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Bu belgenin güncel versiyonu Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'nin kurumsal internet sitesinde yer almakta olup, lütfen kullanmadan önce
belgenin güncelliğini kontrol ediniz.

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.
ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ PİYASASI PROSEDÜRÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1
(1) Bu Prosedürün amacı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren
Elektronik Ürün Senedi Piyasası'nın işleyiş esaslarını ve kurallarını düzenlemek ile
Elektronik Ürün Senedi Piyasası Yönergesinde yer alan hükümlerin uygulama esaslarını
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2
(1) Bu Prosedür elektronik ürün senedi alım satım işlemlerine ilişkin kurallar ile Elektronik
Ürün Senedi Piyasası'nın Borsa tarafından işletilme esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3
(1) Bu Prosedür Elektronik Ürün Senedi Piyasası Yönergesi hükümlerine dayanılarak
düzenlenmiştir.
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Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4
(1) Bu Prosedürde geçen;
a) Acente: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 53 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Borsa ile acentelik sözleşmesi akdeden Ticaret Borsasını,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Borsa: Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketini,
ç) Borsa Bülteni: Borsa tarafından yayımlanan günlük bülteni,
d) EKK Sistemi: Elektronik Ürün Senetlerinin takibine ilişkin Elektronik Kayıt Kuruluşu
tarafından kurulan ve işletilen sistemi,
e) Elektronik Kayıt Kuralları: Elektronik ürün senetlerinin oluşturulması ve bu senetlere
bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibarıyla kayden izlenmesine
ilişkin olarak Elektronik Kayıt Kuruluşu’nun önerisi üzerine Bakanlıkça belirlenen usul ve
esasları,
f) Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK): Elektronik ürün senetlerinin EKK Sistemi üzerinden
oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili
taraflar itibarıyla kayden izlemek amacıyla Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi,
g) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS): Lisanslı Depo İşletmesince Elektronik Kayıt Kurallarına
uygun olarak EKK Sistemi üzerinden oluşturulan elektronik kaydı,
ğ) EKK Üyesi: EKK Sistemi’nde kendi nezdinde tanımlı yatırımcı hesaplarında ELÜS
saklaması yapan, EKK Kurallarının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde
zikredilen banka veya finans kuruluşları ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 3
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan aracı kurumları,
h) Emir Defteri: Piyasada işlem gören ELÜS’ler için İşlem Sistemi’ne girilen alış ve satış
emirlerinin toplandığı, gösterildiği ve işlemlerin gerçekleştirildiği İşlem Sistemi üzerindeki
elektronik ortamları,
ı) Genel Müdür: Borsa Genel Müdürünü,
i) ISIN (The International Securities Identification Number): ELÜS’e dayanak olan emtiaya
ilişkin bilgileri içeren kodu,
j) İşlem Günü: Piyasanın, pazarların, platformların ve İşlem Sistemi’nin işlem yapılmak
üzere açık olduğu günleri,
k) İşlem Sistemi: ELÜS’lerin alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği Borsa tarafından
işletilen sistemi,
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l) Lisanslı Depo İşletmesi: Tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal eden ve 10.02.2005
tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında geçerli bir
lisans belgesine sahip anonim şirketi,
m) Seans: Elektronik Ürün Senetlerinin Borsada alım satımı için belirlenen zaman dilimini,
n) Sürekli İşlem Yöntemi (Çoklu Fiyat Sürekli Müzayede Yöntemi): Bir ELÜS için İşlem
Sistemi’ne iletilen emirlerin Borsa tarafından belirlenen işlem süreleri boyunca sürekli bir
şekilde, öncelik ve işlem kurallarına uygun olarak farklı fiyat seviyelerinden eşleştirilmesi
yöntemini,
o) Takas: Piyasada gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülüklerin,
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre ve şartlarda, Takas Merkezi üyesi kuruluşlar
tarafından yerine getirilmesi suretiyle Takas Merkezi tarafından işlemin tarafları arasında
fon ve/veya varlıkların aktarımını sağlayan süreçlerin tamamını,
ö) Takas Merkezi: Yönetim Kurulu tarafından takas merkezi olarak görevlendirilen İstanbul
Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
p) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.’yi,
r) Ürün: Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerle düzenlenen, depolanmaya uygun nitelikteki ve
standardize edilebilen ELÜS’ün temsil ettiği temel ve işlenmiş tarım ürünlerini,
s) Üye: Borsada aracılık yapmaya yetkili olanlardan Borsa üyeliğine kabul edilenleri,
ş) Yönetim Kurulu: Borsa Yönetim Kurulunu,
t) Yönerge: Elektronik Ürün Senedi Piyasası Yönergesini,
u) Yönetmelik: 10.08.2017 tarihli ve 30150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
ELÜS’lere, ELÜS Emir ve İşlemlerine İlişkin Esaslar
İşlem Görecek ELÜS’ler
MADDE 5
(1) Lisanslı Depo İşletmesi tarafından EKK Sistemi’ne iletilmesiyle oluşturulan ELÜS’ler,
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kottan
çıkarılmadıkça Borsa’da işlem görür. Borsada işlem görebilecek ELÜS türleri Borsa internet
sitesinde duyurulur.
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(2) İlk defa işleme açılacak ELÜS’lerden ihraç günü içerisinde EKK Sistemi’nde 17.00’ye
kadar oluşturulanlar takip eden iş günü işlem görecek şekilde İşlem Sistemi’ne tanımlanır.
EKK Sistemi’nde 17:00 sonrası oluşturulan ELÜS’ler ise 2 iş günü sonra İşlem Sistemi’nde
işleme açılır.
(3) İşlemlere açık olan ELÜS’lere ilişkin bilgiler İşlem Sistemi emir giriş ekranından
izlenebilir.
(4) İşleme açık ELÜS’lerin herhangi bir gerekçe ile Seans içerisinde işlemlerinin
durdurulması halinde, o ana kadar girilen eşleşmemiş emirler pasifte bırakılarak ELÜS
işlemleri durdurulur.
(5) İşlemleri durdurulacak ELÜS’ler Genel Müdür tarafından belirlenir. Bu çerçevede Genel
Müdür’ün işlemleri durdurma yetkisini kullanması halinde, söz konusu husus Borsa internet
sitesinde ve/veya İşlem Sistemi’nde duyurulur.

İşlem Yapabilecekler
MADDE 6
(1) Borsa ile akdettiği acentelik sözleşmesi kapsamında Borsa’nın Acentesi olarak faaliyet
gösteren Ticaret Borsaları tarafından kayıt altına alınan ELÜS yatırımcılarından EKK
nezdinde hesap açma işlemlerini tamamlamış ve EKK Sistemi’nde de aktif olarak
tanımlanmış olanlar, işbu Prosedürün Geçici Madde 2 hükmü çerçevesinde, İşlem
Sistemi’nde işlem yapabilirler.
(2) İşbu maddenin birinci fıkrası kapsamında, Acentelerin yatırımcı kayıtlarını oluşturması
sırasında, aşağıdaki bilgiler Acenteler tarafından kayıt altına alınır.
Zorunlu Alanlar:
i.
Adı Soyadı/Unvanı
ii.
TC Kimlik No/Vergi Kimlik No
iii.
Doğum Yeri
iv.
MKK Sicil No
v.
EKK üyesi Kodu
vi.
Yatırım Hesap No
vii.
Cep Telefonu
viii.
Adres
ix.
İl
x.
İlçe
xi.
Vergi Dairesi
(3) Yatırımcı bilgilerinin güncellenmesi ihtiyacı doğduğunda, yatırımcının yazılı talebi
çerçevesinde Acenteler tarafından gerekli imza ve diğer kontroller yapılarak söz konusu
değişiklikler İşlem Sistemi’nde güncellenir.
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(4) Bir yatırımcının sadece bir Acentede kaydı bulunur, aynı kimlik bilgileri esas alınarak
farklı Acentelerde birden fazla kayıt yapılamaz. Herhangi bir Acentede kaydı bulunan
yatırımcının söz konusu kaydı başka bir Acenteye taşımak istemesi durumunda, yatırımcı
tarafından mevcut kaydın olduğu Acenteye yazılı olarak kayıt kapama başvurusu yapılır.
Anılan başvuru üzerine, Acente tarafından ilgili yatırımcının kaydı mümkün olan en kısa
sürede kapatılır. Kaydın kapatılmasını müteakiben, yatırımcı, kaydını taşımak istediği
Acente nezdinde yeniden kayıt yaptırır.

Seans
MADDE 7
(1) ELÜS alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için belirlenen zaman dilimi olan Seans,
tam iş günlerinde 10:00-12:00; yarım iş günlerinde ise 10:00-11:00 arasında işletilir.
Platform Açılışı
TMO satış işlemi onay başlangıç
Normal Seans
Seans Geçici Kapanış Bülteni
Takas Son Saati
Kapanış Bülteni

Tam iş günü
09:00
09:30
10:00-12:00
12:00+
17:00
17:00+

Yarım iş günü
09:00
09:30
10:00-11:00
11:00+
12:45
12:45+

(2) Piyasada tam ve yarım iş günleri için Seansın işleyişine ait bilgilendirme ve değişiklikler
Borsa internet sitesinde duyurulur.

İşlem Birimi
MADDE 8
(1) Tüm ELÜS türleri için işlem birimi kilogram (kg) olup 1 kg = 1 adet ELÜS’e tekabül
eder. İşlem Sistemi’ne asgari 1 kg, azami 100.000 kg (100 ton) olarak emir iletilebilir.
(2) Yönetim Kurulu işlem gören ürünün tür ve niteliğine göre işlem birimini, miktar veya
değer olarak farklılaştırabilir. Söz konusu durumda, yapılan değişiklik Borsa internet
sitesinde ve/veya İşlem Sistemi’nde ilan edilir.

İşlem Kodu
MADDE 9
(1) Tüm ELÜS türleri, Lisanslı Depo İşletmeleri tarafından alınmış ve ELÜS’ün özelliklerini
içeren 12 haneli standart menkul kıymet kodu ISIN üzerinden sınıflandırılarak işleme konu
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edilir. Lisanslı Depo İşletmesi tarafından alınan ISIN’lar İşlem Sistemi’ne ve EKK Sistemi’ne
de tanımlanarak işleme açılır. Emir girişi esnasında ilgili ELÜS’e ilişkin ISIN
girilerek/seçilerek işlem gerçekleştirilir.
Örnek ELÜS ISIN Kodu*:
TRXABCI11901
T R X A B C I 1 1 9
0
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(* ) Kod ile ilgili açıklamalar:


1 ve 2'nci haneler ülke kodunu belirtmektedir. Türkiye = TR.



3'üncü hane menkul kıymetin türünü belirtmektedir. X=Diğer Menkul Kıymetler
(ELÜS).



4 - 6'ncı haneler ELÜS ihraç eden kuruluşa verilen kodu belirtmektedir. ABC= ABC
Lisanslı Depoculuk A.Ş.



7’nci hane ürün için belirlenen harfi göstermektedir (örnek, A=Arpa, B=Buğday vb.)



8'inci hane Lisanslı Depo İşletmesi tarafından verilen, aynı ihraç içerisindeki sıra
numarasını belirtmektedir. 0’dan başlayarak Z’ye kadar rakam/harf verilebilir.



9 ve 10'uncu haneler ELÜS ihraç tarihindeki yılın son iki hanesini belirtmektedir.
Örneğin 2019 yılı için “19”, 2020 yılı için “20” kullanılacaktır.



11’inci hane ihraç sıra numarası olup ilk 10 haneye ait sistemde verilmiş bir ISIN varsa,
ISIN numaralandırma sistemi tarafından her seferinde artırılarak numara verilir.



12’nci hane kontrol hanesi olup, ISIN numaralandırma sistemi tarafından otomatik
verilir.

Emir ve İşlem Numaralandırma Sistematiği
MADDE 10
(1) Emir ve işlem numarası, Seans içerisinde özgün ve sıralı şekilde verilir.
Örnek: Emir no: 1, 2

İşlem no: 1905150001, 1905150002

Fiyat Gösterimi ve İlanı
MADDE 11
(1) İşlem Sistemi’nde fiyatlar, virgülden sonraki kısmı 4 karakter olacak şekilde gösterilir.
(Örnek: 1,2345).
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(2) İşlem gören ISIN bazında ortalama fiyat, miktar ağırlıklı olarak İşlem Sistemi
tarafından hesaplanır. Ortalama fiyatın hesaplanmasında, Seans içerisinde ELÜS’ün işlem
gördüğü değişik fiyat ve miktarlardan gerçekleşen ve kayda alınan limit fiyatlı normal emir
işlemleri dikkate alınır. Oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ilanında, ortalama fiyatın virgülden
sonraki küsuratında yer alan 5 inci haneye göre yukarı ya da aşağı yuvarlama yapılır.
Örnek:
Fiyat = 1,494848 için 1,4948 olarak alınır.
Fiyat= 1,495859 için 1,4959 olarak alınır.
(3) Her ISIN için Borsa kaydına alınan fiyatlar ve işlem miktarları Seansın bitmesini
takiben, Borsa Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen içerikte ve biçimde Borsa internet
sitesinde ilan edilir.

Baz Fiyatın Belirlenmesi
MADDE 12
(1) Baz fiyat, bir Seans süresince ELÜS’ün işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin
belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır. ELÜS’te en son işlem yapılan Seansta kayda alınan
işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı yuvarlanarak bir sonraki Seans içerisinde uygulanacak
Baz Fiyat tespit edilir.
(2) Baz fiyatın ilanında, işbu Prosedürün 11 inci maddesinin ikinci fıkrası esas alınır.
(3 Genel Müdürlük tarafından ELÜS’ün türüne/niteliğine göre baz fiyat uygulaması
kaldırılabilir. Baz fiyat uygulamasının kaldırılması halinde söz konusu durum Borsa internet
sitesinde ilan edilir.
Fiyat Değişim Sınırları
MADDE 13
(1) İş bu Prosedür’ün 12 nci maddesi çerçevesinde baz fiyat uygulamasının kaldırılması
hali hariç olmak üzere, her ELÜS için Seans sırasında çoklu fiyat sürekli müzayede
yöntemine göre oluşan ELÜS fiyatları, bu düzenlemede tanımlanan baz fiyattan ±%10'dan
farklı olamaz.
(2) Çoklu fiyat sürekli müzayede işlem yöntemi ile ilk defa işlem görecek ELÜS’lerde birinci
fıkradaki alt ve üst limitler uygulanmaz. Ancak söz konusu ELÜS’ler, ilk işlemin
gerçekleştiği işlem gününü takip eden ilk Seanstan itibaren, birinci fıkradaki fiyat değişim
sınırlarına tabidir.
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(3) İşleme açık olmakla birlikte 1 ay süresince işleme konu olmayan ELÜS’ler için birinci
fıkrada yer alan %10 oranındaki fiyat değişim sınırı, anılan süreyi takip eden ilk işlem günü
itibarıyla % 20 olarak uygulanır. Bu şekilde fiyat değişim sınırı yükseltilmiş olan ELÜS’ler,
fiyat değişim sınırı yükseltildikten sonraki ilk işlemin gerçekleştiği işlem gününü takip eden
Seanslarda, birinci fıkradaki fiyat değişim sınırlarına tabidir. Bu fıkranın uygulamasında
dördüncü fıkra hükmü saklıdır.
(4) İşleme açık olmakla birlikte 2 ay süresince işleme konu olmayan ELÜS’ler için üçüncü
fıkrada yer alan %20 oranındaki fiyat değişim sınırı, anılan süreyi takip eden ilk işlem günü
itibarıyla uygulanmaz. Anılan kapsamda olan ELÜS’ler serbest marjla işlem görür. Bu
şekilde serbest marja alınmış olan ELÜS’ler, serbest marja alındıktan sonraki ilk işlemin
gerçekleştiği işlem gününü takip eden Seanslarda, birinci fıkradaki fiyat değişim sınırlarına
tabidir.
(5) Yönetim Kurulu, fiyat değişim sınırlarını Seans, pazar, platform, sistem, ELÜS veya
işlem türü bazında farklı olarak belirleyebilir.
(6) Genel Müdürlük, piyasanın gerektirdiği durumlarda resen ELÜS bazında ilgili Seans için
işbu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırı değiştirebilir. Bu fıkra kapsamında yapılan
değişiklikler Borsa internet sitesinde ve/veya İşlem Sistemi’nde duyurulur.
(7) Bu maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarına ilişkin değişiklikler İşlem Sistemi tarafından
otomatik gerçekleştirilir ve bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmaz.
(8) Bu maddede “ay” olarak belirlenen süre; ilk tarih ile ilk tarihin bulunduğu ayı takip
eden ay içerisinde ilk tarihe tekabül eden tarihin ertesi günü arasında geçen süreyi ifade
eder. Ay olarak belirlenen sürenin hesaplanmasında, ilk tarihin bulunduğu ayı takip eden
ayda, ilk tarihe tekabül eden bir tarih yoksa fiyat sınırındaki değişiklik, takip eden ayın son
gününü izleyen gün şeklinde uygulanır. Fiyat sınırında değişiklik yapılması gereken tarihin
bir işlem gününe denk gelmemesi halinde ise fiyat sınırında yapılacak ilk değişiklik ilgili
sürenin dolduğu tarihi izleyen ilk işlem gününde uygulanacaktır. (Örnek; “2 Şubatı takip
eden ay” 2 Martı; “2 Şubatı takip eden iki ay” 2 Nisanı ifade etmekte olup sırasıyla 3 Mart
ve 3 Nisan’da Sistem tarafından fiyat sınırlarında değişim yapılır. “31 Mayısı takip eden ay”
30 Haziranı; “takip eden iki ay” 31 Temmuzu ifade etmekte olup sırasıyla 1 Temmuz ve 1
Ağustosta İşlem Sistemi tarafından fiyat sınırlarında değişim yapılır.)

İşlemlerde Uygulanacak Fiyat Aralıkları ve Fiyat Adımları
MADDE 14
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(1) Piyasada ELÜS’lere ilişkin alım ve satım emirlerinde fiyat adımı 0.01 kuruş (0.0001 TL),
minimum fiyat ise 1 kuruş (0.01 TL) olup, anılan değerler esas alınarak İşlem Sistemi’ne
iletilen emirler karşılaştırılır.
(2) Genel Müdürlük asgari bir gün önceden Borsa internet sitesinde ilan ederek fiyat
aralıklarını ve bu aralıklar içinde uygulanacak fiyat adımlarını değiştirebilir.
(3) Fiyat adımları, ELÜS grubunun fiyat seviyesine göre farklılaştırılabilir. Fiyat adımlarına
ilişkin olarak farklı bir esas belirlenmesi durumunda, anılan husus Borsa internet sitesi
üzerinden en az iki gün önceden duyurulur.

Emir Tipleri
MADDE 15
(1) İşlem Sistemi’ne fiyat ve miktar belirtilen Limit Fiyatlı Emirlerin girilmesine izin verilir.
Emrin gerçekleşmeyen bölümü, Emir Defteri’nde işlem görene kadar veya geçerlilik süresi
sonuna kadar bekletilir. Yönetim Kurulu İşlem Sistemi’ne yeni emir türleri eklenmesine
karar verebilir. Bu karar Borsa internet sitesinde ve/veya İşlem Sistemi’nde duyurulur. Bu
işlemler ağırlıklı ortalama fiyat hesaplamalarında dikkate alınır.
(2) Özel Emir İşlemlerinde emirler, satıcı tarafından ürün bazında fiyat, miktar ve alıcı taraf
önceden belirlenerek işlem bildirimi şeklinde İşlem Sistemi’ne girilir. Söz konusu emirler,
bu Prosedürde yer alan fiyat ve miktar kısıtlamalarına tabi olmadan “Anlaşmalı Virman
Girişi” menüsünden girilir. İşlemin karşı tarafı ise “Virman Onay İşlemleri”
menüsünden gerekli kontrolü yaparak emri onaylar. Girilen emirlere ilişkin TL ve ELÜS
bakiye kontrolü yapıldıktan sonra, hem alıcının hem de satıcının yeterli bakiyesi varsa
emirler eşleşir. Bu işlemler ağırlıklı ortalama fiyat hesaplamalarında dikkate alınmaz.
(3) Pamuk ELÜS’lerinde her bir ISIN kodunun temsil ettiği bütün ürünler blok halinde alım
ve satıma konu edilebilecek olup parçalı olarak emre konu edilemezler.

Emirlerde Geçerlilik Süresi
MADDE 16
(1) Emirler, girildiği Seans süresince geçerlidir. Seans sonunda gerçekleşmeyen emirler
İşlem Sistemi tarafından otomatik iptal edilir.

Emirlerin İşlem Sistemine İletilmesi
MADDE 17
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(1) Emirler, yatırımcı hesap bilgisi içerecek şekilde iletilir. ELÜS yatırım hesabı tekil yatırım
hesabı olup ELÜS işlemleri için müşterek yatırım hesabı açılamaz. Açılan tekil hesabın vefat
ve benzeri nedenlerle müşterek hesaba dönüşmesi bundan istisnadır.
(2) Piyasa iletilmek üzere girilen emirlere ilişkin satırlar, İşlem Sistemi’nde aşağıdaki
şekilde izlenebilir:
Sarı

: Emir kontrolde

Beyaz

: Emir kontrolden geçerek emir defterine kaydedilmiş

Yeşil

: Emir tamamen eşleşmiş

Mavi

: Emir kısmen eşleşmiş

Kırmızı

: Emir iptal edilmiş

Emirlerde Değişiklik ve İptal
MADDE 18
(1) Piyasaya iletilen emirlerden eşleşmemiş olanlar ile kısmen eşleşmiş emirlerin
eşleşmeyen kısımlarının fiyatları, emrin İşlem Sistemi’ne iletilmesi sonrasında
değiştirilemez.
(2) İşlem Sistemi’ne iletilen emirlerden eşleşmemiş olanlar ile kısmen eşleşmiş emirlerin
eşleşmeyen kısımlarının iptal edilmesi mümkündür.

İşlem Yöntemi
MADDE 19
(1) İşlem Sistemi’nde Sürekli İşlem Yöntemi (Çoklu Fiyat Sürekli Müzayede Yöntemi) esas
alınır.
(2) Çoklu fiyat sürekli müzayede yönteminde emirlerinin İşlem Sistemi’ne girişi,
eşleştirilmesi ile emir ve işlem bilgilerinin gösterilmesine ilişkin uygulama aşağıdaki esaslar
çerçevesinde yürütülür:
a) Alım satım emirleri belirlenmiş kurallar çerçevesinde İşlem Sistemi’ne iletilir.
b) Emir girişlerinde miktar veya tutar olarak bu Prosedürde belirlenen sınırlara uyulur.
c) Emirler, İşlem Sistemi’ne iletildikleri andan itibaren öncelik kurallarına göre işlem
görebilir.
Emirlerin Eşleştirilmesinde Öncelik Kuralları
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MADDE 20
(1) Emir Defteri’nde İşlem Sistemi’ne kaydedilen emirler işleme dönüştürülürken aşağıdaki
kurallar sırasıyla uygulanır:
a) Fiyat Önceliği Kuralı: Daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım
emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce
işleme dönüşür.
b) Zaman Önceliği Kuralı: Fiyat eşitliği halinde, İşlem Sistemi’ne emir iletim kanalı bazında
zaman açısından daha önce kaydedilen emirler öncelikle işleme dönüşür.

İşlemlerin İptali
MADDE 21
(1) Aşağıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde,
bekleyen emirlerin veya
gerçekleşen işlemlerin tamamı veya bir kısmı Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen
Genel Müdür veya Genel Müdür’ün yokluğunda ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından
resen iptal edilebilir.
a) Bilgisayar sistemlerinden kaynaklanan hataların oluşması,
b) Borsa personeli tarafından İşlem Sistemi’ne hatalı emir iletilmesi ve/veya anılan hatalı
emir sonucunda işlem gerçekleşmesi,
c) ELÜS’lerin işlemlerini durduracak nitelikte diğer olağanüstü maddi unsurların meydana
gelmesi.
(2) İşbu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde iptal yetkisinin Genel Müdür veya Genel
Müdür Yardımcısı tarafından kullanılması durumunda, iptal kararları nedenleriyle birlikte
Borsa internet sitesinde ilan edilir.
(3) Borsada gerçekleştirilen işlemlere ilişkin taahhütlerin gerektirdiği tutarın, komisyon ve
benzeri işlem ücretleri ile birlikte Takas Merkezi üyesi TL hesaplarında ve ELÜS’lerin de
EKK nezdindeki yatırımcı hesaplarında takas son saati itibarıyla bulundurulması esastır.
Takas son saati itibarıyla herhangi bir nedenle işlem ücretleri ile birlikte emre esas
miktarda nakdin veya emre esas miktarda ELÜS’ün ilgili hesaplarda bulunmaması
durumunda, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın ilgili işlem, takas son saatinde otomatik
olarak iptal edilir.
(4) Aynı yatırım hesabından kendinden kendine işlem yapılması halinde söz konusu işlem
iptal edilir. Bu durumda, piyasa bozucu eylemlere ilişkin düzenlemeler çerçevesinde ilgililer
hakkında uygulanabilecek müeyyideler saklıdır.
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(5) Bu maddede düzenlenen durumlar dışında, Üye’nin veya doğrudan emir iletmesine izin
verilen yatırımcının talebiyle işlem iptali gerçekleştirilemez.

İşlemlerin Tescili
MADDE 22
(1) Borsa dışında anlaşılarak İşlem Sistemi’ne iletilen emirlerin eşleşmesiyle
gerçekleştirilenler ile İşlem Sistemi’nde çoklu fiyat sürekli müzayede yöntemine göre
gerçekleştirilen alım satım işlemleri Borsada tescil edilir.
(2) Borsa tarafından tescil edilen işlemlere ilişkin tahsil edilecek ücretler Borsa internet
sitesinde duyurulur.

İşlemlerin Bildirimi ve İlanı
MADDE 23
(1) Takası tamamlanarak Borsa kaydına alınan fiyatlar ve işlem miktarları ile tescil edilen
işlem miktarları, Seansın bitmesini takiben Borsa Genel Müdürlüğü tarafından Ek 1’de yer
alan içerikte ve biçimde, Borsa Bülteni’nde ve/veya belirlenen diğer elektronik ortamlarda
ilan edilir. Borsa Bülteni’nde yayımlanan bilgilere ilişkin herhangi bir ihtilaf oluşması
durumunda Borsa kayıtları esas alınır.
(2) Seansın bitiminde, yapılan tüm işlemlere ilişkin fiyatların, miktarların ve tutarların
belirtildiği işlem raporları elektronik ortamda ilgililerin erişimine geçici işlem bilgileri olarak
sunulur. Takası tamamlanan nihai işlem bilgileri Takas Merkezi tarafından Takas Merkezi
üyelerine raporlanır.

ELÜS İşlemlerine İlişkin Kayıtlar
MADDE 24
(1) Piyasada gerçekleştirilen işlemler sonrasında, Borsa’da oluşan ELÜS fiyatları ve işlem
miktarları Borsa tarafından kayıt edilir. Söz konusu verilere ilişkin olarak, Borsa kayıtları
ile Borsa internet sitesi, Borsa Bülteni veya herhangi bir üçüncü kişiye ait veriler arasında
uyumsuzluk oluşması halinde Borsa kayıtları esas alınır.

Emir ve İşlem Bilgilerinin Yayımlanması
MADDE 25
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(1) Piyasada gerçekleştirilen emir ve işlemlere ilişkin bilgiler, alım satım sistemine bağlı
kullanıcıların ekranlarında, Borsa tarafından anlaşma yapılması halinde veri yayın
kuruluşları tarafından işletilen platformlarda ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen diğer
elektronik ortamlarda anlık veya gecikmeli olarak yayımlanır.
(2) Yayımlanacak emir ve işlem bilgileri, söz konusu verilerin kapsamı, verilerin
yayımlanacağı elektronik ortamlar ve yayımlanan bilgilerin güncellenme sıklıklarına Ek 2’de
verilmektedir.

İşlemlere İlişkin Sınırlamalar
MADDE 26
(1) Piyasa işleyişi üzerinde risk kontrolü sağlanması amacıyla, işlem yapılacak ELÜS’ler
ve/veya ELÜS gruplarına, İşlem Sistemi’ne iletilen emirlere ve İşlem Sistemi’nde
gerçekleştirilecek işlemlere; kapasite, miktar ve/veya tutar olarak sınırlamalar getirilebilir
veya bu sınırlamaların Üyeler ve/veya bunların temsilcileri ile işlem yetkisi verilenler
tarafından belirlenip uygulanması talep edilebilir. Kullanılacak risk ölçütleri ve uygulanacak
sınırlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Genel Müdürlük, piyasada olağanüstü durumların ortaya çıkması halinde veya gerekli
gördüğünde; Üyeler, bunların temsilcileri, işlem yapma yetkisi verilenler ve ELÜS grupları
bazında risk ölçütlerinde tanımlanmış olan sınırları resen değiştirebilir. Değiştirme nedeni
Borsa Bülteni’nde ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Olağanüstü Durumlar ve Olağanüstü Durumlarda Uygulanacak Hükümler
MADDE 27
(1) İşlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, piyasa şartlarından veya İşlem
Sistemi altyapısından kaynaklanan, işlemlerin düzenli ve güvenilir bir şekilde
gerçekleşmesini engelleyen veya engelleyebilecek nitelikteki olağanüstü durumların ortaya
çıkması hâlinde Genel Müdür, Seansın açılış ve kapanış saatlerini değiştirmek, işlemleri
durdurmak veya kısıtlamak, günlük fiyat değişim limitlerini (fiyat marjı) değiştirmek gibi
ilgili piyasanın emir, işlem ve işleyiş esaslarında geçici değişiklikler yapmaya yetkilidir.
(2) İşlem Sistemi’nde ve ona bağlı çalışan uygulamalarda Seans öncesi ya da Seans
sırasında ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlar, bu durumlara yönelik uygulama esasları
ve Seans sürelerine ilişkin düzenlemeler Genel Müdür tarafından belirlenir. Olağanüstü

13

durumların ortaya çıkması hâlinde Seanslar Genel Müdür kararıyla başlatılmayabilir veya
başlamış ise durdurulabilir.
(3) Olağanüstü gelişmelerin meydana gelmesi hâlinde, işbu Prosedürün 29 uncu maddesi
çerçevesinde piyasa beş işlem gününe kadar geçici olarak kapatılabilir. Beş işlem gününü
aşan durumlarda Yönetim Kurulu karar alır ve onaylanmak üzere Bakanlığa iletir. Borsanın
piyasa kapatma nedenine, kapatma sürelerine ve yeniden açılış tarihlerinin kamuoyuna
duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.
(4) Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen olağanüstü durumlarda geçerli olmak
üzere, Seans günleri ve Seans saatleri Genel Müdür tarafından belirlenebilir. Bu çerçevede
Genel Müdür tarafından belirleme yapılması halinde, söz konusu husus Borsa internet
sitesinde duyurulur.

İşlemlerin Geçici Olarak Durdurulması
MADDE 28
(1) Genel Müdürlük, aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde ilgili ELÜS işlemlerini en
fazla 30 gün için geçici olarak durdurabilir, daha uzun süreler için Yönetim Kurulu yetkilidir.
a) Bir ELÜS’e ilişkin olarak bir belirsizlik halinin oluşması veya yatırımcıların kararlarını
etkileyecek önemde bilgiler olduğunun anlaşılması ve Genel Müdürün bu belirsizlik
halinden veya önemli bilgilerden yatırımcıların haberdar edilmesini gerekli görmesi,
b) Bu Prosedürde belirtilen, Yönetim Kurulunca özel işlem kuralları belirlenen türde işlemler
hariç olmak üzere; bir ELÜS için sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde
olağanüstü fiyat ve/veya alım satım emirlerinin İşlem Sistemi’ne kaydedilmesi,
c) Bir Seansın sağlıklı bir biçimde yürütülmesini engelleyen sistemsel, iletişimsel, teknik
ve benzeri diğer unsurların ortaya çıkması.
(2) Genel Müdürlük, işlemlerin yeniden başlamasına aynı Seans süresi içinde izin vermişse
işlemler yeniden başlatılabileceği gibi Seans süresini de uzatabilir.
(3) Bir ELÜS’e ilişkin işlemlerin geçici olarak durdurulması halinde, bu durum Borsa
internet sitesinde ya da İşlem Sistemi’nde ilan edilir.
(4) Bir ELÜS’e ilişkin işlemlerin geçici olarak durdurulduğu süre Seans süresini aşmışsa,
söz konusu ELÜS’e ilişkin işlemlerin yeniden başlatılacağı zaman ve gerektiğinde,
uygulanacak baz fiyat Genel Müdür tarafından belirlenir ve söz konusu belirleme Borsa
internet sitesinde ve/veya bültende ilan edilir.

Piyasanın Geçici Olarak Kapatılması
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MADDE 29
(1) Olağanüstü gelişmelerin meydana gelmesi halinde, Genel Müdür piyasanın, pazarların,
platformların veya sistemlerin beş işlem gününe kadar geçici olarak kapatabilir.
(2) Borsanın piyasa, pazar, platform veya sistem bazında kapatılma nedenlerine,
kapatılma sürelerine ve yeniden açılış tarihlerinin kamuoyuna duyurulmasına ilişkin usul
ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Takas ve Temerrüt İşlemleri
MADDE 30
(1) Piyasada gerçekleştirilen işlemlere ilişkin netleştirme yapılmaz, işlem bazında brüt
takas yapılır. Takas; teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde, her bir işlem bazında,
yükümlülüklerini yerine getiren hesaba alacağın dağıtılması esasları çerçevesinde
sonuçlandırılır. Yükümlülüklerin tamamı yerine getirilene kadar takas gerçekleştirilmez.
(2) İşbu Prosedürün 11 inci maddesi kapsamında, gerçekleşen işlemlerin takasına ilişkin
süreçte, virgülden sonraki küsuratta yer alan 3 üncü hane esas alınarak yuvarlama yapılır.
Örnek:
Tutar= 821,4948 için 821,49 olarak alınır.
Tutar= 821,4958 için 821,50 olarak alınır.
(3) İşbu Prosedürün 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilen işlemler
için ayrıca bir temerrüt süreci işletilmez. Söz konusu durumda Borsa’nın ilgili
düzenlemelerinde yer alan tedbir ve yaptırım yetkileri saklıdır.

Borsa Hizmet Ücreti ve Sair Gelirler
MADDE 31
(1) Borsa tarafından, İşlem Sistemi’ne iletilen emirler veya gerçekleşen işlemler üzerinden,
Üyeler ve diğer işlem yetkisi verilenlerden, emir, işlem veya sözleşme türü bazında bir
ücret alınır. ELÜS işlemlerinde geçerli olan Borsa Hizmet Ücreti ve diğer ücretlere ilişkin
tarife, Borsa internet sitesinde duyurulur.

Yönetim Kurulu’nun Farklı İşlem Kuralları Belirleme Yetkisi
MADDE 32
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(1) TMO tarafından yatırımcılarla ürün bazında ve tahsisli olarak ELÜS alım satım işlemi
yapılmak istendiğinde, TMO tarafından İşlem Sistemi’ne iletilen emirler, anlaşmalı emir
olarak ayrı bir emir defterine kaydedilmek suretiyle işlemler gerçekleştirilir. TMO
tarafından girilen alış veya satış emirlerinde öncelikle TL ve ELÜS bakiye kontrolü yapılır.
Yeterli bakiye olması durumunda, satış emirlerinin işlemin diğer tarafınca da onaylanması
gerekir. Söz konusu onay, İşlem Sistemi’ndeki “TMO İşlemleri” menüsünde yer alan
listeden, işbu Prosedürün 7 nci maddesinde İşlem Sistemi açılış saatleri dikkate alınarak
yapılır.
(2) İşbu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemler ile Prosedür’ün 15 inci maddesinin
birinci fıkrası kapsamında TMO tarafından normal seansta iletilecek emirlerde, Prosedürde
yer alan fiyata ve emir büyüklüğüne ilişkin sınırlamalar uygulanmaz. Bu maddenin birinci
fıkrasındaki işlemler, ağırlıklı ortalama fiyat hesaplamalarında dikkate alınmaz.
GEÇİCİ MADDE 1
(1) Borsa’nın faaliyete geçtiği gün fiyat alt ve üst değişim sınırı uygulanmaz, serbest
fiyattan işlemler gerçekleştirilir.
(2) Özel emirlere ilişkin olarak, bu Prosedürün 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
işlemlerde özel emrin en az bir tarafına ilişkin asgari emir büyüklüğü şartı getirilebilir. Bu
uygulamaya geçilmeden önce ilgili düzenlemeler işbu Prosedürde duyuru yapılır.
GEÇİCİ MADDE 2
(1) Yönerge’nin Geçici Maddesi çerçevesinde Üyelerin aracılığı olmaksızın yatırımcıların
Borsa’ya doğrudan emir iletmesine müsaade edildiği dönemde, işbu Prosedürün Üyeler için
öngörülen hükümleri, uygulanabilir olduğu ölçüde yatırımcılar için de geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 33
(1) Bu Prosedür Genel Müdürlük tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34
(1) Bu Prosedür hükümlerini Genel Müdür yürütür.
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Ek.1: Piyasa Günlük Bülteni

-

LİMİT FİYATLI İŞLEMLER*

ISIN
KODU

-

ÖNCEKİ EN
SEANS
DÜŞÜK
KAPANIŞ FİYAT

EN
AĞIRLIKLI
YÜKSEK ORTALAMA KAPANIŞ MİKTAR
FİYAT
FİYAT
FİYATI
(KG)

İŞLEM
HACMİ
(TL)

İŞLEM
ADEDİ

ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ*

ISIN
KODU

-

ÜRÜN
ADI

ÜRÜN
ADI

MİKTAR (KG)

DUYURULAR

(*) Seans bitiminde “Geçici Bülten”, takas son saatinden sonra takası tamamlananlar dikkate alınarak “Günlük
Bülten” olarak TÜRİB İşlem Platformunda ve internet sitesinde yayınlanır.
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Ek.2: Piyasa Emir ve İşlem Bilgilerinin Yayımlanması Esasları
a) İşlem Sistemi Üzerinden Emir Bilgileri*
Tarih

Ürün Adı ELÜS ISIN Kodu Aracı Kurum Hesap No Miktar

Fiyat

b) İşlem Sistemi Üzerinden İşlem Bilgileri*
 Tüm Alım Emirleri Listesi
Tarih

Ürün Adı


Tarih

ELÜS ISIN Kodu Miktar (Kg)

Fiyat

Tüm Satım Emirleri Listesi

Ürün Adı

ELÜS ISIN Kodu Miktar (Kg)

Fiyat

c) Borsa Web Sitesinde yayımlanan İşlem Bilgileri:
Borsa Günlük Bülteni ile aylık, yıllık ve diğer dönemsel bültenler

(*) Seans boyunca İşlem Platformunda anlık güncellenir.
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DÜZENLEME ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER
Revizyon
Tarihi ve
Numarası

10.10.2019/1

31.01.2020/2

27.04.2020/3

Revizyona Esas Değişiklik

1. Prosedür’ün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer
alan “ISIN” tanımı değiştirilerek, ISIN’ın her ELÜS için farklı olarak
belirlenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
2. Prosedür’ün 15 inci maddesine ek olarak üçüncü fıkra eklenerek,
pamuk ürününe dayalı olarak çıkarılan ELÜS’ler için özel işlem kuralı
belirlenmiştir.
1. Prosedür’ün 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında, TMO tarafından
normal seans içerisinde Borsa’ya iletilen emirler zikredilerek,
TMO’nun normal seans içerisinde ilettiği emirlerin Prosedürde yer
alan fiyat ve emir büyüklüğüne ilişkin sınırlamalardan muaf tutulması
sağlanmıştır.
1. Prosedür’ün 13 üncü maddesine yapılan eklemelerle, 1 ay ve 2 ay
süreyle işlem görmeyen ELÜS’lerin, işleme konu edildiği ilk işlem
gününe ait fiyat değişim sınırları sırasıyla %20 ve serbest marj olarak
belirlenmiş ve anılan fiyat değişim sınırlarının uygulanmasına ilişkin
düzenlemeler getirilmiştir.
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