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Hazırlayan Birim Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.  

Piyasalar Birimi 

Belge Onay Makamı Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.  

Yönetim Kurulu 

Belge Onay Tarihi 02/07/2019 

Belge Revizyon Tarihi 21/12/2021 

Belge Revizyon Numarası 1 

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 YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

Amaç 

MADDE 1 

(1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi 

Piyasası'nın işleyiş esaslarını ve kurallarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 

(1) Bu Yönerge, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası’nda 

elektronik ürün senetlerinin işlem yöntemine, borsa emirlerine, emir türlerine, emirlerin 

geçerlilik sürelerine, borsaya iletilmesine, eşleştirilmesine ve kaydedilmesine, fiyatların 

ilanına, işlem yapanların sorumluluklarına ilişkin hususlar ile diğer usul ve esasları 

düzenler. 
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Dayanak 

MADDE 3 

(1) Bu Yönerge, 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 Yönetmelik’in 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak tanzim 

edilmiştir. 

 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 4 

(1) Bu Yönergede geçen; 

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 

b) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, 

c) Borsa: Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketini, 

ç) Borsa Bülteni: Borsa tarafından basılı veya elektronik ortamda 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 oluşturulmasına, 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 Sistem 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) Emir Defteri: Piyasada işlem gören Elektronik Ürün Senetleri için İşlem Sistemine girilen 

alış ve satış emirlerinin toplandığı, gösterildiği ve işlemlerin gerçekleştirildiği İşlem Sistemi 

üzerindeki elektronik ortamları, 

h) Genel Müdür: Borsa Genel Müdürü’nü, 

ı) İşlem Günü: Piyasanın, pazarların, platformların ve İşlem Sisteminin işlem yapılmak 

üzere açık olduğu günleri, 
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i) İşlem Sistemi: İnternet tabanlı Borsa platformu üzerinden Elektronik Ürün Senetlerinin 

alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği sistemi, 

j) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu, 

k) 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, 

l) Prosedür: Yönergede yer alan hususların uygulamasına yol göstermek amacıyla Genel 

Müdürlük tarafından çıkarılan, Yönerge ile belirlenen usul, esas ve yöntemlerin uygulama 

ayrıntılarını içeren düzenlemeleri, 

m) Seans: Elektronik Ürün Senetlerinin Borsa’da alım satımı için belirlenen zaman dilimini, 

n) Sürekli İşlem Yöntemi (Çok Fiyat Yöntemi): Bir Elektronik Ürün Senedi 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) Takas Mevzuatı: Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası Takas 

ve Temerrüt İşlemleri Yönergesini ve Takas Merkezi tarafından çıkarılan diğer 

düzenlemeleri, 

r) Ürün: Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerle düzenlenen, depolanmaya uygun nitelikteki ve 

standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerini, 

s) Üye: Borsada aracılık yapmaya yetkili olanlardan Borsa üyeliğine kabul edilenleri,  

ş) Yönerge: Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası Yönergesi’ni, 

t) Yönetim Kurulu: Borsa Yönetim Kurulu’nu, 

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. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ELÜS’lere, ELÜS Emir ve İşlemlerine İlişkin Esaslar 

İşlem Görecek ELÜS’ler 

MADDE 5 

(1) EKK tarafından oluşturulan ELÜS’ler, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından kottan çıkarılmadıkça Borsa’da işlem 

görür.  

 

Seans 

MADDE 6 

(1) Piyasa bünyesinde yer alan ELÜS alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 

belirlenen zaman dilimi Seans olarak adlandırılır. Piyasada işlemlerin gerçekleştirileceği 

Seansların günleri ve saatleri Prosedürde belirlenir. Tam ve yarım iş günleri için Seansın 

işleyişine ait detaylı bilgileri içeren Seans saatleri Borsa internet sitesi üzerinden duyurulur. 

 

İşlem Birimi 

MADDE 7 

(1) İşlem birimi, kilogram ölçü birimi esas alınarak belirlenen ve ELÜS’ün işleme konu 

edilebileceği asgari miktarı ifade eden değerdir. Yönetim Kurulu işlem gören ürünün tür ve 

niteliğine göre işlem birimini, miktar veya değer olarak belirler ve Borsa internet sitesinde 

ve/veya İşlem Sistemi’nde ilan eder. 

 

Emir Tipleri 

MADDE 8 

(1) Limit Fiyatlı Emir: Fiyat ve miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Emrin gerçekleşmeyen 

bölümü, Emir Defteri’nde işlem görene kadar veya geçerlilik süresi sonuna kadar bekletilir. 

Gerekli görülmesi halinde, Yönetim Kurulu İşlem Sistemi’ne yeni emir türleri eklenmesine 

karar verebilir. Bu karar Borsa internet sitesinde ve/veya İşlem Sistemi’nde duyurulur. 

(2) Özel Emirler: ELÜS bazında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınırların üzerinde 

miktar içeren veya tutara sahip olan emirlerdir. Özel emirler, ayrı bir Emir Defteri’nde farklı 

işlem kurallarına tabi tutularak işlem görürler. Bu tip emirlerin özellikleri, fiyat belirleme 

yöntemleri, işlem kuralları ve uygulama esaslarının alım veya satım emirleri açısından 

farklılaştırılması Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.   
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Emirlerde Geçerlilik Süresi 

MADDE 9 

(1) Emirler, girildiği Seans süresince geçerlidir. Yönetim Kurulu piyasa bazında farklı emir 

süreleri tanımlayabilir ve bunu internet sitesinde ya da İşlem Sistemi’nde duyurabilir. 

 

Emirlerin Piyasaya İletilmesi 

MADDE 10 

(1) Bir defada İşlem Sistemi’ne iletilebilecek emirlerin miktarına ve/veya tutarına, ürün, 

piyasa veya emir tipi bazında alt ve üst sınırlar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(2) Emirler, yatırımcı hesap bilgisi içerecek şekilde iletilir. Emre konu yatırım hesabı tekil 

yatırım hesabı olup ELÜS işlemlerinde müşterek yatırım hesabı kullanılamaz. 

 

Emirlerin İptali 

MADDE 11 

(1) Piyasaya iletilmiş ancak eşleşmemiş veya kısmi olarak eşleşmiş olan emirlerin 

eşleşmemiş olarak bekleyen kısımları Üyeler tarafından iptal edilebilir. 

 

İşlem Yöntemi 

MADDE 12 

(1) Çoklu fiyat sürekli müzayede yöntemi, bir ELÜS için Borsa’ya iletilen emirlerin Borsa 

tarafından belirlenen işlem süreleri boyunca sürekli olarak ve belirlenen öncelik ve işlem 

kurallarına uygun olarak farklı fiyat seviyelerinden eşleştirilmesi yöntemidir. Piyasada 

çoklu fiyat sürekli müzayede yöntemi uygulanması esastır. 

(2) ELÜS’lerin Borsa’da alım satımında kullanılan çoklu fiyat sürekli müzayede yönteminin 

yanı sıra Yönetim Kurulu tarafından tek fiyat veya farklı bir işlem yöntemi öngörülebilir ve 

bu kapsamda emir, işlem ve öncelik kurallarında farklı esaslar belirlenebilir. 
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Emirlerin Eşleştirilmesinde Öncelik Kuralları 

MADDE 13 

(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 zaman açısından daha 

önce kaydedilen emirler öncelikle işleme dönüşür. 

(2) Bazı emir tiplerinin farklı işleyiş özelliklerinden kaynaklanan durumlarda, yukarıdaki 

fıkrada belirtilen iki öncelik kuralının uygulanmasında Yönetim Kurulu tarafından farklı 

esaslar belirlenebilir. 

 

İşlemlerin İptali 

MADDE 14 

(1) Aşağıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde, re’sen, bekleyen emirlerin veya 

gerçekleşen işlemlerin tamamı veya bir kısmı Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen 

Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcısı tarafından 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 olağan dışı maddi unsurların meydana 

gelmesi. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen iptal işlemi, Seansın tamamına veya bir bölümüne ilişkin olarak 

gerçekleştirilebilir.  

(3) İptal kararları, aynı gün veya ertesi gün Seans öncesinde nedenleriyle birlikte Borsa 

internet sitesinde ilan edilir.  

(4) Borsa’da gerçekleştirilen işlemlere ilişkin taahhütlerin gerektirdiği nakit ve ELÜS 

tutarları takas son saati itibariyle Takas Merkezi nezdinde yerine getirilmemesi durumunda 

herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın işlemler takas son saatinde otomatik olarak iptal 

edilir.  
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İşlemlerin Tescili 

MADDE 15 

(1) Borsa’da yapılan ELÜS alım satım işlemlerinin Borsa’da tescili zorunludur. Borsa 

tarafından bu işleme ilişkin tahsil edilecek ücret, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve 

Bakanlık tarafından onaylanarak Borsa internet sitesinde duyurulur. 

 

İşlemlerin Bildirimi ve İlanı 

MADDE 16 

(1) Borsa kaydına alınan fiyatlar ve işlem miktarları, Seansın bitmesini takiben Borsa Genel 

Müdürlüğü tarafından Prosedürde belirlenen içerikte ve biçimde, Borsa Bülteninde ve/veya 

belirlenen diğer elektronik ortamlarda ilan edilir. Borsa Bülteninde yayımlanan bilgiler 

hakkında herhangi bir ihtilaf oluşması durumunda Borsa kayıtları esas alınır. 

 

ELÜS İşlemlerine İlişkin Kayıtlar 

MADDE 17 

(1) Piyasada alım satımı gerçekleştirilen ELÜS’lerin fiyatları ve işlem miktarları Borsa 

tarafından kayıt altına alınır. Anılan kayıtlara ilişkin Borsa ile herhangi bir üçüncü kişiye ait 

veriler arasında uyumsuzluk oluşması halinde, Borsa kayıtları esas alınır. 

 

Piyasa Emir ve İşlem Bilgilerinin Yayımlanması 

MADDE 18 

(1) Piyasada gerçekleştirilen emir ve işlemlere ilişkin bilgiler, alım satım sistemine bağlı 

kullanıcılarının ekranlarında, Borsa ile anlaşması olan veri yayın kuruluşları tarafından 

işletilen platformlarda ve Genel Müdürlük tarafından Prosedürde belirlenen diğer elektronik 

ortamlarda anlık veya gecikmeli olarak yayımlanır. 

(2) Yayımlanacak emir ve işlem bilgilerini ve bu bilgilerin içeriğini, yayımlanacağı elektronik 

ortamları ve yayımlanan bilgilerin güncellenme sıklıklarını, çıkarılacak Prosedür aracılığıyla 

Genel Müdürlük belirler. 
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İşlemlere İlişkin Sınırlamalar 

MADDE 19 

(1) Piyasa işleyişi üzerinde risk kontrolü sağlanması amacıyla işlem yapılacak ELÜS’ler 

ve/veya gruplarına, iletilen emirlere ve 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. Genel Müdürlük, piyasada olağan dışı durumların ortaya çıkması halinde veya 

gerekli gördüğünde; Üyeler, bunların temsilcileri, işlem yapma yetkisi verilenler ve/veya 

ELÜS grupları bazında, risk ölçütlerinde tanımlanmış olan sınırları re’sen değiştirebilir. 

Değiştirme nedeni Borsa Bülteni’nde ilan edilir. 

(2) Üyelerin veya işlem yapma yetkisi verilenlerin gerçekleştirebilecekleri işlem hacimleri 

Yönetim Kurulu tarafından sınırlandırılabilir. 

 

Baz Fiyatın Belirlenmesi 

MADDE 20 

(1) ELÜS için baz fiyat, bir Seans süresince işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin 

belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır. Baz fiyat ağırlıklı ortalama fiyatı ifade eder ve ilgili 

ELÜS’te en son işlem yapılan Seansta kayda alınan işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatının en 

yakın kuruşa yuvarlanması ile tespit edilir.  

(2) Çoklu fiyat sürekli müzayede işlem yöntemi ile ilk defa işlem görecek ELÜS’lerde birinci 

fıkra dâhilindeki alt ve üst limitler uygulanmaz. 

(3) Uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi için Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak 

Prosedürde, işlem görecek ELÜS’ün türüne/niteliğine göre baz fiyat uygulaması 

kaldırılabilir veya başka bir yöntem uygulanabilir. 

 

İşlemlerde Uygulanacak Fiyat Aralıkları ve Fiyat Adımları 

MADDE 21 

(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) olacak şekilde fiyatlandırılır ve anılan değerler esas 

alınarak emirler karşılaştırılır.  

(2) Genel Müdürlük asgari bir gün önceden Borsa internet sitesinde ilan ederek fiyat 

aralıklarını ve bu aralıklar içinde uygulanacak fiyat adımlarını değiştirebilir. 
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Fiyat Değiştirme Sınırları 

MADDE 22 

(1) Piyasada baz fiyata uygulanacak ve fiyat değiştirme sınırlarını belirleyecek oran, yüzde 

olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Baz fiyat yöntemine göre işlem gören her ELÜS 

için Seans sırasında tek fiyat veya sürekli işlem yöntemine göre oluşan fiyatlar bu 

düzenlemede tanımlanan baz fiyattan ±%20'den farklı olamaz. 

(2) Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğünde, baz fiyata artı, eksi bir mutlak değer 

veya artı, eksi bir fiyat adımı sayısı uygulanarak fiyat değiştirme sınırları belirlenebilir. 

(3) Yönetim Kurulu, fiyat değiştirme sınırlarını Seans, pazar, platform, Sistem, ürün, ELÜS, 

emir veya işlem türü bazında farklı olarak belirleyebilir. 

(4) Genel Müdürlük, piyasanın gerektirdiği durumlarda re’sen ELÜS bazında o Seans için 

baz fiyata uygulanan oranı, mutlak değeri veya fiyat adımı sayısını değiştirebileceği gibi, 

fiyat değişme sınırlarını da kaldırabilir veya değiştirebilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Olağanüstü Durumlar ve Olağanüstü Durumlarda Uygulanacak Hükümler 

MADDE 23 

(1) Piyasaların, pazarların, platformların ve sistemlerin şartlarından veya altyapıdan 

kaynaklanan ve işlemlerin dürüst ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini engelleyen veya 

engelleyebilecek tüm işlemler ve gelişmeler ile beklenmedik diğer olaylar olağanüstü 

durum olarak kabul edilir. 

(2) Olağanüstü durumların ortaya çıkması durumunda, Piyasada işlemlerin dürüst ve 

güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, Genel Müdürlük tarafından olağanüstü 

durumun niteliğine göre bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki tedbirlerden uygun 

görülenlerden biri veya birkaçı birlikte alınabilir: 

a) Üyelerin mali yükümlülükleriyle ilgili şartlar getirmek veya bunları değiştirmek. 

b) Baz fiyatın hesaplama yöntemini ve şartlarını değiştirmek. 

c) Günlük fiyat değişim limitlerini değiştirmek. 

d) Seansın açılış ve kapanış saatlerini değiştirmek, Seansı başlatmamak, işlemleri 

durdurmak ve kısıtlamak.  

(3) Olağanüstü durumun niteliğine göre Takas Merkezi tarafından alınabilecek tedbirlere 

ilişkin olarak Takas Mevzuatı hükümleri uygulanır. 
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(4) Bu madde uyarınca Üyelerden veya bir Üyenin müşterisinden veya diğer işlem yapma 

yetkisi verilenlerden yapılması istenen işlemlerin verilen süre içerisinde yapılmaması 

durumunda, Borsa veya Takas Merkezi tarafından yerine getirilmesi mümkün olan 

işlemler, başkaca bir bildirime gerek olmaksızın Borsa veya Takas Merkezi tarafından 

re’sen yerine getirilir. 

(5) Bu maddeden veya diğer hususlardan kaynaklanan olağanüstü durumlar ve bu 

durumlarda uygulanacak usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Alınan 

tedbirler Borsa internet sitesinde ilan edilir. 

 

İşlemlerin Geçici Olarak Durdurulması 

MADDE 24 

(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. 

Genel Müdür işbu madde çerçevesindeki işlem durdurma yetkisini tanzim edeceği Prosedür 

aracılığıyla kullanır. 

a) Bir ELÜS’e ilişkin olarak bir belirsizlik halinin oluşması veya yatırımcıların kararlarını 

etkileyecek önemde bilgiler olduğunun anlaşılması ve Genel Müdür’ün bu belirsizlik 

halinden veya önemli bilgilerden yatırımcıların haberdar edilmesini gerekli görmesi. 

b) Bu Yönerge kapsamında Yönetim Kurulunca özel işlem kuralları belirlenen türde işlemler 

hariç olmak üzere; bir ELÜS için sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde 

olağan dışı 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. 

(3) Genel Müdürlük, işlemlerin yeniden başlamasına aynı Seans süresi içinde izin vermişse 

ve yeterli süre kalmışsa işlemler yeniden başlatılabileceği gibi Seans süresini de uzatabilir. 

(4) Bir ELÜS’e ilişkin işlemlerin geçici olarak durdurulması halinde, bu durum Borsa 

internet sitesinde ya da İşlem Sistemi’nde ilan edilir. Söz konusu ELÜS’ün işlemlerinin 

yeniden başlatılması ve uzatılmasına karar verilmesi durumunda, gereklilik halinde baz 

fiyat Genel Müdürlük tarafından yeniden belirlenebilir ve bu durum Borsa internet sitesinde 

ilan edilir. Genel Müdürlük daha önce iletilmiş emirleri ve/veya gerçekleşmiş işlemleri 

kısmen veya tamamen iptal edebilir. 

(5) Bir ELÜS’te işlemlerin geçici olarak durdurulduğu süre Seans süresini aşmışsa, söz 

konusu ELÜS’e ilişkin işlemlerinin yeniden başlatılacağı zaman ve gerektiğinde 

uygulanacak baz fiyat Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve Borsa internet sitesinde ilan 

edilir. 
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Piyasanın Geçici Olarak Kapatılması 

MADDE 25 

(1) Olağan dışı gelişmelerin meydana gelmesi halinde, piyasanın, pazarların, platformların 

veya sistemlerin beş işlem gününe kadar geçici olarak kapatılmasına Yönetim Kurulu karar 

verebilir. Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Müdür’e devredebilir. Beş işlem gününü aşan 

durumlarda Yönetim Kurulu karar alır ve onaylanmak üzere Bakanlığa iletir. 

(2) Borsa’nın 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 26 

(1)Piyasada gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Takas işlemlerinde ve Takastan 

kaynaklanabilecek temerrüt hallerinin yönetiminde Takas Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat 

hükümleri geçerlidir. 

 

Borsa Payı ve Sair Gelirler 

MADDE 27 

(1) Borsa tarafından, Piyasaya iletilen emirler veya Piyasada gerçekleşen işlemler 

üzerinden, Üyeler ve diğer işlem yetkisi verilenlerden, emir, işlem veya sözleşme türü 

bazında Yönetim Kurulunca belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan esaslar dâhilinde bir pay 

alınır. 

(2) ELÜS işlemlerinde geçerli olan Borsa Hizmet Ücreti ve Diğer Ücretlere İlişkin Tarife, 

Borsa internet sitesinde duyurulur. 

 

Yönetim Kurulu’nun Farklı İşlem Kuralları Belirleme Yetkisi 

MADDE 28 

(1) Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin, Yönetim Kurulu 

tarafından farklı işlem kuralları belirlenebilir. 
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Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 29  

(1) Bu Yönergede yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda ilgili düzenlemeler 

çerçevesinde karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Bakanlık 

ve/veya Kurul onayını gerektirmeyen hallerle sınırlı kalmak üzere Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Müdür’e devredebilir. 

 

Geçici Madde  

(1) Borsa’nın faaliyete geçtiği dönemde, geçici bir süre için, yatırımcıların Üyeler olmadan 

Borsa’ya doğrudan emir iletmesine müsaade edilebilir. Bu durumda, işbu Yönergede Üyeler 

için öngörülen hükümler, uygulanabilir olduğu ölçüde yatırımcılar için de geçerlidir. 

(2) Yatırımcıların Borsa’ya doğrudan emir iletebildiği geçici sürenin sona ermesi halinde, 

bu durum Borsa internet sitesi üzerinden duyurulur. 

 

Yürürlük 

MADDE 30 

(1) Bu Yönerge, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde, 

Bakanlık ve Kurul’un uygun görüşü alınmak suretiyle 02.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu 

kararıyla kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

 

Yürütme 

MADDE 31  

(1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. 
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DÜZENLEME ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER 

Revizyon 

Tarihi ve 

Numarası 

Revizyona Esas Değişiklik 

 

21.12.2021/1 

1. Yönerge’nin 22 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen, her 

ELÜS için Seans sırasında tek fiyat veya sürekli işlem yöntemine göre 

oluşan ELÜS fiyatlarının baz fiyattan en fazla farklılık göstereceği 

oran %10’dan %20’ye yükseltilmiştir. 

 


