Borsa Hizmet Ücreti
10.08.2017 tarihli ve 30150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ürün İhtisas
Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş Ve Denetim Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
(“Yönetmelik”) 28. maddesinin birinci fıkrasında borsanın gelirleri sayılmış, ikinci fıkrasında ise bu
maddede belirtilen gelir kalemlerinin, sair gelir ve bağışlar dışında kalanların miktar ve oranları ile
bunların tahsil zamanı ve şekilleri yönetim kurulunca belirlenir ifadelerine yer verilmiştir.
01.07.2019 tarihli Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ile;
a. Yönetmeliğin 28. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde Borsacılık faaliyetleri
kapsamında yatırımcılara sunulan hizmetler kapsamında “Borsa Hizmet Ücreti” adı altında
ücret alınmasına,
b. Söz konusu borsa hizmet ücretinin bir elektronik ürün senedi (“ELÜS”) işlemi için takasın
gerçekleşme anında işlem tutarı üzerinden, ilgili vergiler eklenerek satıcıdan tahsil edilmesine,
c. Borsa Hizmet Ücreti oranının, satıcının Borsamızın faaliyete geçme tarihinden (faaliyete geçme
tarihi dahil) işlemin gerçekleştiği güne kadar (işlem günü hariç) yapmış olduğu ELÜS satış
işlemlerinin temsil ettiği birikimli (kümülatif) toplam ürün satış miktarına göre aşağıdaki
tabloda gösterilen şekilde belirlenmesine,
Satıcının Birikimli (Kümülatif)
Ürün Satış Miktarı (x)
x<40.000 ton
40.000 ton ≤ x <60.000 ton
60.000 ton ≤ x < 80.000 ton
x ≥ 80.000 ton

Borsa Hizmet Ücreti *
(Binde)
3,0
2,5
2,0
1,5

*Her türlü vergiler hariç
d. İşbu maddenin (c) bendinde yer alan hesaplama yönteminin 31.12.2019 tarihine kadar geçerli
olmasına, 31.12.2019 tarihi seans bitimi itibariyle birikimli (kümülatif) toplam ürün satış
miktarının sıfırlanmasına karar verilmiştir.
Borsa Tescil Ücreti
Yönetmeliğin 30. maddesi uyarınca Borsa tarafından, elektronik ürün senedi alım satım değeri
üzerinden en çok on binde beş oranında tescil ücreti alınacağı belirtilmiş olup tescil ücreti oranı Borsa
yönetim kurulu tarafından belirleneceği ve Bakanlık tarafından onaylanacağı açıklanmıştır.
01.07.2019 tarihli Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ile Borsamız tarafından
tahsil edilecek olan tescil ücretinin, ELÜS işlem tutarı üzerinden (her türlü vergiler hariç) on binde beş
olarak belirlenmesine ve her bir ELÜS işlemi için takasın gerçekleşme anında işlem tutarı üzerinden,
ilgili vergiler eklenerek, satıcıdan tahsil edilmesine karar verilmiş ve 25.07.2019 tarihinde Ticaret
Bakanlığı onaylanmıştır.
Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Payı
Ayrıca yukarıda açıklananlara ilave olarak 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun
24. maddesi ve Yönetmeliğin 31. maddesi uyarınca Borsada işlem gören elektronik ürün senedi alım
satımından tahsil edilecek borsa tescil ücretlerinin yüzde onu ile Borsada işlem gören elektronik ürün
senedi alım satım bedelinin binde yarımı, Borsa veya takas merkezi tarafından aylık olarak lisanslı
depoculuk tazmin fonuna aktarılır.
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ÖRNEK HESAPLAMA:
Birim fiyatı 1,5 TL olan 10.000 kg ürün için oluşturulmuş ELÜS alım/satım işlem tutarı üzerinden
Borsamız tarafından satıcıdan tahsil edilecek kesintiler aşağıdaki gibidir:
İşlem Miktarı
Birim Fiyat (TL/kg)
İşlem Tutarı

: 10.000 kg
: 1,5 TL
: 10.000 x 1,5=15.000,00 TL

Borsa Hizmet Ücreti

: İşlem Tutarı x Binde 3
: 15.000,00 x 0,003= 45,00 TL+ KDV (%18)

Tescil Ücreti

: İşlem Tutarı x On binde 5
: 15.000,00 x 0,0005= 7,50 TL + KDV (%18)

Toplam kesinti : Borsa Hizmet Ücreti+ Borsa Tescil Ücreti**
: 45,00 + 7,50 = 52,50 TL + KDV (%18)
**Tescil ücretinin %10’u lisanslı depoculuk tazmin fonuna aktarılmaktadır.
(Tazmin Fonu: Borsa Tescil Ücreti x Yüzde 10 = 7,50 x0,10=0,75 TL)
Not: Gerçekleştirilen işlemlerde takas süreçlerine ilişkin Takasbank ile banka ve aracı
kuruluşların yansıttığı ücretler için ilgili kuruluşların tarifesi dikkate alınmalıdır.
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