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Değerli Üyelerimiz,

“Atalar sözü” olarak ifade edebileceğimiz, 
geçmişin engin tecrübe ve birikimini yansı-
tan sözler, aslında bizim iş dünyasından sos-
yal hayata kadar tüm kültürel kodlarımıza 
da ışık tutar. Aynı zamanda da yaşadığımız 
anı ve yaşayacağımız geleceği aydınlatır. Bu-
günümüzü ifade etmemizi sağlar.

Bu sözlerden iki tanesini sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Bunlardan biri Ziya Paşa’ya 
ait olan, “Âinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” 
mısraıdır. İSTİB Başkanı olarak ben de Ziya 
Paşa gibi “sözden ziyade işe bakmanın” 
önemli olduğuna inanıyorum. Çok şükür ki, 
göreve geldiğimizin birinci yılında yaptık-
larımız, hem Yönetimimizin icraatlarına, 
hem de Borsa’yı taşımak istediğimiz büyük 
geleceğe ayna olabilecek büyüklüktedir. Üye 
odaklı hizmet anlayışının rehberliğinde ha-
yata geçen faaliyetlerimiz, üyelerimizi “bu-
gün dünden, yarın da bugünden daha fazla” 
güçlendirecektir. Çünkü biz inanıyoruz ki 
üyelerimiz büyüdükçe İstanbul Ticaret Bor-
sası büyüyecek, İSTİB büyüdükçe de İstan-
bul ve Türkiye kuvvetlenecektir.

Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz tüm ic-
raatlarımızın fotoğrafını çekmek için bir ki-
tapçık hazırladık. Böylece bazen günlük ko-
şuşturma içinde kaybolan faaliyetlerimizin 
tamamını bir araya getirmek istedik. Bunun 
yanı sıra kendilerine hesap verme konumun-

da olduğumuz Meclis ve Borsa üyelerimiz 
için de bir değerlendirme imkanı sağlamayı 
arzu ettik.

Sizlere aktarmak istediğim ikinci söz 
de, bizim için son derece büyük anlam ta-
şır. Atalarımız der ki, “Marifet, iltifata tâbi-
dir.” Yani başarı, takdire bağlıdır. Eğer sizin 
yaptıklarınız takdir edilir, eskilerin tabiriyle 
kadr-ü kıymeti bilinirse, siz onların üzerine 
çok daha büyük hizmetleri koyarsınız. Daha 
zorlu faaliyet ve hizmetleri yapma gücünü 
bulup, ilk günkü heyecan ve coşkuyla yola 
koyulursunuz.

İnanıyorum ki, sizlere sunduğumuz bu 
kitapçık, son bir yıl içinde İstanbul Ticaret 
Borsası olarak, her gün yeni bir hizmette ol-
duğumuzun somut bir göstergesidir. Elbette 
tüm hizmet ve faaliyetler, bir an bile bizden 
destek ve katkılarını esirgemeyen Meclis 
ve Borsa üyelerimizin sayesinde olmuştur. 
Onlara ve bu hizmetlerimizi gerçekleştiren 
çalışma arkadaşlarıma burada teşekkürleri-
mi sunarken, Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın bir sözüyle sözlerimi bitirmek 
istiyorum: “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın 
teminatıdır.”

Saygılarımla

Ç. Ali KOPUZ

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı

GÜCÜMÜZÜ ÜYELERİMİZDEN ALIYORUZ...

“Her gün yeni bir hizmette....”
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İstanbul Ticaret Borsası Tarihi

İstanbul Ticaret Borsası’nın kuruluşu, 
ilk olarak 1880 yılında gündeme geldi. 
Ne var ki çeşitli nedenlerle bu kuruluş 
uzun süre gerçekleşmedi. O tarihte İs-
tanbul’da ticaret borsası kurma görevi 
Dersaadet Ticaret Odası’na verilmişti, 
bunun için gerekli yasal dayanak da 
1886 tarihli Umum Borsalar Nizamna-
mesi’yle sağlanmıştı. Borsa’nın kurul-
masının gecikmesi, çoğunlukla o dönem 
İstanbul’un iaşesini sağlayan zengin 
tüccarların kendi işlerine çomak soka-
cak bir kurum istememesine bağlanır.

İstanbul’un Borsası, bu ve daha sonra 
araya giren savaşlar sebebiyle Osmanlı 
döneminde açılamadı. Cumhuriyet dev-
rinde ise Denizli mebuslarının önerisi 
üzerine konu tekrar gündeme geldi ve 
19 Ekim 1924’te Ticaret ve Zahire Bor-
sası resmen kuruldu. 

Borsa, 6 Aralık 1924-25 Ocak 1925 arası 
çalışmalarını İTO binasında sürdürdü. 
Daha sonra Osmanlı Bankası karşısın-
daki Mahmudiye Han’a taşındı. Resmi 
açılışını da bu binada, 21 Şubat 1925 
tarihinde yaptı.

Açılış sonrası, Borsa kalıcı mekan arayı-
şına girdi ve 24 Mayıs 1925 tarihli Ba-
kanlar Kurulu kararıyla Eminönü’ndeki 
Hamidiye Medresesi’ni kiraladı. Hamidi-
ye Medresesi’nin mülkiyeti, 95 bin lira 
karşılığında, Borsa binası olarak kulla-
nılmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası’na 
verildi. 1950 yılında borsalara gayri-
menkul edinme yetkisinin verilmesiyle 
11 Ağustos 1950’de Ticaret Borsası, bu 
binayı, Oda’dan 133.750 liraya satın aldı.

Borsanın kurulmasıyla piyasaya bir dü-
zen ve istikrar geldi ve ürünler gerçek 
değeri üzerinden işlem görmeye başla-
dı. 1925’te üye sayısı 150 olan İSTİB, 
1979’da 3615 üyeye ulaştı, bugün ise 10 
bini aşkın üyeye hizmet veriyor.

TARİHÇE

Kararname

İstanbul’da küşadına lüzum görülen zahire borsası için Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Bir-
liği tarafından tanzim kılınıp bit-tetkik (tetkik ile) muvafık olduğu bahisle kabulü Ticaret Vekaleti 
Celilesinin 19 Teşrinievvel 1340/19 Ekim 1924 tarihli ve Ticaret Müdüriyet-i Umumiyesi 48620 
numaralı tezkiresiyle teklif olunan bervech-i bâlâ (yukarıda gösterilen) talimatname Vekiller He-
yetinin 19/10/1340 (1924) tarihli içtimaında kabul edilmiştir.

Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal (imza)

Başvekil ve Hariciye Vekili İsmet (imza) • Müdafaa-i Milliye Vekili (imza) • Adliye Vekili (imza) 
• Dahiliye Vekili (imza) • Maliye Vekili (imza) • Maarif Vekil (imza) • Nafia Vekili (imza) • Ziraat 
Vekili (imza) • Ticaret Vekili (imza) • Sıhhıye ve Muavenet-i İctimaiyye Vekili (imza) • Mübadele 
İmar ve İskan Vekili (imza) 
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Borsa kurulur kurulmaz, gıda ürünlerini 
denetleyecek laboratuvar bulunmadığı 
için, Mayıs 1926’da bünyesinde faaliyet 
gösterecek bir laboratuvar inşasına baş-
ladı. Kuruluşundan bir süre sonra borsa 
laboratuvarında hububat maddeleriy-
le birlikte bakliyat ve yağlı tohumların 
da genel nitelikleri tespit edilip tablolar 
şeklinde yayınlanmaya başladı.

İstanbul Hayvan Borsası da, kuruluşun-
da büyük emek göstermesine rağmen 13 
Şubat 1929’da Borsa’dan ayrı olarak açıl-
dı. 1943 yılında yürürlüğe giren 4355 
sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu’yla 
bu yanlış düzeltildi ve kasaplık hayvan 

alışverişini tanzim etmek üzere Karaa-
ğaç’ta faaliyette bulunan İstanbul Hay-
van Borsası lağvolundu. Tüm muamelatı 
da, 1943 Ekim ayından itibaren İstanbul 
Ticaret Borsası’na devredildi. Hayvan 
Borsası’nın adı, bu tarihten itibaren Ka-
saplık İşleri Şubesi olarak değiştirildi.

1988’de ise Haliç temizleme ve imar 
projesi başlayınca buradaki İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Mezbahası’nın Tuzla/
Aydınköy’e taşınmasına karar verildi. 
İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan 
tesisleri 26 Ocak 1989 tarihinde Tuzla 
Aydınlıköy’de açıldı.
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İSTİB Meclis Üyeleri

İSTİB Meclis Üyeleri

YÖNETİM ORGANLARI
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İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent KASAP İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ç. Ali KOPUZ

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

İSTİB Meclis Başkan Yrd. 
İzet KOPUZ

İSTİB Meclis Başkan Yrd. 
Muhammet Ali KILIÇ

İSTİB Meclisi Katip Üyesi 
Murat ÇALIŞKAN

İSTİB Genel Sekreter V. 
Ali Yavuz YİĞİT
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh-
di Eker, Ç. Ali Kopuz başkanlığındaki 
İSTİB heyetiyle Türkiye tarım ve hay-
vancılığını konuştu, İSTİB’in proje ve 
politikaları hakkında detaylı bilgi aldı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 
İSTİB’in küresel rolünün altını çizerek, 
“İSTİB, yalnız Türkiye için değil, dünya 
gıda piyasası için de önemli bir kurum-
dur” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Söz-
cüsü Bülent Arınç, İSTİB’i ziyaret ede-
rek, Ticaret Borsasının çalışmalarından 
duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İSTİB Başkanı Ç. Ali Kopuz, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ile TOBB Genel 
Kurulu’nda.

İSTİB Başkanı Ç. Ali Kopuz, Maliye Ba-
kanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi 
ve Bakan Şimşek’e İSTİB’in projelerini 
anlatarak, destek sözü aldı.

MERKEZİ ve YEREL YÖNETİMLERLE YAKIN İŞBİRLİĞİ
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, İstanbul Ticaret Borsası 
Meclis Toplantısı’na katılarak İstan-
bul’a yaptığı hizmetleri anlattı. Ticaret 

Borsası meclis üyelerinin sorunlarını da 
dinleyen Kadir Topbaş, Büyükşehir Be-
lediyesi olarak İSTİB ile işbirliği halinde 
olacaklarını söyledi.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve 
TOBB Başkan Yardımcısı Ç. Ali Kopuz, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başka-
nı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret 

ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
Başkan Kopuz, Kocaeli’nin tarımdan sa-
nayiye evrilmesini dikkatle izlediklerini 
söyledi.

MERKEZİ ve YEREL YÖNETİMLERLE YAKIN İŞBİRLİĞİ
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İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve 
TOBB Başkan Yardımcısı Ç. Ali Kopuz, 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül baş-
kanlığında, Danimarka’ya gerçekleş-
tirilen ziyarette Borsamızı ve Türk iş 
dünyasını temsil etti. Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül onuruna verilen yemek-
te, Danimarka Başbakan Yardımcısı 
Margerethe Vestager ve Danimarka 
Sanayiciler Birliği Başkanı Karsten 
Dybvad ile birlikte Başkan Kopuz da 
bir konuşma yaptı.

Türk iş adamının ticaret yaptığı her ül-
keyi görev alanı olarak kabul eden İS-
TİB, küresel borsa sloganıyla yeni bir 
dönem başlattı. Bu ilke doğrultusunda 
Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Mihail Myatlikov ve heyetini ağırlayan 
İSTİB, Belarus’un vize kaldırmasına pa-
ralel bir işbirliğinin de temelini attı. 

Belarus Ticaret Borsası Heyeti de İSTİB’i 
ziyaret etti. İkili işbirliği için somut 
adımların atıldığı görüşme sonunda 
Belarus Ticaret Borsası Başkanı Arkady 
Salikov ile İSTİB Başkanı Ç. Ali Kopuz 
arasında iki ülke arasında ticareti kolay-
laştırma ve geliştirmeyi hedefleyen bir 
“işbirliği protokolü” imzalandı.

Belarus ile işbirliği protokolü imzalandı

Türk iş dünyasının Danimarka çıkarması

KÜRESEL TİCARETE KÜRESEL BORSA: İSTİB
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İSTİB, dünyanın en seçkin meslek örgü-
lerinden biri olan Avrupa Ticaret Bor-
saları Derneği’ne üyelik müracaatında 
bulundu. Müracaat öncesi, Hamburg’ta 
düzenlenen bilgilendirme toplantısına 
katılan Başkan Kopuz, borsayı tanıtan 
bir sunum yaptı. 1961’de kurulan Der-
neğin 12 ülkeden 38 üyesi bulunuyor. 
İSTİB’in üyeliği Ekim ortasında ele alı-
narak karara bağlanacak. Üyelik ile 
birlikte Avrupa ticaret borsalarındaki 
emtia fiyatları haftalık olarak İSTİB 
üyelerine duyurulabilecek.

Abhazya Ticaret ve Sanayi Odası, İS-
TİB’e gerçekleştirdiği ziyarette, Türk iş 
dünyasına yatırım çağrısı yaptı. Başkan 
Yardımcısı Sener Gogua, İSTİB Başkanı 
Ç. Ali Kopuz’dan ticari ilişkileri artırmak 
için destek ve katkı talep etti.

Avrupa Ticaret Borsaları 
Derneği’ne üyelik başvurusu

Abhazya TSO ile işbirliği...

İstanbul ve Türk iş dünyasının küresel 
rekabette daha güçlü yer alması için 
de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu 
kapsamda TOBB Başkan Yardımcısı ola-
rak İSTİB Başkanı Ç. Ali Kopuz, Tokyo 

ve Osaka ticaret ve sanayi odaları he-
yetlerinin katıldığı toplantılarda yeni 
bir işbirliği vizyonu çizdi. Kopuz, Türk 
ve Japon KOBİ’leri ortaklıklar kurmaya 
davet etti.

Japon iş dünyasıyla büyük işbirliği...

KÜRESEL TİCARETE KÜRESEL BORSA: İSTİB
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İstanbul Ticaret Borsası, tarım sektö-
rü başta olmak üzere temsil ettiği tüm 
sektörlerin fuarlarına destek verdi. Fu-
arların sadece ticaretin değil, sektörle-
rin gelişmesi ve büyümesi için de bü-

yük roller oynadığına inandı. İstanbul 
Ticaret Borsası ulusal ve uluslararası 
fuarlara katılımı hem teşvik etti, hem 
destekledi, hem de gerekli durumlarda 
organize etti.

Ekonominin kalbinin attığı her yerde İSTİB var...

İSTİB Başkanı Ç. Ali Kopuz, 8. Avrasya 
Tarım Fuarı ile 4. Avrasya Hayvancılık 
Fuarı’nın açılışını yaptı. Başkan Kopuz, 
bu fuarların tarım ve hayvancılık sek-
törlerinin gelişimine katkısının altını 
çizdi.

TİCARET FUARLARLA BÜYÜYOR...
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İSTİB Heyeti, 23-25 Kasım 
2013 tarihleri arasında Abu 
Dhabi’deki SIAL Gıda fuarını 
ziyaret etti. Heyet özellikle or-
tadoğudaki helal gıda ürünle-
riyle ilgilendi.

Meclis Başkanı Bülent Kasap başkanlığındaki İSTİB Heyeti, 5-8 Ekim 2013 tarihleri 
arasında Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilen Anuga Gıda Fuarını ziyaret etti. 

İSTİB Heyeti 23-24 Şubat 2014 tarihin-
de Dubai’de düzenlenen Gulfood Fuarı’na 
katıldı. İSTİB heyeti Jafza’daki Jebel Ali 
Serbest Bölgesi’ni de ziyaret etti. Meclis 
Başkanı Bülent Kasap ve Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven 
Çay sektörünün lojistik merkezi olan 
DMCC serbest bölgesinde temaslarda 
bulundular.

TİCARET FUARLARLA BÜYÜYOR...
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GÜCÜMÜZÜ SİZDEN ALIYORUZ...
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İstanbul Ticaret Borsası, 10 bin üyesinin 
temsilcisi olan Meclis Üyeleri ile Komite 
Başkan ve Başkan Yardımcılarıyla, dü-
zenli istişare toplantıları başlattı. Üye 
odaklı yönetim anlayışının bir sonucu 
olarak yapılan toplantılarda “meslek 
komitelerinin sorunları, bu sorunların 
çözüm yolları ile yeni stratejiler ve üye 
memnuniyetini maksimize etme yön-
temleri” ele alındı. 

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ç. Ali 
Kopuz, Borsa camiasının, çeşitli vesile-
lerle düzenli olarak bir araya gelmesine 
itina gösteriyor. 

Ramazan ayı münasebetiyle de meclis, 
komite ve disiplin kurulu üyeleri ve İs-
tanbul Ticaret Borsası personeliyle bir-
likte iftarlar düzenlendi. Birlik ve bera-
berlik, Ramazanın manevî atmosferiyle 
daha da perçinlendi.

Gücümüzü sizden alıyoruz

Biz büyük bir aileyiz...
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MÜSİAD-ASKON-TÜMSİAD  İSTİB, 
İstanbul iş dünyasını temsil eden tüm 
meslek örgütleri ve kuruluşlarıyla yakın 
işbirliğine büyük önem veriyor. Bu kap-

samda İstanbul iş dünyasının üç güzide 
örgütü MÜSİAD, ASKON ve TÜMSİAD 
ile karşılıklı ziyaretlerle işbirliği alanını 
genişletiyor.

İSO  İstanbul Sanayi Odası Başkanı 
Erdal Bahçıvan, Borsa’yı ziyaret etti. İki 
başkan, İstanbul’a hizmet üretmek için 
Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nın güç-
lerini birleştireceklerini belirterek, sek-
törlerin yapısal sorunlarını beraberce 
çözeceklerinin altını çizdiler.

İSTANBUL FIRINCILAR ODASI  İs-
tanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri 
Özer, İSTİB Başkanı Ç. Ali Kopuz’u ziya-
ret etti. Ziyarette, merdiven altı üretim 
başta olmak üzere fırıncılığın sorunları 
ele alındı, fırıncılık sektörünün geleceği 
ve bu konuda İSTİB’ten talep edilen hu-
suslar masaya yatırıldı.

PAKDER  Tarım Ürünleri Hububat, 
Bakliyat İş ve Paketleme Sanayicileri 
Derneği (PAKDER) Başkanı Hakkı İsmet 
Aral ve yönetim kurulu üyeleri, İSTİB 
Başkanı Ç. Ali Kopuz’u ziyaret ederek, 
“Borsa’nın İstanbul’da gıdanın tek tem-
silcisi olduğunu” dile getirdiler.

STK’LARI RAKİP DEĞİL, REFİK GÖREN ANLAYIŞ...
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TÜMESKOM  Tüm Bostan Sebze Mey-
ve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyo-
nu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, İS-
TİB’i ziyaret ederek, yakın çalışma içinde 
olmak istediklerini belirtti. Başkan Ko-
puz ve Yönetim Kurulu üyeleri de TÜ-
MESKOM’a iade-i ziyarette bulundular.

HAYRABOLU TİCARET BORSASI  
Hayrabolu Ticaret Borsası Başkanı Sü-
reyya Çiftçioğlu, İSTİB ile borsacılık fa-
aliyetleri ve yeni projeler üzerine fikir 
alışverişinde bulundu.

İPSALA TİCARET ODASI  İpsala Ti-
caret Borsası Meclis Başkanı Necati Gö-
rür ile Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Girgin, İSTİB’i ziyaret etti.

BEYAZ ET DERNEĞİ  Beyaz Et Toptan 
ve Perakendeciler Derneği, İSTİB’te. Der-
nek Başkanı Ali Taşgülen ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Başkan Kopuz’a beyaz et sek-
törünün sorunları hakkında bilgi verdiler.

BURHANİYE TİCARET BORSASI  
Burhaniye Ticaret Borası Meclis Başkanı 
Mustafa Aysel ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Sarıbaş, İstanbul Ticaret 
Borsası’nı ziyaret etti.

STK’LARI RAKİP DEĞİL, REFİK GÖREN ANLAYIŞ...
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İSTİB, girişimcilik kültürünü yaygınlaş-
tırmak ve girişimcileri iş planı kavra-
mı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin 
kurulmasını sağlamak amacı ile KOS-
GEB işbirliği ile uygulamalı girişimcilik 
eğitimleri düzenliyor. Düzenlenen eği-
timlerin sonunda girişimci adaylarının 
kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını 
hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi ka-
zanmaları sağlanıyor. Eğitimi başarı ile 
sağlayan kursiyerler KOSGEB’in sağla-
dığı İşletme Kuruluş Desteği, Kuruluş 
Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve 
Ofis Donanım Desteği,  İşletme Giderle-
ri Desteği ve Sabit Yatırım Desteği gibi 
desteklerden yararlanabiliyor.

İSTİB, Türkiye’de 9 milyona ulaşan en-
gellileri iş dünyasına kazandırmak ama-
cıyla “Engelleri Aşan Girişimciler” ve 
“Engelleri Aşan Kadın Girişimciler” so-
loganı ile düzenlemiş olduğu eğitimlere 
yeni bir soluk getirdi.

Uygulamalı girişimcilik eğitimlerini 
aynı zamanda bir sosyal sorumluluk 
projesi haline getiren İSTİB yönetimi, 
eğitimlerin bir kısmında kursiyer kabu-
lünde pozitif ayrımcılık yaparak engelli 
ve kadın girişimcilerin eğitimlerden ya-
rarlanmalarına önem verdi.

İstanbul Ticaret Borsası, Türkiye’de ulu-
sal ve uluslar arası tarım ve gıda ista-
tistiklerini günü gününe takip eden tek 
kurum oldu. Kurduğu güçlü altyapısı ve 
nitelikli personeliyle İSTİB, Eurostat, 
FAO aylık emtia bültenlerini takip edip 
Türkçeye aktarıyor. Dünya tarım ve gıda 
istatistiklerinin tercümeleri, anında 
İSTİB web sitesinden üyelerin ve ilgi-
lilerin hizmetine sunuluyor. Bu yönüy-
le ulusal ve uluslararası tarım ve gıda 
istatistiklerini sitesinde yayınlayan tek 
borsa, İSTİB oldu.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri devam ediyor...

Engellileri girişimci yapan proje...

Dünya tarımını 

İSTİB’den takip edin

BÜYÜK PROJELER, YENİ UFUKLAR...
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Küresel ticarette  elektronik ticaretin hız-
la yükselişine paralel bir şekilde, İSTİB 
de, elektronik ticareti üyeleri arasında 
yaygınlaştırmak için adım attı.Bu kap-
samda geliştirilen İSTİB Pazar Projesi ile 
Borsa üyeleri için elektronik bir alışveriş 
merkezi kuruluyor. Bu alışveriş merke-
zinde borsa üyeleri “ürünlerini, fiyat, tip, 
cins gibi özellikleriyle” sergileyip satabi-
lecekler. Para transferi ise her hangi bir 
banka şubesi ya da internet bankacılığı 
ile yapılabilecek. İSTİB Pazar projesi, Bor-
sada işlem gören ürünler için güvenli ti-
caretin merkezi olacak. 

İstanbul Ticaret Borsası, alıcı ve satıcı 
üyelerini Ürün Soru Sistemi’nde buluş-
turuyor. “Hangi Ürünü Kim Satıyor?” 
temel sorusuna cevap verecek şekilde 
çalışan sistemden yararlanmak için 
üyelerin sisteme üye olmaları yeterli 
olacak. Ürün sorgu sistemine www.is-
tib.org.tr web sitesi üzerinden ulaşıla-
bilecek.

Daha sonra ise satıcılar, satmakta ol-
duğu ürünleri seçerek, ortalama tedarik 
miktarlarını belirtecekler ve ürünlerini 
“ÜRÜN SORGU SİSTEMİ”ne ekleyecek-
ler. Böylece son derece basit ve hızlı bir 
şekilde gerkçekleştirilen kayıt ve ürün 
seçim işlemi ile yurt içi ve yurt dışı ta-
leplere açık olan bu pazarda yerlerini 
alacaklar.

Hazırlık çalışmaları bitirilen proje, İS-
TİB’in yeni web yüzüyle birlikte uygu-
lamaya geçecek.

İstanbul Ticaret Borsası çağın ve tekno-
lojinin getirdiği yenilikleri doğrultusun-
da web sitesini yeniliyor. Borsa, böylece 
üyelerine daha hızlı ve etkin bir hizmet 
vermeyi amaçlıyor. Üyelerin bir çok iş-
lemi online olarak gerçekleştirebileceği 
yeni web sitesi, üye ile Borsa arasında 
güçlü ve dinamik bir köprü olacak.

İSTİB Pazar projesi...

Ürün Sorgu SistemiYeni Web Sitesi

BÜYÜK PROJELER, YENİ UFUKLAR...
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İstanbul Ticaret Borsası Laboratuva-
rı’na analiz amacıyla getirilen tohumlar, 
saklandıkları yerden yıllar sonra çıkar-
tıldı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
gelen hububat ve bakliyat tohumları-
na ait numuneler, yıllardır muhafaza 
edildikleri laboratuvar ortamından gün 
yüzüne çıkıyor.  Yapılan araştırmalar 
sonucu, bu numunelerden 33 çeşidinin, 
1960’tan öncesine ait olduğu belirlendi.

İSTİB’in arşivindeki kadim tohumların 
yeniden canlandırılması için hazırla-
nan projes, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından kabul edildi. Ger-
çekleştirilen protokol ile İstanbul Tica-
ret Borsası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı (TAGEM) ve Yeditepe Üniver-
sitesi çalışmalara başladı. Herhangi bir 
genetik müdahale uğramayan bu to-
humların canlandırılması halinde Türk 
tarımı adına büyük bir başarıya imza 
atılmış olacak.

Kadim Tohumları 
Canlandırma Projesi

BÜYÜK PROJELER, YENİ UFUKLAR...
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Gıda sektöründe hijyenin son derece 
önemli olduğunun farkında olan ve in-
san sağlığını tehdit eden süreçleri devre 
dışı bırakmayı hedefleyen İSTİB, üye-
lerine yönelik hijyen eğitimini başlattı. 
Ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitim-
lere 110 üye işyerinin 2 binden fazla 
çalışanı iştirak etti. İstanbul Ticaret 
Borsası üyelerinin yoğun talepleri ile 

gerçekleşen eğitimler eğitimler 2015 yı-
lına kadar  devam edecek.

İSTİB, Türkiye’nin en büyük ihracat 
ürünlerinden biri olan fındığın, hak et-
tiği etkin konuma gelmesi için çalışma-
larını sürdürüyor. İSTİB, Giresun Ticaret 
Borsası, FİSKOBİRLİK ve DIK Solutions 
Giresun’da bir araya gelerek, fındığı tüm 
boyutlarıyla ele aldılar. Başkan Kopuz, 
“amaçlarının fındığı yurtdışına hak etti-
ği fiyattan satmak” olduğunu belirterek, 
bunun için taşın altına ellerini koyacak-
larını söyledi. Fındık Borsası ve lisanslı 
fındık deposu konularının da ele alındı-
ğı toplantıda, kurumların işbirliği içinde 
çalışmaları karara bağlandı.

Fındık Borsası 
Türkiye’de olmalı
İSTİB Başkanı Ç. Ali Kopuz başkanlığın-
daki İstanbul Ticaret Borsası heyeti Al-
manya’nın Başkenti Berlin’de Hamburg   
ve Şikago borsalarının temsilcileriyle 
bir araya geldi. Ürün borsacılığının ma-
saya yatırıldığı çalıştayda ülkemizin en 
büyük üreticilerden olduğu stratejik ta-
rım ürünlerinin Türkiye’deki borsalarda 

işlem görerek dünya piyasalarına ulaştı-
rılmasının yolları tartışıldı. Bu kapsam-
da Berlin Büyükleçiliği de ziyaret edildi.

Gıdada hijyen önemlidir

Fındıkta büyük güçbirliği...

BÜYÜK PROJELER, YENİ UFUKLAR...
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İstanbul Ticaret Borsası, elim bir ma-
den faciası sonucu hayatlarını kay-
beden Somalı madencilerin ailelerine 
500.000.-TL nakdi yardımda bulundu.

TOBB’un Irak’taki Türkmenlere ve 
Gazze halkına gönderdiği 25 TIR dolu-
su gıda malzemelerinden 1 TIR dolusu 
yardım malzemesini İstanbul Ticaret 
Borsası tedarik edip gönderdi.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü, 
Türkiye’nin önde gelen iktisatçısı 
Prof. Dr. Kerem Alkin, köklü biri-
kim ve vizyonunu İstanbul Tica-
ret Borsası ile paylaşıyor. Rektör 
Alkin, İSTİB Meclisi’ne düzenli 
aralıklarla Türkiye ekonomisi hak-
kında sunumlarda bulunuyor ve 
İSTİB’in ekonomi politikalarının 
oluşumuna büyük katkı veriyor.

1924 yılından itibaren gerek yayınladığı fiyat cet-
velleri, gerek periyodik bültenler ve gerekse diğer 
bilgilendirici materyalleriyle bir yayın geleneği 
oluşturan İstanbul Ticaret Borsası, iki ayda bir ya-
yınladığı Borsaaktüel Dergisiyle yeni bir başlangıç 
daha yaptı. 

Dergide, Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeler, 
sektörel konular ve borsa faaliyetleri ile ilgili ha-
berlerin yanı sıra hobiden geziye, sağlıktan kültüre, 
müzeden koleksiyona kadar birçok başlıkta okuyu-
cuların ilgisini çekecek konulara da yer veriliyor.

Soma’ya uzanan yardım eli

Türkmen ve Filistinlilere 
1 TIR dolusu yardım yapıldı

İSTİB’e rektör 
danışman...

Borsaaktüel

90 YILDIR SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜ...
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İSTİB Çevre Tescil Müdürlüğü, İstanbul’un 
dört bir yanındaki üyelerimize daha iyi hiz-
met verebilmek için Merkez, Anadolu ve 
Avrupa Tescil Müdürlüğü olarak üçe ayrıldı. 
Mega Center, Rami Kuru Gıda Sitesi ve Kadı-
köy’de ofislerimizle üyelerimize işlemlerinde 
kolaylık sağlıyoruz.

Çevre Tescil Müdürlüğü yeni binasında...
Çevre Tescil Avrupa Şubesi, Mega Center’da-
ki modern hizmet mekanına taşındı. Hizmet 
biriminde tescil işlemleri  hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilebilecek. Yeni hizmet biriminde 
üyelere eğitim seminerleri verilebilecek bir 
toplantı salonu da bulunuyor.

Kurulduğu 1924 yılından itibaren sosyal 
sorumluluğa büyük önem veren İSTİB, 
bu dönemde eğitim dünyasını sosyal so-
rumluluk projelerinin merkezine koydu. 
İSTİB yönetimi, Kadıköy Anadolu Erkek 
İmam Hatip Lisesi ile Maltepe Gülensu 
İlköğretim Okulu’na büyük destek ver-
di. Her eğitim-öğretim yılı başında öğ-
rencilere ayni olarak eğitim yardımında 
bulunan İSTİB, yüksek öğrenim öğrenci-
lerine verdiği burslar ile de eğitime des-
teğini sürdürüyor. 

Üyelerimiz hizmete 
daha kolay ulaşacak

90 yıldır sosyal 
sorumlulukta öncü...

90 YILDIR SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜ...
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Sektörel faaliyetler kapsamında kereste 
sektörü İSTİB’te masaya yatırıldı. Aka-
demisyenler, STK ve sektör temsilcile-
rinin katıldığı toplantıda, kereste sek-
törünün sorunları tüm boyutlarıyla ele 
alındı.

İSTİB, kereste standartlarını oluşturuyor

İSTİB öncülüğünde bir araya gelen İTO 
ve İSO temsilcileri, kerestecilik sektö-
rünün standartlarının belirlenmesi için 
Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye 
Standartları Enstitüsü ile verimli görüş-
meler gerçekleştirildi. Bu gelişmeler ne-
ticesinde AB standartlarının bu sektöre 
de uyarlanması benimsendi.

Kereste sektörü 
tüm boyutlarıyla ele alındı

SEKTÖRLERİN NABZI İSTİB’DE ATTI...
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İstanbul Ticaret Borsası 
13. Meslek Komitesi’nin 
öncülüğünde baharat 
sektörünün temsilcileri, 
Borsa çatısı altında sek-
törel sorunları tartıştılar. 
Yapılan toplantı sonu-
cunda İSTİB öncülüğün-
de baharat sektörünün 
sorunlarının çözümü için 
bir proje yürütülmesine 
karar verildi.

Gıda ve Hayvancılık alanında her zaman 
yön verici çalışmalar içerisinde olan İSTİB 
Başkanı Ç. Ali Kopuz, İstanbul’da ikincisi 
düzenlenen Gıda Konferansı’nın açılış ko-
nuşmasını gerçekleştirdi.

Gıda konusunda ülkemizdeki en önemli 
eksikliğin, ülke olarak hala bir ulusal gıda 
stratejimizin hazırlanmamış olması olduğu-
nu ifade eden Kopuz, ‘hepimiz çalıştığımız 
işyerlerinde dahi stratejik planlar hazırlıyor 
ve faaliyetlerimizi, üretimimizi, istihdamı-
mızı ona göre planlıyoruz. Ülkemizin hala 
bir gıda stratejisinin olmaması çok acı bir 
durumdur’ dedi.

Ekmek ve fırıncılık sektörü-
nün sorunlarının ele alındığı 
“Fırıncılık Çalıştayı” İSTİB’de 
düzenlendi. Sektörün tüm 
aktörlerinin katıldığı çalış-
tayda, ekmek israfının ön-
lenmesinden obeziteye, mer-
diven altı üretimden sektör 
için yeni vizyon ve politaka-
lar belirlenmesine kadar bir-
çok konu ve Borsa koordinas-
yonunda gerçekleştirilecek 
projeler ele alındı.

Baharatın adı...

Ulusal bir gıda stratejisi oluşturmalıyız...

Fırıncılık Çalıştayı...

SEKTÖRLERİN NABZI İSTİB’DE ATTI...
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İSTİB tarafından “Zeytin ve Zeytinyağı-
nın Ülkemizde ve Dünyada Önemi” ko-
nulu bir panel gerçekleştirildi. Panel’de 
Zeytin ve Zeytinyağı’nın ekolojiye, sağ-
lığa ve ekonomiye katkıları üç ayrı otu-
rumda incelendi.

Kadir Has Üniversitesi Kongre Merke-
zi’nde yapılan panele, Zeytin ve Zeytin-
yağı Tanıtım Komitesi Başkanı Metin 
Ölken moderatörlük yaptı. 

İ.Ü. Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof.
Dr. İhsan Kara, “Zeytin Ekolojisi”, Ak-
hisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Alper Alhat, “Zeytin Yetiştiri-
ciliğinin  ve Zeytine Dayalı Sanayilerin 
Çevreye Olumlu-Olumsuz Etkileri Ve 
Olumsuzlukların Düzeltilmesine Dair 
Öneriler”, Zeytin Araştırma Enstitü-
sü Müdürü Dr. Ünal Kaya “Geçmişten 
Günümüze Zeytin Ağacının Gelişimi”, 
Türk Biyokimya Dergisi Editörü Prof. Dr. 
Yahya Laleli, “Sağlık İçin Niçin, Neden, 
Nasıl Zeytinyağı?”, İ. Ü. Onkoloji Ensti-
tüsü’nden Dr. Yavuz Dizdar “Zeytinyağı 
Sağlığı Nasıl Korur?” başlıklı sunumlar 
gerçekleştirdiler. İSTİB Başkanı Ç. Ali 
Kopuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Baş-
kan Vekili Ali Nedim Güreli ve İSTİB 
Meclis Üyesi Osman Berberoğlu Zeytin 
ve Zeytinyağının Ekonomiye katkılarını 
içeren konuşmalar yaptılar.

“Zeytin ve zeytinyağının ülkemizde ve dünyada önemi” 
paneli gerçekleştirildi...

SEKTÖRLERİN NABZI İSTİB’DE ATTI...


