret Borsasının temel faaliyet alanlarının 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

DÜNYADA BORSACILIK ARAŞTIRMALARI



Birlikte daha güçlüyüz...
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Ortaklık kültürünün gelişimi ile temsil 
edilen güç ve tecrübenin paylaşılarak, iş ve 
hizmet üretmede sinerji yaratabilmenin bir 
yöntemi olarak öne çıkan kurumlar arası 
kardeşlik kültürü, İstanbul Ticaret Borsası’nca 
benimsenmiş, ortak proje ve karşılıklı katkılarla 
etki alanı daha geniş çıktılara ulaşılmıştır.

İstanbul Ticaret Borsası, kurumsal kültürü, 
zengin ve çeşitli işlem kapasitesi ile 
biriktirdiği tecrübelerini kardeşlik protokolü 
imzaladığı borsalara aktarmakta, ortak 
projeler üretmektedir. Bununla beraber 
ortak gerçekleştirilen faaliyet ve toplantılar 
ile bölgesel kaynaşmalar sağlanarak, yeni 
ticaret yolları da ortaya çıkarılabilmektedir. 

Özellikle uluslararası kardeşlik kültürünü de 
yaygınlaştırmaya çalışan İstanbul Ticaret 
Borsası, güçlü ikili ilişkiler geliştirmenin, 
uluslararası ticarette karşılıklı güven süreçlerinin 
hızlıca geçilebileceğinin farkında olarak, 
kardeşlik protokolleri vasıtası ile önemli 
çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Kardeş Borsalar

Rize Ticaret Borsası

Karacabey Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

Belarus Ticaret Borsası

KARDEŞ BORSALAR



“Yerli Malı Belgesi” ile kamu 
alımlarında yerli firmalara 
%15 fiyat avantajı sağlıyoruz...
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Yerli Malı Belgesi, Kamu İhale Kanunu 
kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal 
alımı ihalelerinde istekliler tarafından, teklif 
edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi 
ile sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir. 

13/09/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli 
Malı Tebliği çerçevesinde oluşturulan “Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin 
Düzenlenmesine ilişkin Uygulama Esasları” 
05/11/2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 
Kamu ihalelerinde talep edilen, tüm KOBİ 
ve büyük ölçekli firmalara % 15’e kadar fiyat 
avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi için “Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin 
Düzenlenmesine ilişkin Uygulama Esaslarında 
belirtilen diğer şartların yansıra ürünün yerli 
katkı oranının en az % 51 olması gerekmektedir. 

Yerli Malı Tebliği ve Uygulama Esasları uyarınca 
İstanbul Ticaret Borsası tarafından üyelerin 
“Yerli Malı Belgesi” talepleri değerlendirilmekte, 
durumları uygun olan üyelerin belge alması 
sağlanmaktadır.

YERLİ MALI BELGESİ



İSTİB, 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası’na 
2 Milyon TL ile en yüksek 
sermaye taahhütünde bulunan 
kurumlardan biri oldu...
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Çağdaş tarım piyasası araçlarından biri olan 
Ürün İhtisas Borsası, Lisanslı Depoculuk 
sistemine kote edilmiş tarım ürünlerine ait ürün 
senetlerinin elektronik ortamda alım satımına 
aracılık edecek bir pazardır. 06/04/2017 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’nin 
kuruluşuna izin verilmiştir. 

Ürün İhtisas Borsası’nın faaliyete geçmesi ile 
beraber tarım ürünlerinin finans piyasalarına 
entegrasyonu sağlanacak ve bu sistem, tarım 
temelli ticarette önemli bir dönüşüme ön ayak 
olacaktır. Türkiye’nin tarımsal ürün ticaretini 

geliştirme ve üreticinin mahsulünün değerini 
arttırma yolunda önemli katkılar sağlayacak 
olan Ürün İhtisas Borsası, aynı zamanda Türkiye 
için referans kabul edilebilecek derinlikli bir 
tarım piyasasının oluşmasında önemli bir rol 
üstlenecektir. 

İstanbul Ticaret Borsası, tarım bazlı ticarete 
önemli katkı sağlayacağına inandığı Ürün İhtisas 
Borsası ile ilgili gelişmeleri yakından takip 
etmekte olup, kurulacak olan Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası Anonim Şirketine 2 Milyon TL 
ile en yüksek sermaye taahhüdünde bulunan 
kurumlardan biri olmuştur.

ÜRÜN İHTİSAS BORSASI



Hukuki uyuşmazlıkların  
çözümünde hakemlik 
yapıyoruz...
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Tahkim, taraflar arasındaki herhangi bir hukuki 
uyuşmazlığın hakem veya hakem heyeti 
tarafından sonuçlandırılmasını öngören ve 
gönüllülük esasına dayanan alternatif bir 
uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Borsa Tahkim Kurulumuz , taraflar arasındaki 
hukuki uyuşmazlıkların yargı mercileri tarafından 
yürütülen yargılamadan daha kısa sürede ve 
daha az maliyetle çözüme kavuşturulmasını 
sağlamaktadır.

İstanbul Ticaret Borsası, üyelerinin yapmış 
oldukları sözleşmelerde yer alması kaydıyla 
bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafların 
çözümünde 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 
hükümleri çerçevesinde tahkim sürecini 
çalıştırarak hakemlik yapabilmektedir. Taraflar 
arasındaki hukuki uyuşmazlığı mahkemeye 
gitmeden sonuçlandırmayı amaçlamaktadır. 
Borsa Hakem kararları, yargı mercilerince verilen 
mahkeme ilamı niteliğindedir. 

BORSA TAHKİMİ



İSTİB Akademi 
ticaretin 
okulu...
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İstanbul Ticaret Borsası tarafından üyelere 
verilen eğitimler İSTİB Akademi ismi ve logosu 
ile kurumsal kimliğe kavuşturulmuş olup 2015 
yılından bu yana akademisyenler tarafından 
verilmektedir. 

İstanbul Ticaret Borsası’nın 93 yıllık akademik 
eğitim süreçleri ile birleştirilerek, üyelerin 
kurumsallaşma, mesleki, teknik ve ticari hayatını 
etkileyecek kişisel gelişim eğitimlerine ağırlık 
verilmektedir. Eğitimlere üst düzey yöneticiler 
ve şirket ortaklarının da katılmaları sağlanarak, 
İSTİB Akademinin teorik bilginin kaynağı 
akademisyenler ile pratik bilginin kaynağı sektör 
temsilcilerinin buluştuğu önemli bir eğitim 
merkezi haline gelmesi hedeflenmektedir. 
Borsada temsil edilen sektörlere özel hazırlanan 

zengin eğitim içerikleri üyeler tarafından ilgi ile 
karşılandığından eğitim kapsamı genişletilmiş ve 
eğitim süreleri uzatılmıştır.

İSTİB Akademi’de eğitimler, üyeler ve personel 
nezdinde yapılan anket çalışmalarının 
ardından ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda 
gerçekleştirilmekte; eğitimin kalıcı olabilmesi 
için, eğitim esnasında kullanılan sunumlar ve 
dokümanlar katılımcılara ve talep eden diğer 
üyelere ulaştırılmaktadır. Eğitimlerin etkinliğinin 
arttırılması için anketler yoluyla düzenli olarak 
ölçümler yapılmaktadır. 

İSTİB Akademi adı altında bugüne kadar 45 
eğitim programı düzenlenmiş ve yüzlerce kişi 
eğitim programlarından yararlanmıştır. 

İSTİB AKADEMİ



Hijyen eğitimleri ile 
2 bini aşkın çalışana 
hijyen sertifikası...
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İstanbul Ticaret Borsası üyelerinin değişen 
koşullara uyumlarını sağlamak ve yeni 
koşullardan zarar görmelerini engellemek 
üzere önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren, 
“Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” ile gıda üretimi 
yapan, konaklama hizmetleri sunan işyerleri 
ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu 
temizlik hizmeti verilen iş yerlerinde çalışanların, 
hijyen eğitimi ile birlikte hijyen sertifikası alması 

zorunlu hale gelmiştir. 

Yönetmelik ile üyelerin birçoğu için temel 
gereklilik haline gelen Hijyen Eğitimlerinin 
gerçekleştirilmesi amacı ile İstanbul Ticaret 
Borsası tarafından çalışmalar yapılmış, üye 
şirketlerin çalışanlarına yönelik ücretsiz hijyen 
eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitimler sonucunda 
iki bini aşkın çalışan hijyen sertifikası almaya hak 
kazanmıştır. 

HİJYEN EĞİTİMLERİ



50 yıldan daha eski 
arpa, buğday ve nohut 
tohumları ekilerek 
başarıyla hasat sağlandı...
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Borsa stoklarında bulunan 50 yıldan daha eski 
olduğu tahmin edilen tohumların; canlılıklarının 
tespit ederek çimlenebilmelerini sağlamak, 
tohumları uygun ortamlarda çimlenebilmelerini 
araştırmak, çimlenen tohumları mevcut 
tohumlarla karşılaştırarak tür farklılıklarını 
tespit etmek amacıyla İstanbul Ticaret Borsası 
tarafından 2012 yılında bir proje başlatılmıştır. 
2016 yılında sonuçlanan projede buğday ve 
arpa tohumları canlandırılarak çimlendirilmesi 
sağlanmış, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Tarla Bitkileri Araştırma Merkezi ve Türkiye 
Tohum Gen Bankası tarafından Haymana’da 
ekimi yapılan tohumlardan hasat alınmıştır.

Proje sürecinde tohumlardaki enfeksiyonların 
giderilebilmesi ve eski tohumların yeniden 
canlandırılabilmesini sağlayan iki önemli bilimsel 
buluşa da imza atılmıştır. Proje kapsamında 
geliştirilen solüsyonlar ile tohumlarda 
ortaya çıkabilecek zararlı oluşumların önüne 
geçilebilecek ve bu solüsyonlar üretim 
sektörünün kullanımına sunulabilecektir.

İstanbul Ticaret Borsası tarafından 
gerçekleştirilen proje sürecinde geliştirilen 
sterilizasyon ve çimlenme teknolojileri Türk 
tarımında olduğu kadar farklı sektörlerde de 
kullanılabilecek önemli buluşlardır. 

KADİM TOHUMLARI 
CANLANDIRMA PROJESİ



Yöresel ürünlerimize 
sahip çıkıyoruz...
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Coğrafi işaretler, belirgin niteliği, ünü veya 
diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu 
yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir 
ürünü ifade etmektedir. Coğrafi işaretli ürünlerin 
artması hem yöresel değerlerin hem de 
üreticinin korunmasını sağlamaktadır.

Coğrafi işaretli ürünler, Türkiye’de hem 
yerel kalkınma ve tarım hem de ihracat 
için büyük bir önem taşımaktadır. 
Türkiye’de bugüne kadar 209 adet tescil 
edilmiş ürün olsa da potansiyelin 2 bin 500 

civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Coğrafi İşaretli ürünlerin ekonomiye önemli 

katkılar sağlayacağına inanan İstanbul Ticaret 

Borsası, 2013 yılından beri Coğrafi İşaretler 

ile ilgili olarak her yıl “Sizin oraların 

nesi meşhur?” sloganı ile düzenlenen 

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na 

Borsa temsilcileri ile birlikte geniş 

katılım sağlayarak ülke çapında yapılan 

faaliyetlere destek vermektedir.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER



"Pazar ola"

www.epazar.ist
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E-ticaret kullanıcılara dünyanın her yerinden 
ürün ve hizmete erişim imkânı sağlarken, 
internet üzerinde dönen ekonomi her geçen 
gün artmaktadır. Öte yandan geleneksel 
perakende sektörünün daralmasını, e-ticaretin 
KOBİ’lere düşük maliyet ve hızlı erişim olanakları 
sunmasını, gelişmekte olan pazarların hızla 
büyümesinde e-ticaretin etkisini ve kullanımının 

hızla artacağını öngören İstanbul Ticaret 
Borsası, E-Pazar Projesini hayata geçirerek 10 
bini aşkın üyesinin hizmetine sunmuştur. 

İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle 15 ayda 
tamamlanan proje  “Pazar Ola” sloganı ile 15 
Kasım 2016’da yapılan Gong Töreni ile üyelerinin 
kullanımına açılan Elektronik Pazar Projesinin 
tüm hakları İstanbul Ticaret Borsası’na aittir. 

E-PAZAR 
İSTANBUL TİCARET BORSASI 
ELEKTRONİK BORSA PLATFORMU



Üyelerimizi aktif işgücü 
ve istihdam teşviklerinden 
faydalandırıyoruz...
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İstihdam sorununun altında yatan en önemli 
nedenlerden biri de mesleksizliktir. Türkiye’de 
vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte, 
diğer yandan firmalar kalifiye ve ara eleman 
sıkıntısı çekmektedir. Bu kapsamda, işgücü 
piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün 
yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, 
TOBB ile İŞKUR arasında 18 Ağustos 2016 
tarihinde imzalanan “Mesleki Eğitim ve İstihdam 
Seferberliği Protokolü” doğrultusunda yapılan 
çalışmalara İstanbul Ticaret Borsası tarafından 
aktif olarak destek verilmektedir.

İstanbul Ticaret Borsası bünyesinde 2016 
yılından bu yana faaliyet gösteren İŞKUR 

Destek Birimi vasıtasıyla üyelere yönelik tanıtım 
ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Bu 
birimde Borsa üyelerinin, İŞKUR’un işverenlere 
yönelik aktif işgücü hizmetlerinden ve istihdam 
teşviklerinden faydalanabilmeleri amacı ile 
çalışmalar yürütülmektedir. 

İşverenler tarafından bu birime iletilen eleman 
ihtiyaçları ve mesleki yeterlilik belgesi talepleri 
toplanarak İŞKUR’a bildirilmekte, İŞKUR ise 
“Aktif İşgücü Programları” kapsamındaki 
faaliyetlerinden olan “İşbaşı Eğitim Programı” 
ile işgücü piyasasında istihdam yaratmakta, 
Mesleki Eğitim Kursları yoluyla da çalışanların 
eğitim ihtiyacını karşılamaktadır.

İŞKUR DESTEK BİRİMİ



KOBİ’lerin yanındayız...
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Bir işletmenin kuruluş aşamasından başlayarak 
faaliyete geçmesi, ürün veya hizmet üretmesi, 
pazarlaması ve nihayet kapanış aşamasına 
kadar çok sayıda prosedürle karşılaştığı 
bilinmektedir. Bu prosedürleri aşmada ve 
desteklere ulaşmada özellikle KOBİ’ler çeşitli 
zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

KOBİ’lerin; Şirket İşlemleri, İzinler, Vergiler, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Destek ve Teşvikler, 
Finansa Erişim, Kalite ve Belgelendirme, Dış 
Ticaret, İş Geliştirme, Ar-Ge ve İnovasyon, 

KOSGEB destekleri, Avrupa Birliği Fonları, 

İŞKUR, İstanbul Kalkınma Ajansı ve diğer 

devlet destekleri hakkında bilgilendirilmelerini 

sağlamak üzere İstanbul Ticaret Borsası 

bünyesinde KOBİ Destek Birimi kurulmuştur. 

KOBİ’lere yönelik bilgiler ve yararlanabilecekleri 

destekler birim personeli tarafından 

başvurucular ile paylaşılmakta, çeşitli bilgi ve 

güncel gelişmeler web sitesi ve e-posta sistemi 

üzerinden üyelerimize duyurulmaktadır.

KOBİ DESTEK BİRİMİ



Dış ticarette destekçiniziz...
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Türkiye’nin yaptığı ihracatın yarısından fazlasını 
oluşturan, küresel ekonominin temeli olan 
KOBİ’lerin ülkemizin 2023 ihracat hedefi olan 
500 milyar dolara ulaşmasında rolü oldukça 
önemli olacaktır.

Üyelerimizin uluslararası rekabetçiliğini 
güçlendirmek, ihracat kabiliyetlerini geliştirerek 
ticaret hacimlerini arttırmak ve dış pazarlara 
erişimlerini kolaylaştırmak üzere, İstanbul 
Ticaret Borsası bünyesinde 2016 yılından 

itibaren Dış Ticaret Birimi oluşturulmuştur. 

İstanbul Ticaret Borsası Dış Ticaret Birimi 

tarafından başvuran üyelere; dış pazarlara 

erişim, dış pazar araştırması, dış ticaret 

mevzuatı ve ihracata yönelik devlet destekleri 

hakkında bilgiler verilmekte, ayrıca dış ticaret 

ile ilgili gelişmeler ve dünyadan işbirliği teklifleri, 

web sitesi ve e-posta sistemi üzerinden 

üyelerimize duyurulmaktadır.

DIŞ TİCARET BİRİMİ



İSTİB, TOBB Nefes Kredisi 
kapsamında üyelerine 
27 Milyon TL Kredi 
imkanı sağladı...
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Ticari hayatın temelini oluşturan KOBİ’ler, 
üstlendikleri rol ile Türkiye ekonomisinin 
büyümesinde en önemli aktörlerdir. KOBİ’lerin 
gelişmesinin önündeki en büyük engellerden 
biri olan finansmana erişim güçlüğü, aynı 
zamanda Türkiye’nin de büyümesinin önünde 
bir engel halini almıştır. 

İstanbul Ticaret Borsası, üyelerine ait 
işletmelerin de yaşamakta olduğu finansmana 
erişim güçlüğünün ortadan kaldırılabilmesi için 
çeşitli çalışmalar yapmakta, politika üretme 

süreçlerinde aktif roller üstlenmektedir. 

TOBB ve TOBB çatısı altındaki Oda-Borsaların 
öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu teminatıyla, 
finansman maliyetlerinin düşürülmesi ve 
finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla 
hayata geçirilen “TOBB Nefes Kredisi” ile yıllık 
yüzde 9,90 faizle 27 bin firmaya 5 milyar TL’lik 
kredi hacmi sağlanmıştır. 

İstanbul Ticaret Borsası tarafından, TOBB Nefes 
Kredisi kapsamında üyelerine 27 milyon TL’lik 
kredi imkânını sunmuştur. 

NEFES KREDİSİ



Dünyadan işbirliği teklifleri 
ve uluslararası ihaleler 
www.istib.org.tr’de... 
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İstanbul Ticaret Borsası, üyelerinin yurtdışı 

pazarlara erişimlerine katkıda bulunmak 

amacıyla, özellikle 2013 yılından bu yana çeşitli 

kurum ve kuruluşlarla sürdürdüğü bağlantılar 

sayesinde firmaların mal ve hizmet alım/satım 

talepleri ile işbirliği tekliflerini yurt dışındaki 

potansiyel firmalara ulaştırmakta ve gelen 
talepler ile ihale ilanlarını çeşitli kanallarla 
üyelerine duyurmaktadır.

TOBB bünyesinde toplanan dünyadan işbirliği 
teklifleri ve uluslararası ihaleler www.istib.
org.tr web sitesinde ilan edilerek, iki aylık 
periyotlarla yayımlanan Borsa Aktüel dergisinde 
yer almaktadır. Ayrıca uluslararası ihale, mal 
hizmet talepleri, fuar ve konferans duyuruları da 
e-posta yoluyla üyelere duyurulmaktadır. 

İstanbul Ticaret Borsası, uluslararası partnerleri 
ile Türk iş alemi arasında iş bağlantıları 
sağlayarak, uluslararası dış pazarların kapısını 
aralamakta, yerli ve yabancı heyetleri ikili iş 
görüşmeleri için bir araya getirmektedir.

ULUSLARARASI İŞ İMKÂNLARI

DÜNYADAN İ ŞB İRL İĞ İ  TEKL İFLER İ

UKRAYNA SLOVENYA TACİKİSTAN

SATIM
Kayıt Tarihi: 09.06.2017
Firma Adı: AUGUST-KIY LTD
Adres: 9 Lugova St., Kyiv, Ukraine, 04074
Tel: +380.44.496-1-496
Faks: +380.44.496-1-496
e-mail: august@august-kiy.kiev.ua
web: www.august-kiy.kiev.ua

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafın-
dan August-Kiy LTD şirketinin ülkemize 
çeşitli tahıllar, buğday ve mısır unu, şeker 
ve mısır, bezelye gibi tahıllardan oluşan 15 
çeşit ürün satmak istediği bildirilmiştir. 

SATIM
Kayıt Tarihi: 09.06.2017
Firma Adı: FEJSAL İMERİ
Yetkili Kişi: Fejsal imeri
Tel: +386.70.208 527
e-mail: fejsal81@hotmail.com

Slovenya’dan Birliğimize başvuran Fejsal 
İmeri, soğuk sıkılmış kaliteli kabak çe-
kirdeği yağı ve ceviz yağı ile kara üvez 
meyve suyu ürettiklerini ve ürünlerini 
Türkiye’ye satmak istediklerini bildir-
miştir. Türkçe bilen Fejsal İmeri, kabak 
çekirdeği yağının prostat hastalarına şifa 
olduğunu belirtmiştir. 

SATIM
Kayıt Tarihi: 18.05.2017
Firma Adı: MEHROJ LLC
Adres: Tacikistan
Yetkili Kişi: Mamur Sharifi 
Cep Tel: +992.918.343000
 e-mail: mamur20@hotmail.com

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Prog-
ramı kapsamında her yıl düzenlenen 
etkinliklerden 19.’suna katılan Tacikis-
tanlı iş adamı Mamur Sharif, Birliğimize 
başvurarak, ellerinde Tacikistan’ın Ho-
cent Bölgesinden 7 yıl içinde toplanmış 
150 ton civarında çiçek balı (saf nektar 
balı) bulunduğunu ve 6 USD/kg fiyattan 
Türkiye’ye ihraç etmek istediklerini 
bildirmiştir. 

UKRAYNA UKRAYNA UKRAYNA

ALIM
Kayıt Tarihi: 30.05.2017
Firma Adı: PC “Slavutich-Tara”
Yetkili Kişi: Kirill Stariy / Manager of FEA 
Adres: Ukraine, Zaporozhye prosp.
Lenina, bud.187, kv.33,
Tel: +380.661.930407
e-mail: kirill.stariy@stszp.com.ua

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafın-
dan, bira üretiminde kullanılan tahılların 
posasından birçok hayvan türü için yüksek 
kalitede proteinli yem üreten PC “Slavu-
tich-Tara” firmasının ürünlerini satmak 
istediği bildirilmiştir. Ürünün hayvan ye-
tiştiriciliğinde, kanatlı yetiştiriciliğinde, 
domuz yetiştiriciliğinde, yem katkı mad-
desi olarak balık yetiştiriciliğinde yaygın 
olarak kullanıldığı ve protein ve elyafa 
ek olarak hayvanlar için gerekli maddeleri 
(kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, 
sodyum, iyot, karoten, vitaminler E, B1, 
B2, B4, B5) içerdiği belirtilmiştir. Ayrıca 
bira tahıl posalarının kullanılmasının 
çiftliklerin yem alım maliyetlerini önemli 
ölçüde düşürdüğü ve ağırlık kazanımı ve 
süt üretimini önemli ölçüde arttırdığı 
belirtilmiştir.

SATIM
Kayıt Tarihi: 30.05.2017
Firma Adı: KHERSONSKY KHLİBOCOM-
BINAT PJSC
Yetkili Kişi: Oleksandr Vlasenko / 
International Relations Manager
Cep Tel: +380.95.3883745
e-mail: a.vlasenko@hleb.ks.ua
web: www.hleb.kherson.ua

Ukraynalı ekmek ve unlu mamuller 
fabrikası PJSC “Khersonsky Khlibocom-
binat” firmasının uzun saklama ömrü ve 
büyük bir ürün yelpazesine sahip olan 
unlu mamullerini ihraç etmek istediği 
bildirilmiştir. Şirketin bir tanesi sadece 
şekerleme üreten üç tesisten oluştuğu ve 
diğer iki tesisin biri günde 40 tona kadar 
pişmiş mamul ürettiği belirtilmiştir. Şir-
ketin ayrıca, dış pazar için dondurulmuş 
unlu mamullerin üretimi ile ilgili yeni bir 
proje hazırladığı belirtilmiştir. 

SATIM
Kayıt Tarihi: 30.05.2017
Firma Adı: VASILKIVSKA
Adres: Radyanska St, 19, village Zeleny 
Bir, Vasilkivsky district, Kyiv region, 
08635, Ukraine
Yetkili Kişi: Lytvyn Volodymyr Volo-
dymyrovych
Tel: +380.96.776-86-38; 
Cep Tel: +380.96.776-86-37
e-mail: shpig2008@ukr.net

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tara-
fından, kuru ve sıvı yumurta ürünleri, 
kuru bira mayaları üreten Vasilskivska 
şirketinin ürünlerini ihraç etmek istedi-
ği bildirilmiştir. Ürün çeşitleri: yumurta 
tozu, yumurta sarısı tozu, kurutulmuş 
fermente edilmiş yumurta sarısı, yu-
murta akı tozu, sıvı yumurta karışımı, 
sıvı yumurta sarısı ve kuru bira mayası.



Üyelerimizin yeni pazarlara 
ulaşabilmesi için dünyadaki 
önemli fuarlara katılımlarını 
sağlıyoruz...
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Küresel rekabetin artmasıyla beraber, 
uluslararası pazarlara açılmak bir zaruret halini 
almıştır. Bir ürün ya da hizmetin kalitesi kadar, 
uygun pazar bulunması ve ürünün etkin tanıtımı 
da önemli bir hâle gelmiştir. Yeni pazarların 
bulunması ise ayrı bir deneyim gerektirmektedir.  
Alıcı ve satıcıları bir araya getiren fuarlar 
bu noktada, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve 
yeni pazarlara ulaşılması açısından önemli 
organizasyonlardır. 

İstanbul Ticaret Borsası, bir asra yakın 

deneyimi ile üyelerinin yeni pazarlara erişim 

sağlayabilmesi için Avrupa ve dünyanın en 

önemli gıda fuarlarına ziyaretçi ve iştirakçi 

olarak katılmalarını sağlamaktadır.  Borsa 

üyesi firmalar bu fuarlar yoluyla yenilikçi 

ürünleri inceleme, iş geliştirme fırsatlarından 

yararlanma ve yeni işbirlikleri kurma imkânı 

bulabilmektedirler. 

ULUSLARARASI FUARLAR



Yeni girişimcilerin 
yolunu açıyoruz...
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Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının 
çözümünün temel unsuru olan girişimciliğin 
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması adına ulusal 
düzeyde gerçekleştirilen projelere etkin destek 
sağlayan İstanbul Ticaret Borsası, 2013 yılından 
bu yana girişimciliği özendirici eğitim faaliyetleri 
gerçekleştirirerek, hükümetin bu yöndeki 
çalışmalarına destek verilmiştir.

Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, 
girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, kurulan 
İş Geliştirme Merkezlerinin desteklenerek ortak 
projeler yürütülmesi, istihdamın arttırılması 
ve yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin 
desteklenmesi gibi resmi hedefleri paylaşarak, 
iç dinamiği haline getiren İstanbul Ticaret 
Borsası tematik çalışmalara da katkılarını 
sürdürmektedir.

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ

Türkiye ekonomisinin geleceği düşünüldüğünde, 
sağlıklı işleyen bir girişimcilik ekosisteminin 
önemi ortaya çıkmaktadır. İşsizliğin azaltılması 
ve istihdamın sürdürülebilir olabilmesi için 
girişimcilerin ve girişimcilik eğitimlerinin 
desteklenmesi gerekmektedir. 

İstanbul Ticaret Borsası, KOSGEB ile yapılan 
protokoller çerçevesinde 2013 yılından bu yana 
“KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” 

düzenleyerek sisteme katkı sağlamaktadır.

En fazla 30 kişiden oluşan gruplar ile 
düzenlenen eğitimlere katılacak belirli bir iş 
fikri olan girişimci adayları; cinsiyet, yaş grubu 
ve eğitim durumu gibi sınırlamalar olmaksızın 
yapılan mülakatlarla belirlenmektedir.  

Girişimcilik alanında KOSGEB tarafından 
yetkilendirilmiş, tecrübeli akademisyenler 
tarafından verilen eğitimlerde “Girişimcilik 
özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve 
yaratıcılık egzersizleri, sorumlu girişimcilik 
kavramı ve tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, 
işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, 
mali ve hukuki sorumluluklar ve iş planı 
hazırlama” konularında teorik ve uygulamalı 
eğitimler verilmektedir. 

GİRİŞİMCİLİK



Girişimciliğin 
gelişmesi için 
çalışıyoruz...
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TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu

TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu

TOBB tarafından ülkemizde girişimcilik 
potansiyelinin geliştirilmesi ve girişimcilerimizin 
daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla, 
politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün 
gelişmesine öncülük etmek üzere 2007 yılında 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, 2009 yılında ise 
TOBB Genç Girişimciler Kurulu kurulmuştur. 

Yaklaşık 15.000 girişimciden oluşan ve her 
geçen gün genişleyen kurullar, ülkenin en 
geniş girişimci ağını oluşturmaktadırlar. Bu 
kurullar, ülkemizde girişimcilik ekosisteminin 
güçlendirilmesi adına faaliyetler yürütmekte 
olup, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin 
öncüsüdür.

İstanbul Ticaret Borsası, TOBB İstanbul Kadın 
Girişimciler Kurulu ve TOBB İstanbul Genç 
Girişimciler Kurulu’na aktif katkı sağlamakta ve 
faaliyetlerini desteklemektedir.

Türkçe Konuşan Girişimciler

İstanbul Ticaret Borsası tarafından ticaretin 
Türkçe konuşarak ve yazışarak yapılabilmesi ve 
Türkçe’nin ortak bir dostluk dili haline gelmesi 
idealine katkıda bulunmak ve katılımcı diğer 
ülkelerdeki Türk soylu ve akraba toplulukların 

bugünkü Türkçe üzerinden birbirleri ile 
anlaşması, birbirleriyle ticaret yapması ve 
bölgede barışın gelişmesi ve yerleşmesi amacı 
ile dünya çapındaki Türkçe Konuşan girişimciler 
ile ilişkilerin geliştirilmesi konularında çeşitli 
çalışmalar gerçekleştirilmekte ve TOBB 
tarafından 2005 yılından bu yana yapılmakta 
olan Türkçe Konuşan Girişimciler Programına 
destek verilmektedir. 

İstanbul Ticaret Borsası tarafından 2013 yılından 
bu yana yurt içi ve yurtdışında gerçekleştirilen 
toplantılarda Orta Asya’da, Balkanlarda, farklı 
özerk bölgelerde ve Türkçe konuşulan birçok 
ülkede yaşayan girişimciler Türk İş Âlemi ile 
bir araya getirilmektedir. Girişimcilerin bir 
araya geldiği bu toplantılarda ticari ilişkiler 
kuvvetlendirilirken yeni işbirliği fırsatları 
değerlendirilmektedir.

GİRİŞİMCİLİK



İSTİB üyesi şirketler 
2016 ve 2017’de 
TOBB Türkiye 100 listesine 
girerek büyük başarı kazandı...
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Kapsamlı bir dönüşüm süreci yaşayan Türkiye 
ekonomisi, Türk şirketleri ile dünya pazarından 
aldığı payı daha da arttırmak hedefi ile 
ilerlemektedir. Birçok iç ve dış dinamiğin etkileri 
ile engellerle karşılaşan Türkiye ekonomisi 
yılmadan ilerlerken, başarısı ile hayranlık dolu 
bakışları da üzerine toplamaktadır. 

Bu başarının mimarı olan Türk şirketlerinin taltif 
edilmesi, dünyaya tanıtılması, görünürlüklerinin 
arttırılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
öncülüğünde, TEPAV işbirliği ile Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen 100 şirketi belirlenmektedir.

Teknolojiden tarıma, sanayiden enformasyona 
kadar çeşitli sektörlerdeki şirketler büyüyerek, 
dünya ticaretinden pay alarak ülke ekonomisine 
katkıda bulunurken, İstanbul Ticaret Borsası da 
bilgi ve finansmana erişim kolaylığı sağlamak 
gibi hizmetlerle, şirketlerin önünü açmaya 
çalışmaktadır. 

İstanbul Ticaret Borsası üyesi dört şirket 2016 
ve 2017 yılında TOBB Türkiye 100 – Türkiye’nin 
Hızlı Büyüyen Şirketler listesine girmiş ve 
İstanbul Ticaret Borsası’nın övünç kaynağı 
olmuşlardır.

TOBB TÜRKİYE 100



İhtiyacınız olan 
bilgi, rapor ve 
istatistikler 
elinizin altında....
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İstanbul Ticaret Borsası Türkiye ve dünya 
ekonomisindeki gelişmeleri takip ederek, 
bunlarla ilgili olarak üyelerinin beklentilerine 
cevap vermekte, kaliteli ve güvenilir raporlar ve 
istatistiki veriler hazırlamaktadır. 

Bu amaçla Yıllık Faaliyet Raporu, Sektörel 
Raporlar ve Bültenler hazırlanmakta ve dünyada 
önemli kurumlar tarafından yayınlanan çeşitli 
uluslararası verilerin tercüme edilerek üyelere 
ulaşması sağlanmaktadır.

Yıllık Faaliyet Raporları:

Her sene başında yayımlanan yıllık faaliyet 
raporlarında ait olduğu yıla ilişkin dünya ve 
Türkiye ekonomisinin gelişimi ile ilgili detaylı 
tablolar ve grafikler yer almakta, ayrıntılı 
ekonomik değerlendirme yapılarak gelecek yıla 
ilişkin ekonomik beklentiler paylaşılmaktadır. 

Sektörel Raporlar:

İstanbul Ticaret Borsası’nın politikaları arasında 
sektörel gelişmeleri takip ederek, üyelerini 
bilgilendirmek önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu hedef doğrultusunda, İstanbul Ticaret 
Borsası tarafından, borsaya kote olan ürünler, 
piyasa derinliği açısından stratejik özellik taşıyan 
ürünler ve aynı zamanda üyelerinin sektörlerinin 

dâhil olduğu alanlarda detaylı sektörel raporlar 
hazırlanmaktadır. 

Bu raporlarda, piyasaların güncel durumları, 
pazar araştırmaları fiyat hareketleri, rekolteler 
gibi bilgiler yer almakta, üyelerin üretim ve 
pazar politikalarını belirleyecekleri ve kurumsal 
kapasitelerini arttırabilecekleri bir kaynağa 
ulaşabilmektedirler.  

İstanbul Ticaret Borsası özellikle 2013 yılından 
bu yana konusunda uzman akademisyenlerin 
de katkıları ile Ceviz, Et, Et Mamulleri, Yumurta, 
Baharat gibi sektörler ile ilgili raporlar 
hazırlamış, dünya ve ülke ekonomisindeki 
hareketlilikleri de üyelerinin dikkatine sunan 
çalışmalara hız vermiştir. 

İKTİSADİ DESTEKLEME VE RAPORLAMA

2014 YILI 
FAALİYET RAPORU

TÜM YÖNLERİYLE 

YUMURTA

SEKTÖR ARAŞTIRMALARI

Prof. Dr. H. Ersin ŞAMLI
Yrd. Doç. Dr. Aylin AĞMA OKUR

Zahire Borsası Sokak No:3 34112  Bahçekapı / Fatih / İstanbul
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Uluslararası İstatistikler

İstanbul Ticaret Borsası, dünyadaki ekonomik 
gelişmelerle birlikte, tarımsal emtia fiyatları, üretim 
bilgileri, rekolte tahminleri, pazar hareketlilikleri, 
piyasa değerlendirmeleri ile ilgili yabancı 
kuruluşlar tarafından yayımlanın raporları dilimize 
çevirerek üyeleri ile paylaşmaktadır. 

İstanbul Ticaret Borsası’nın Türkçeleştirilerek 
düzenli olarak üyelerin bilgisine sunmakta 
olduğu istatistiki verilerin büyük bir kısmı 
sektörler için bir ilk niteliği taşımaktadır. 
Aşağıda belirtilen istatistiklerin bir kısmı 
yalnız İstanbul Ticaret Borsası tarafından 
hazırlanmaktadır:

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu Tarımsal 
Emtia Fiyat Verileri, Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü Fiyat Verileri, AB ve Dünya 
Aylık Çiğ Süt Fiyatları, Avrupa Birliği Süt ve 
Süt Ürünleri Üretimi, Avrupa Komisyonu Süt 
Piyasası Değerlendirmeleri, Dünya Hububat 
Durumu Raporları, Dünya Aylık Hububat 
Haberleri gibi istatistiki bilgiler üyelerin bilgisine 
sunulmaktadır.

Fiyat Bültenleri

Ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan 
ham veya işlenmiş tarım ve hayvancılık 
ürünlerinin ticaretinde doğru değerleme 
için fiyat hareketlerinin takibi büyük önem 
taşımaktadır. Ürünlerin tip ve cinslerine göre 
detaylı fiyat verileri reel sektöre ticari karar alma 
süreçlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

İstanbul Ticaret Borsası’nda gerçekleşen 
tescil işlemleri sonucunda oluşan fiyatlar, 
anlık, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak 
yayınlanmaktadır. 

İKTİSADİ DESTEKLEME VE RAPORLAMA



Teknolojiyi her alanda 
en iyi şekilde 
kullanıyoruz...
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İstanbul Ticaret Borsası teknolojik kapasitenin 
arttırılarak, işlerin ve işlem süreçlerinin 
hızlandırılması, ölçme ve değerlendirme 
süreçlerinin etkinliğinin güçlendirilmesi ile 
üyelere kaliteli hizmet sunumunun sağlanmasını 
hedeflemektedir.  

2013 yılından bu yana güçlendirilen teknik 
altyapı ve insan kaynağı ile İstanbul Ticaret 
Borsası kendi ihtiyacı doğrultusunda çözümler 
üretmekte, gerektiğinde harici hizmet 
sağlayıcılar da kullanabilmektedir. 

İntranet

Borsa personelinin çalışma hayatını ve bilgi 
erişim süreçlerini kolaylaştırmak, iletişim 
döngüsünü hızlandırmak hedefi ile hazırlanan 
İntranet Sistemi, 2017’de kullanıma açılmıştır.

Söz konusu sistem, bilgi ve belgelerin elektronik 
ortamda paylaşımını hızlı ve etkin şekilde 
sağlamakta, emek ve zaman verimliliğine 
olumlu etki yapmaktadır. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 

İstanbul Ticaret Borsası’nda 2016 yılından bu 
yana iş ve işlem süreçlerinde hız ve tasarruf 
sağlayan Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(EBYS) uygulanmaktadır. EBYS kullanımında 
standart yazışma, sevk, paraf ve onay 
sürelerinin minimuma indirilmesi, zaman ve 
kâğıt israfının önlenmesi ve yazışmaların sağlıklı 
bir şekilde arşivlenmesi amaçlanmaktadır. 

7 gün 24 saat evrak gönderimi sağlanabildiği 
gibi evrakın hangi aşamada olduğunun kolayca 
görüldüğü sistemde, yetki seviyelerine göre 
çalışanlar çeşitli arama kriterleri kullanarak ilgili 
belgelere zahmetsizce ulaşabilmektedir. 

EBYS ile sistemde bekleyen ve işlem yapılan 
evraklar kontrol edilerek personelin performansı 
değerlendirilebilmektedir. EBYS sistemi ile 
kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar dijital 
ortamda yapılmaktadır. Son bir yıl içinde iç ve 
dış yazışmalar EBYS üzerinden yapılmış bu 
sayede yaklaşık 22.000 adet kâğıt tasarruf 
edilmiştir. 

TEKNOLOJİK ATILIMLAR



93 yıllık birikim 
kayıt altında...
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E-Arşiv

Tarih boyunca dünyanın en önemli ticaret 
merkezlerinden biri olan İstanbul, bu özelliği 
ile ticaret tarihi hakkında değerli bilgiler 
sunabilecek bir arşiv niteliği taşımaktadır.

93 yıldır İstanbul’daki ticari hayatın en önemli 
tanıklarından biri olan İstanbul Ticaret Borsası 
ticaret borsacılığı tarihi hakkında geçmişten 
günümüze küresel gıda haberlerini ortaya 
koyabilen nitelikte hafızaya sahip olan 
kurumların başında gelmektedir. İstanbul Ticaret 
Borsası bu anlamdaki sorumluluğunu da dikkate 

alarak, 1924 yılında başlayan serüvenini ilk defa 
“E-Arşiv” projesi ile araştırmacıların dikkatine 
sunmuştur. Kuruluşundan bu yana İstanbul 
Ticaret Borsası arşivlerinde bulunan tüm 
yönetim kurulu ve meclis kararları taranarak 
dijital ortama aktarılmıştır. 125.000 sayfayı 
bulan E-Arşiv, hazırlanan yazılım ile personelin 
kullanımına sunulmuştur. 

E-Arşive hem web üzerinden, hem de mobil 
uygulama vasıtasıyla mobil cihazlardan erişim 
sağlanmaktadır. E-Arşiv ile araştırmacılar 
İstanbul Ticaret Borsası arşivlerinde yer alan 
tarihi kayıtlara kolayca ulaşabilmektedir.

TEKNOLOJİK ATILIMLAR



Girdi 
maliyetlerinizi 
düşürüyoruz...
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İstanbul Ticaret Borsası, gücünü üyelerinden 
alan ve büyük bir ekonomiyi temsil eden 
kurumsal kimliği ile üyelerine günlük hayatı ve 
ticareti kolaylaştırılan çözümler sunmayı görev 
edinmiştir. 

Bu kapsamda, üyelerine işlem kolaylığı, fiyat 
indirimi gibi avantajlarla sağlık, eğitim, enerji 

ve teknik analiz gibi birçok hizmet için farklı 
kurumlarla protokoller imzalamaktadır. Üyeler, 
yapılan protokoller ile avantajlı fiyat tarifeleri 
ve hizmette ayrıcalık gibi olanaklara sahip 
olabilmektedir. Üyelerimiz, Borsa ile anlaşmalı 
kurumların listesine, www.istib.org.tr web 
adresinden ulaşabilmektedirler.

ANLAŞMALI KURUMLAR



TÜM YÖNLERİYLE 
YUMURTA
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Tüm görsel ve yazılı mecralarda 
hizmetinizdeyiz...
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1924 yılında kurulan İstanbul Ticaret Borsası, 
ticari hayatın tüm süreçleri içinde yer almıştır. 
Yıllar boyunca elde edilen çıktılar, projeler ve 
raporlar ticari hayata ışık tutması amacıyla 
yayınlara dönüştürülmüştür.

İstanbul Ticaret Borsası tarafından bu 
gelenek 2013 yılından sonra daha güçlü bir 
şekilde devam ettirilmiş, kurumsal ve sektörel 
yayınlara ağırlık verilmiştir. Bununla birlikte, 

dijital platformlarda önemli adımlar atılmış, 
sosyal medya kullanımına önem verilerek bilgi 
paylaşımı kolay hale getirilmiştir. 
İki ayda bir yayınlanan Borsaaktüel dergisi, 
sektörel yayınlar, faaliyet bültenleri, araştırma 
raporları ve faaliyet filimlerimiz ile üyelerimiz 
yeni gelişmelerden haberdar edilmektedir.
Faaliyetlerimiz web sitesi ve sosyal medya 
aracılığıyla kamuoyuyula paylaşılmaktadır.

YAYINLAR



15 Temmuz Dayanışma 
Kampanyası’na 2.5 Milyon TL 
ile en büyük desteği 
İSTİB verdi...
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İstanbul Ticaret Borsası, Türkiye’de ve dünyada 
yaşanan, sosyal, ekonomik ve doğal felaketler 
karşısında, yüksek sosyal sorumluluk duyarlılığı 
ile etkin çalışmalar yapmakta ve yapılan 
çalışmalara destek vermektedir. 

Borsa, bu duyarlılık doğrultusunda, 2014 yılında 
Manisa’nın Soma’de meydana gelen maden 
kazısında yaşamını yitiren 301 madencinin 
ailelerine yönelik olarak, TOBB öncülüğünde 
düzenlenen yardım kampanyasına 500 BinTL 
destekte bulunulmuştur.

Borsa tarafından 15 Temmuz Darbe girişiminde 
şehit olan vatandaşlarımızın yakınları ile 
gazilerimize destek için düzenlenen “15 Temmuz 
Dayanışma Kampanyasına” 2,5 milyon TL. 
yardımda bulunulmuştur. TOBB çatısı altındaki 
365 Oda ve Borsa arasında en yüksek destek 

İstanbul Ticaret Borsası tarafından sağlanmıştır.

İstanbul Ticaret Borsası, taşımış olduğu 
yüksek sosyal sorumluluk duyarlılığı ile her 
yıl ramazan ayında düzenli olarak yetim 
çocuklara yönelik geleneksel iftar programları 
düzenlenmekte, ihtiyaç sahibi ailelere gıda 
yardımı yapılmaktadır.

İstanbul Ticaret Borsası, öğrencilerin 
eğitimlerine destek olmak amacıyla ilköğretim 
öğrencilerine her yıl düzenli olarak kırtasiye ve 
giyim yardımında bulunmaktadır. 

İstanbul Ticaret Borsası bulunduğu şehre karşı 
olan sorumluluğunun bilincinde olarak Çatalca 
ilçesinde 65 dönüm araziye 2.500 adet zeytin 
fidanı dikerek, İstanbul’a bir zeytin ormanı 
kazandırılmışıtır. 

SOSYAL SORUMLULUK



Koruma Kurulu ile suçun 
yenilenmesini önlüyoruz...
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5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Koruma 
Kurulları Kanunu kapsamında kurulan ve 
yeniden suç işlemenin önlenmesi ve suçtan 
zarar görenlere verilen zararın telafi edilmesinde 
önemli görevleri olan koruma kurulları; suçtan 
zarar görenler ile ceza infaz kurumlarından 
salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere 
teşekkül edilmiştir.

Yeniden suç işlemenin önlenmesi ve mağdura 
verilen zararın telafi edilmesinde önemli 
görevleri olan koruma kurulları; suçtan zarar 
görenlerin suç nedeniyle karşılaştıkları psiko-

sosyal ve ekonomik sorunlarının giderilmesi, 

suçun etki ve sonuçlarının en aza indirilmesi 

ile ceza infaz kurumlarından salıverilen 

hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları 

amacıyla gereksinim duydukları konularda ilgili 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak onlara 

destek olmaktadır.

İstanbul Ticaret Borsası görev almakta olduğu 

Koruma Kurulu’nda yapılan çalışmalara aktif 

katkılar sağlayarak, suçun yeniden önlenmesi 

sürecinde önemli roller üstlenmektedir. 

KORUMA KURULU



Üyelerimizi her mecrada 
temsil ediyoruz...
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Ürün Konseyleri, ulusal tarım politikaları 
çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere ürün 
bazında üreticiler, tüccarlar, sanayiciler veya 
bunların oluşturdukları birlikler ile kamu 
ve araştırma kurumları, meslek odaları ve 
derneklerin bir araya gelerek oluşturdukları 
tüzel kişilerdir.

İstanbul Ticaret Borsası 2014-2018 Stratejik 
Planı ile “Gelişen ve Değişen Ticaret Anlayışına 
Uyum” stratejik amacı ve “Sektörel Sorunların 
Çözülmesi” başlıklı politikası ile “Ürün 
Konseyleri’nde yer alarak, yerel ve ulusal 
politikalar belirlenirken üyelerinin sözcüsü olma 
hedefini belirlemiştir. 

ÜRÜN KONSEYLERİ



Ulusal tarım politikalarının 
gelişiminde söz sahibiyiz...
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Ulusal Hububat Konseyi

Ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar 
yapmak üzere kurulan Ulusal Hububat Konseyi, 
hububat üreticilerinin ve tüketicilerinin 
organik yetiştiricilik ve iyi tarım uygulamaları 
konularında bilgilendirilmesi, üretiminin ve 
tüketiminin teşvik edilmesi gibi çalışmalar 
yapmaktadır. 

Konsey, hububat üretiminin arz talep 

dengesinin kurulması, ürün kalitesinin 
iyileştirilmesi, standardizasyonu, hububat ve 
hububat mamullerinin ulusal ve uluslararası 
ölçekte pazarlama gücünün arttırılması ve 
ulusal politikaların belirlenmesinde sektörün 
bütün kesimlerinin uzlaşmasının sağlanması gibi 
hedefler doğrultusunda çalışmaktadır.  

İstanbul Ticaret Borsası, üye bir kuruluş olarak 
Ulusal Hububat Konseyi’nde üyelerini temsil 
etmektedir. 

ÜRÜN KONSEYLERİ



Tarım ve hayvancılık 
politikalarının gelişiminde 
söz sahibiyiz...
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ÜRÜN KONSEYLERİ
Ulusal Kırmızı Et Konseyi

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Türkiye’nin hayvancılık 
sektöründe kalkınması, AB kriterlerinde 
güvenilir kırmızı et ve et ürünleri üreten, 
üretimde kendine yeten ve ihraç edebilen bir 
ülke olması vizyonuyla 8 Haziran 2013 tarih 
ve 28671 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 
yönetmelik ile kurulmuştur. 

Kamu ve özel sektör işbirliği içerisinde, sektörün 
gelişmesine, üreticinin desteklenmesine, 
piyasada fiyat istikrarının sağlanmasına ve 
tüketicilerin daha kaliteli, sağlıklı ve güvenilir 
kırmızı et ve et ürünleri tüketmesine katkı 
sağlayacak çalışmalarda bulunmaktadır.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, kişi başına düşen 
yıllık kırmızı et tüketiminin gelişmiş ülkeler 
seviyesine yükseltilmesi, karkas et veriminin 
gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmesine, 
kırmızı et ve et ürünlerinin ihracat içerisindeki 
payının Türkiye’nin genel ihracatının % 1’ine 
ulaştırılmasına katkı sağlanması, kombine 
ırkların ülke genelinde yaygınlaştırılması, ilgili 
bakanlık ile işbirliği içerisinde üreticilerin girdi 
maliyetlerini düşürecek projeleri üretilmesi, 
konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Konseyin bir üyesi olan İstanbul Ticaret 
Borsası, kuruluş aşamasından itibaren konseyin 
çalışmalarına katkı sağlamaktadır. 



Süt sektörünün düzenlenmesi 
ve geliştirilmesi için 
çalışıyoruz...
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Ulusal Süt Konseyi

Türkiye’nin sağlıklı süt 
üretimi ve tüketiminde 
dünyada örnek alınanın 
bir ülke olması vizyonuyla, 
fiyat istikrarının sağlanması, 
sektörün düzenlemesi ve 
geliştirilmesi temel hedefleri 
doğrultusunda çalışmalar 
yapan Ulusal Süt Konseyi, 8 
Haziran 2013 tarih ve 28671 sayılı resmi gazete 
ile yayımlanan yönetmelik ile kurulmuştur.  

Bölge, büyüklük, kalite vb. kriterler esas 
alınarak çiğ süt maliyetinin belirlenmesi, KDV 
oranlarının düşürülmesine öncülük edilmesi, 
orta vadede mevsimsellik faktörünün etkisini 
azaltacak tedbirlerin tasarlanması ve Tarım 
Bakanlığı’na sunulması Yerel kooperatif, birlik, 
kamu kuruluşu ve özel sektör çiğ süt işletmeleri 
arasında koordinasyon ve işbirliği ile besleme, 
hayvan sağlığı, sağım hijyeni, tohumlama vb. 
konularında ara kademe eleman yetiştirme 
programları hazırlanması, soğuk tank ve 
sütün kalitesini ölçecek aletler barındıran 

toplama merkezlerinin 
yaygınlaştırılmasını sağlayacak 
tedbirlerin önerilmesi, küçük 
işletmelerin birleşmelerini 
özendiren, optimum ölçek 
yatırımlarını destekleyen 
tedbirlerin tasarlanması ve 
önerilmesi, Küçük işletmelerin 
birleşmelerini özendiren, 
optimum ölçek yatırımlarını 

destekleyen tedbirlerin tasarlanması ve 
önerilmesi, örnek bir birleşme projesinin 
gerçekleştirilmesine öncülük edilmesi, değer 
zincirinin her aşamasında izlenebilirliğin 
sağlanmasına yönelik tedbirlerin önerilmesi,  
çiğ süt ve ısıl işlem görmüş içme sütleri 
tebliğinin eksiksiz uygulanmasını sağlayacak 
tedbirlerin önerilmesi gibi çiğ süt üretimin temel 
problemleri üzerine alt hedefler belirlemiştir.

İstanbul Ticaret Borsası, Stratejik Planı 
kapsamında süt ve süt ürünleri sektöründe 
üyelerimizin temsil kabiliyetinin arttırılması 
amacı ile Ulusal Süt Konseyi’ne üye olmuştur.

ÜRÜN KONSEYLERİ



Zeytin ve zeytinyağı 
konusunda stratejiler 
geliştiriyoruz...
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Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi 5 Nisan 
2007 tarih ve 26484 sayılı resmi gazetede 
yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur.

Sektörün tüm kesimlerini birleştirmek, yasaya 
dayalı bir ulusal zeytin ve zeytinyağı konseyi 
çatısı altında sektörün sorunlarına ortak akılla 
çözüm üretmek ve bu sayede Türkiye’de 
zeytinciliği geliştirmek, piyasa 
koşulları ve uluslararası 
gelişmeler ışığında planlar 
oluşturmak, sektörle ilgili 
veri toplamak, zeytin ve 
zeytinyağı konusunda ortaya 
çıkan gelişmeler çerçevesinde 
ortak bir strateji belirlemek 
gibi hedefleri gözeten Konsey, 
5488 Sayılı Tarım Kanununun 

11. Maddesi uyarınca kurulan ilk ürün konseyidir.

Zeytin ve zeytinyağı üretimi, tüketimi ve 
ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde 
bulunan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, 
ilgili sektörlere ilişkin olarak ulusal ve 
uluslararası düzeyde araştırma, inceleme 
yapmakta ve hazırladığı raporlarla zeytin 
ve zeytinyağı ve ilgili sektörlere yönelik 

kararlar alan ilgili birimlerin 
bilgilendirilmesini ve kamuoyu 
oluşturulmasını sağlamaktadır. 

İstanbul Ticaret Borsasının 
Stratejik Planı kapsamında, 
zeytin ve zeytinyağı sektöründe 
üyelerimizin temsil kabiliyetinin 
arttırılması amacı ile Ulusal 

Zeytin ve Zeytinyağı Konseyine 
üye olunmuştur.

ÜRÜN KONSEYLERİ
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Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri Ticaret A.Ş.

Gümrük ve Turizm 
İşletmeleri (GTİ) 2005 
yılında Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
ile 137 Oda ve Borsanın 
ortaklığıyla kurulmuştur. 
GTİ, faaliyetlerine 
Habur Sınır Kapısı’nın 
modernizasyonu ile başlayıp ardından sırasıyla 
Cilvegözü, Kapıkule, Sarp, Hamzabeyli, Nusaybin, 
Dilucu, Çıldır/Aktaş, Esendere Sınır Kapıları ve 
Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün Sınır Kapılarının 
yeniden yapımlarını tamamlamıştır. GTİ; başta 
Kapıköy Sınır Kapısı olmak üzere Türkiye’nin 
diğer sınır kapılarının modernizasyonu için 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir.

“Yap-İşlet-Devret” modeli ile kara sınır kapıları 
kamuya hiçbir maddi yük oluşturmadan çağın 
gereklerine göre baştan aşağı yenilenmekte ve 
ayrıca kamuya ek vergi geliri sağlanmaktadır. 
Modelin Türkiye’de ve dünyada ilk ve tek 
uygulayıcısı olan GTİ, projelerine Türkiye’de 
ve dünyada devam etmektedir. TOBB ve GTİ 
tarafından uygulanan bu model Birleşmiş 
Milletler tarafından tüm dünyada örnek 
gösterilmiştir. 

Sınır kapılarının 
modernizasyonu kapsamında 
şu ana kadar yaptığı 410 
milyon dolarlık yatırımıyla 
GTİ, ticari ve sosyal alanların 
yanı sıra, kapılarda bulunan 
idari ve ticari binalar giriş –
çıkış kontrol üniteleri, arama 
hangarları, kaçak eşya 
depoları, peronlar, kantarlar, 

TIR park alanlarının da inşasını gerçekleştirmiş 
ve x–ray araç tarama, kartlı geçiş kapalı devre 
kamera ve güvenlik sistemleri gibi en modern 
teknolojilerle donatılmıştır. 

Sınır Kapılarının modernizasyonu sonrası, 
kapılarda saatler süren beklemeler dakikalara 
inmiş, araç ve yolcu geçiş süreleri iki kat 
hızlandırılarak kilometreleri bulan araç 
kuyruklarının önüne geçilmiştir. Yılda 5 milyon 
araca ve 16 milyon yolcuya hizmet verilmektedir. 
24 saat aralıksız hizmet veren yeni sınır kapıları, 
yiyecek içecek mekanları, giyim, kozmetik, 
hediyelik eşya mağazaları gibi ticari alanların 
yanı sıra akaryakıt istasyonları, bankalar, sigorta 
acenteleri ve gümrüksüz satış mağazalarıyla 
geçiş yapan yolcuların her türlü ihtiyacına cevap 
verecek nitelikte sosyal alanlarla donatılmıştır. 

İŞTİRAKLER
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İŞTİRAKLER

İstanbul Fuar Merkezi (İFM)

İstanbul’u dünya fuarcılığının başkenti yapma 
amacıyla yola çıkan ve İDTM tarafından işletilen 
Türkiye’nin en büyük fuar alanlarına sahip 
İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) her yıl ortalama 
100 fuar yapılmaktadır. Havaalanı ve çevre 
yollarına yakınlığı, metronun merkezin içinden 
geçmesi, geniş otopark alanlarının mevcudiyeti 
ve modern altyapısı İFM’yi cazip merkezlerden 
biri haline getirmektedir.

İDTM İş Merkezi

Akıllı bina teknolojisi ile yapılan İDTM İş Merkezi 
gerek teknik donanım, gerek lokasyon, gerekse 
sunduğu kaliteli hizmet ile günümüzün en çok 
tercih edilen iş merkezleri arasındadır.

Her blokta 43 dükkan, 115 ofis olmak üzere, iş 
bloklarında toplam 130 dükkan, 346 ofis vardır. 
Kiralanabilir ofis ve çarşı alanı net toplam 
67.000 m2 olan merkezde ayrıca 2.500 araçlık 
geniş otopark alanı, kiracı ve ziyaretçilere diğer 
iş merkezlerinde kolay bulunamayacak bir 
avantaj sağlamaktadır.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy 
Belediyesi, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul 
Ticaret Borsası ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 
iştirakleri ile kurulan bir anonim şirkettir.

1982 yılında İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde 
kurulan ve en kapsamlı Dünya Ticaret 
Merkezlerinden biri olan İDTM’nin sahip olduğu 
400.000 m2’lik komplekste, yılda ortalama 100 
ulusal ve ulusararası fuar gerçekleştirmektedir.

İDTM toplam 98.000 m2 alana sahip 11 adet 
fuar salonu, 17’şer katlı üç ayrı plazadan oluşan 
iş merkezi, 18.000 m2 büyüklüğündeki çarşı 
alanı, iş merkezi içerisinde tasarım ödüllü 
WT Club hazır ofisleri, konferans ve toplantı 
salonları ile hizmet vermektedir. İstanbul Dünya 
Ticaret Merkezi, Türkiye’de fuarcılık sektörünün 
gelişmesine öncülük eden, yerli ve yabancı iş 
dünyasını aynı çatı altında bir araya getiren ve 
Türkiye’nin en büyük kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ile mahalli idarelerin iş birliği 
ile oluşturulmuş örnek bir kuruluştur. İstanbul 
Dünya Ticaret Merkezi Genel Müdürü, New 
York merkezli Dünya Ticaret Merkezleri Birliği 
(WTCA) ve UFİ Yönetim Kurulu üyesidir.
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(UMAT) UMUMİ MAĞAZALAR TÜRK A.Ş.

UMAT 1937 yılında “Umumi Mağazacılık” 
yapmak üzere Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
talimatları ile kurulmuştur.

Gümrük mevzuatına göre antrepolar, Türkiye’ye 
kara (demiryolları dahil), deniz ve havayoluyla 
getirilen ve Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den 
transit geçirilmesi yasak olmayan yabancı devlet 
eşyasının, çıkış hükmünde olmak üzere ihraç 
edilecek emtiaların, transit veya yeniden  ihraç 
edilmek üzere gelen eşyaların güvenli bir şekilde 
muhafaza edildiği yerlerdir. Bundan dolayı Umat-
Umumi Mağazalar Türk A.Ş. yurda mal ithalinde, 
yurttan mal ihracında ve transit mal geçişinde 
büyük önem taşımaktadır. Şirketin kuruluşunu 
takiben ilk şube Mersin’de açılmıştır. Sırasıyla 
İstanbul, İzmir, Samsun ve İskenderun’da şubeler 
kurarak faaliyet alanı genişlemiştir.

Kuruluşundan bu yana 79 yıllık bir birikime sahip 
olan UMAT, özel sektörün lojistik alanında malın 
muhafazasından nakliyesine kadar tüm aşamaları 
içeren bir bakış açısıyla hareket etmiştir.

UMAT ithalatçı ve ihracatçı firmalar ile lojistik 
firmalarına İzmir, Mersin ve İskenderun 
şubelerinde antrepoculuk hizmetleri 
vermektedir. Avantaj olarak gümrük alanlarına 
yürüme mesafesinde yakınlıkta olup, navlun 

giderleri avantajı sağlamaktadır. Antrepolar, 
24 saat kameralı güvenlik kontrolü ve 
sigortalamanın yanında açık ve kapalı alan 
alternatifleri ile üçüncü şahıs emtialarının tam 
emniyet garantisi altındadır.

Ayrıca UMAT, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ek 
acenteler yönetmeliği maddeleri gereği ayrı bir 
sigorta şirketi kurulması zorunluluğu nedeniyle 
UMAT Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’yi kurarak 
acente hizmetini de bu şirket vasıtası ile 
yürütmektedir.

UMAT mevcut antrepolarını günümüz şartlarına 
uygun olarak modernize etmeyi ve sektöre 
daha iyi hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Öte yandan, depolama ve gümrükleme ve taşıma 
hizmetlerinin bir arada tek bir firma tarafından 
yapılıyor olmasının tercih sebebi olduğu göz 
önüne alındığında, UMAT’ın taşıma ve gümrükleme 
alanlarında da hizmet verebilir hale gelmesiyle 
sektörde büyüyerek ilerleyeceği düşünülmektedir. 

1986 yılından itibaren mevcut depolarında 
antrepoculuk faaliyetlerine başlayan ve 
günümüzde toplam 55.791 m2 kapalı antrepo 
alanına sahip UMAT’ın en büyük üçüncü 
hissedarı İstanbul Ticaret Borsası, şirketin 
Yönetim Kurulu’nda, 2014 yılından bu yana 1 
üyeyle temsil edilmektedir. 

İŞTİRAKLER
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İPSALA UMAT GÜMRÜK VE TURİZM 
İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.

İpsala Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. 
2001 yılında TOBB’un İpsala Gümrük Kapısının 
Yap–İşlet-Devret modeli ile yapılması projesini 
ortaya koymasıyla kurulmuştur. UMAT’ın bu 
başarısı örnek olmuş ve kara gümrük kapıları 
modernizasyonunu daha sonra Gümrük ve 
Turizm İşletmeleri A.Ş.’ye verilmiştir. Avrupa’da 
ilk örnek gümrük sahası olan İpsala Sınır Kapısı, 
ülkemize prestij  ve imaj sağlamakla birlikte 
Türkiye - Yunanistan  komşuluk ilişkileri ile 
ekonomi ve başarı da katkı sağlamıştır.

İpsala Sınır kapısı modernizasyonu sonrası, 
saatler süren bekleyişler ve uzayan araç 
kuyrukları ortadan kalkmış olup, kısalan nakliye 
süresi ile ihracat işlemleri artmış, geçişlerin hızlı 
ve kontrollü hale geldiği bir sistem ile birlikte 

TIR geçişlerinde %230, yolcu geçişlerinde %140 
artış sağlanmıştır. Ayrıca gümrüklerde yaşanan 
sorunların navlun fiyatlarını arttırmasının önüne 
geçilmiş ve ihracatçıların yükü azaltılmıştır. 

İpsala Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu 
kapsamında UMAT; idari ve ticari hizmet 
binaları, arama hangarı , cezalı araç alanı, 
VIP salonu, soğuk hava depoları, giriş çıkış 
hizmet peronları gibi donanımları sağlamak ile 
birlikte pastane – şekerleme, giyim, akaryakıt 
istasyonu, banka ofisi, Turing Kurumu, TIR geçiş 
belgesi (dozvola) bürosu, sigorta acentesi, 
freeshop  mağazası gibi imkanları sağlamıştır. 
Tesislerimizde ayrıca giriş ve çıkışta x-ray 
cihazları hizmet vermektedir.        

İstanbul Ticaret Borsası, şirketin Yönetim 
Kurulu’nda, 2002 yılından bu yana 1 üyeyle 
temsil edilmektedir. 

İŞTİRAKLER
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(BALO) BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK 
ORGANİZASYONLAR A.Ş.

BALO-Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar 
A.Ş., nötr bir operatör olarak Türkiye ve Avrupa 
arasında demiryolu intermodal taşımacılığı 
hizmetleri vermektedir.

BALO, lojistik sektörüne navlun, kapasite, 
ekipman, transit süre ve izlenebilirlik avantajları 
sağlamaktadır. Ayrıca BALO’nun altyapısını 
oluşturan demiryolu taşımacılğı karayolu 
taşımacılığına göre %66 daha az karbondioksit 
emisyonu ve %50 daha az enerji tüketimini 
beraberinde getirmektedir.

BALO yapılacak taşımalarda müşterilerine kendi 
havuzundan 45 HCPW konteyner sağlamaktadır 
ve fowarder firmalara uzun dönem konteyner 
kiralama hizmeti sunmaktadır.

BALO müşterilerine karayolu ön ve son 
taşıma hizmetleri dahil kapıdan kapıya servis 
sunmaktadır. İntermodal yüklemelerin maliyet 
avantajlarını en çok yaşadıkları bölgeler 
terminallerin çevresindeki 150 km’lik alanlardır. 
Mevcut terminallerimiz göz önüne alındığında 
Türkiye’nin ithalat ve ihracat taşımalarında 
önemli oranlarda ekonomik çözümler 
üretilebilmektedir.

Konteynere yüklenen mal, özel kilitle güvence 

altına alınıp, kapıları karşı karşıya gelecek 
biçimde, ikişerli olarak tarifeli blok trenlere 
yüklenir. Böylece taşıma sırasında en yüksek 
düzeyde güvenlik sağlanmış olur.

Hareket gümrüğünden itibaren transit 
doküman (T1/T2) düzenlenir ve konteyner 
varış gümrüğüne kadar herhangi bir gümrük 
işlemine tabi tutulmadan taşınır. Güzergah 
üzerinde taşıma modunun, karadan denize, 
denizden demiryoluna değişmesi durumunda 
aynı transit doküman kullanılmaya devam edilir. 
Konteyner nihai varış gümrüğüne ulaştıktan 
sonra gümrüklemesi yapılır ve yükler teslimata 
hazır hale getirilir.

Sağlanan terminal hizmetleri aşağıdaki gibidir;

• Elleçleme

• Depolama

• ADR’li ekipman depolama

• Konteyner temizliği

• Tank temizliği

• Konteyner bakım ve onarımı

• Aktarma hizmetleri

İŞTİRAKLER
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Türkiye Sinai Kalkınma Bankası (TSKB)

TSKB 1950 yılında, Merkez Bankası ve Dünya 
Bankası’nın desteği ve ticaret bankalarının 
ortaklığı ile, Türkiye’nin ilk özel kalkınma ve 
yatırım bankası olarak İstanbul’da kurulmuştur. 
Kurucuları arasında İstanbul Ticaret Borsası’nın 
da yer aldığı Banka, yerli girişim ve yatırımları 
desteklemeyi, yabancı ve yerli sermayenin 
Türkiye’deki şirketlere iştirakine yardımcı olmayı 
ve sermaye piyasasının gelişmesini sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Kurumsal krediler ve proje finansmanı başta 

olmak üzere, farklı sektörlerdeki sürdürülebilir 

yatırım projelerine özel yapılandırılmış 

finansman desteği sağlayan TSKB’nin 

uluslararası iş ortakları arasında Dünya Bankası, 

Avrupa Yatırım Bankası, Alman Kalkınma 

Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Ajansı, 

Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar 

ve Yeniden Yapılandırma Bankası ve İslam 

Kalkınma Bankası yer alıyor.

İŞTİRAKLER
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Şişe Cam

1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından 
kurulan Şişecam, 81 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin 
en köklü sanayi kuruluşlarından biridir. 

Ülkemizin temel cam ürünleri gereksinimini 

karşılamak üzere kurulan Şişecam Topluluğu, 
Türkiye’nin en güçlü sanayi kuruluşlarından biri 
olmanın yanısıra, 150 ülkeye ihracat yapmakta 
ve 13 ülkede faaliyet göstermektedir.  Şişecam’ın 
hissedarları arasında İstanbul Ticaret Borsası da 
yer almaktadır. 

İŞTİRAKLER
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Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. (BİMTAŞ)

BİMTAŞ, planlı ve sağlıklı kentleşmenin gereği 
olan alt ve üstyapı yatırımlarının gerçekleşmesi 
için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine, 
ilçe belediyelerine, kamu ve özel kuruluşlara 
mühendislik, müşavirlik ve proje hizmetleri 
vermektedir. 

Dere ıslahlarından deniz yapılarına, enerjiden 
metro sistemlerine, endüstriyel tesislerden 
kültür merkezlerine, spor komplekslerinden 

park ve bahçe düzenlemelerine kadar bir çok 
alanda fizibilite, etüt, proje, müşavirlik hizmetleri 
ile yurtiçi ve yurtdışındaki yerel yönetimlerin ve 
yerel yönetimlere hizmet veren özel sektörün 
taleplerini karşılamaktadır.

İstanbul Ticaret Borsası 1997 yılında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 
BİMTAŞ’ın kurucuları arasında bulunmakta ve 
kuruluşundan bu yana yönetim kurulunda bir 
üye ile temsil edilmektedir. 

İŞTİRAKLER
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ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri alanında 
uzmanlaşmış olan bir sivil toplum ve araştırma 
kuruluşudur. 1965 yılında kurulmuş olan Vakıf, 
Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri 
alanında iş dünyası ve genel kamuoyunu 
bilgilendirmek amacıyla araştırmalar 
yürütmekte, rapor ve kitap yayınlamakta, 
seminer ve konferanslar düzenlemektedir. 
Brüksel’deki İKV temsilciliği 1984 yılından beri 
Vakfın AB kurumları ile ilişkilerini yürütmektedir. 
Özetle, İKV Türkiye’ye AB’yi, AB’ye de Türkiye’yi 
anlatmaktadır. 

İKV, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi 
Odası’nın ortak girişimi ile 26 Kasım 1965 
tarihinde, yani Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında bir ortaklık oluşturan 
Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden 
yaklaşık 2 yıl sonra kurulmuştur. Bugün, 
kurucularının yanı sıra, başta TOBB 
olmak üzere Türkiye Bankalar 
Birliği, İstanbul Ticaret Borsası, 
TİSK, TİM, TÜSİAD, TZOB gibi 

iş dünyası ve sektörleri temsil eden mütevelli 
kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. 
Mütevelli kurumların yanında, otuzun üzerinde 
kuruluş da destekçi olarak Vakfın faaliyetlerine 
katkıda bulunmaktadır. 

İKV, kurulduğu günden beri Türkiye’nin Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması 
imzalanması ile başlayan ve Katma Protokol, 
tam üyelik başvurusu, Gümrük Birliği AB 
adaylığı ve katılım müzakereleri ile devam 
eden süreçte önemli roller üstlenmiştir. Yaptığı 
araştırma ve yayınlar ile AB’deki ve Türkiye-
AB ilişkilerindeki gelişmelerin takipçisi olmuş, 
bu sürecin etkileri konusunda uyarıcı ve 
bilgilendirici bir işlev üstlenmiş ve Türk özel 
sektörü başta olmak üzere kamuoyunun bu 
konularda bilgilenmesi ve hazırlıklı olmasına 

katkıda bulunmuştur.

İstanbul Ticaret Borsası 2015 yılından 
bu yana İKV Yönetim Kurulu’nda 

bir üye ile temsil edilmektedir.
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ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR
Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası 
(ICC Türkiye)

1934 Yılında kurulan Milletlerarası Ticaret Odası 
Türkiye Milli Komitesinin (ICC Türkiye), kuruluş 
ve işlerinin yürütülmesi görevi, 1950 yılında 
TOBB’a verilmiştir. 27 üye ile işe başlayan 
Komite’nin bugün İSTİB ile birlikte 250’ye yakın 
üyesi bulunmaktadır.  

İstanbul Huzur Hastanesi 
ve Dinlenme Evleri Vakfı

İstanbul Huzur Hastanesi ve 
Dinlenme Evleri Vakfı 1972 yılında 
İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul 
Ticaret Odası, İstanbul Sanayi 
Odası ve İstanbul Esnaf Hastanesi 
Koruma ve Yardım Derneği ve 
Diğer Kurucu vasfı taşıyan özel 
ve tüzel kişilerin yardımıyla 
kuruldu. İstanbul Huzur Hastanesi 

ve Dinlenme Evleri Vakfı İktisadi 
İşletmesi” adını taşıyan dinlenme 
evi, Türkiye’deki özel huzurevleri 
arasında ilk kurulanlardan biridir. 
1984 yılından bu yana huzurevi 
anlayışının çok çok üzerinde bir 
dinlenme evi olarak, faaliyetine 
devam ediyor. 

İstanbul Ticaret Borsası kuruluşun 
üyesidir.
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ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR
İSTANBUL ÇEVRE KORUMA VAKFI

İSTİB’in kurucuları arasında yer aldığı İstanbul 

ili Çevre Koruma Vakfı 2 Ocak 1991 tarihinde 

kurulmuştur. İnsanın insan sağlığının, çevrenin 

korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda 

arazinin ve tabi kaynakların en uygun şekilde 
kullanılması ve korunması her türlü çevre kirliliğinin 
önlenmesi, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile 
tabii ve tarihi zenginliklerin korunması için maddi, 
manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni 
kaynaklar sağlamaktır.

TÜRK ALMAN TİCARET ve SANAYİ ODASI

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
arasında imzalanan protokol sonucu, 2004 
yılında Köln merkezli Türk-Alman Ticaret ve 
Sanayi Odası (TD-IHK) kurulmuştur.

TD-IHK, Almanya‘yı veya Türkiye‘yi ilgilendiren 
her türlü ekonomik konuda, kuruluşlarla, 
hizmet sektörüyle ve multiplikatörlerle, aracı 
ve buluşma noktası olarak temas halindedir. 

TD-IHK, Almanya’da faaliyet gösteren Türk 
işletmelerinin çıkarlarını savunup, onların 
yerel ve federal düzeydeki başlıca toplumsal 
ve ekonomik kurumlarla bütünleşmesine 
yardımcı olmaktadır. Ayrıca göçmen kökenli 
gençlerin, meslek hayatına atılmalarında 
destek vermektedir. Her iki dilde eğitilmiş 
uzman personel ve yöneticiler, Türk-Alman 
ekonomik ilişkilerinde anahtar rol oynamakta 
ve entegrasyon çalışmalarının başarılı olmasını 
sağlamaktadırlar.








