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GİRİŞ 

Sizler için hazırlanmış olan bu kitapçık; 5174 Sayılı Kanun, Borsamız İç Yönergesi ve 

İlgili kanun ve yönetmeliklerden oluşmaktadır.  

Bu kitapçık, borsamızda bulunduğunuz üyelik hayatınız süresince başvuracağınız bir 

rehber niteliğindedir. Borsamızdan verimli bir şekilde faydalanmanız için özenle okuyup 

incelemeniz tavsiye edilir. 

 

BORSAMIZ 

Unvanı             : Nusaybin Ticaret Borsası 

Kısa Adı           : NTB 

Kuruluş Tarihi : 1994 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ; 

Yeşil kent Mahallesi Mithat Paşa Sok Aktaşlar Apt. 

B/Blok Kat.2 No: 4 

NUSAYBİN / MARDİN 

 

Telefon :0482 415 4071 

Belge Geçer :0485 415 2605 

Web Sitesi :www.nusaybintb.org.tr 

E Posta :nusaybintb@tobb.org.tr 

E Posta :nusaybintb@.org.tr 

  

Sosyal Ağlar  

Facebook www.facebook.com/nusaybintb 

Twitter www.twitter.com/nusaybintb 
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NUSAYBİN TİCARET BORSASI TARİHÇESİ 

      Nusaybin Ticaret Borsası 1994 yılında 5174 sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kanunu 

kapsamında borsaya tabi maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve 

ilanı işleri ile meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. 

Bir iş merkezinin Zemin Katında, küçük bir ofiste faaliyetine başlayan Nusaybin Ticaret 

Borsası, hizmet kalitesini arttırma amacı iki daire satın alarak modern bir hizmet binası 

yaptırmıştır. 2013 yılından bu yana yeni hizmet binasında daha iyi şartlarda hizmet veren 

Nusaybin Ticaret Borsası bu süre zarfında ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi 

almış ve Akredite Borsa olma yolunda başvuru yaparak TOBB 11.dönem Akredite 

Oda/Borsalar listesinde yer almıştır. 
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KURUMSAL KİMLİK 
Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı değişimler yaşanmaktadır. Bu 

süreçte kuramların da yeni yönetim anlayışları geliştirmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Ticaret 

Borsacılığındaki temel amaç; diğer sektörlerde de olduğu gibi, tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretim 

ve ticaretinin nitelik ve niceliğini artırarak, ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktır. Ekonominin tüm 

sektörlerinde büyük değişimin yaşandığı küresel dünyada, bu değişimi algılayıp uygulayabilenler 

ayakta kalabilmektedir. Gerek sanayi üretimi, gerekse tarımsal ve hayvansal üretim süreçlerinde 

verimliliği artırmak için ileri teknoloji kullanılırken, üretilen bu ürünlerin satışını gerçekleştirmek için 

ticaret kavramında da, ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Günümüzde Çağdaş Borsacılığı tanımlayan 

“Lisanslı Depoculuk”, “Ürün İhtisas Borsacılığı” ve “Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsacılığı” gibi 

konularda ülkemizde yapılan düzenlemelerin dünyadaki gelişmelere paralel olduğu görülmektedir. 

Sistemin sağlıklı bir yapıya kavuşması, oluşturulan düzenlemelerin uygulamaya geçirilebilmesiyle 

sağlanabilir. Burada borsalarımızın yönetimlerine önemli bir rol ve sorumluluk düşmektedir. Çağdaş 

borsa yapısına kavuşamayan borsaların yaşamlarını idame ettirebilmeleri oldukça güçtür. Nusaybin 

Ticaret Borsası yönetimi, üyelerine ve bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına daha çok ve daha 

iyi hizmet edebilmek için başlatmış olduğu süreçte; öncelikle ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim 

Sistemini kurarak kurumsal bir yapıya ulaşılmayı ve vermiş olduğu hizmetlerde kalite standartlarım 

yakalamayı hedeflemiştir. Nusaybin Ticaret Borsası ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

(TOBB) “TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemine” de 11. dönemine entegre olarak bu doğrultuda 

Borsa’da çalışmalar başlatılmış geliştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla, hem hizmetlerin 

nicelik ve nitelikleri artırılmış, hem de bu hizmetler çağdaş yönetim anlayışı ve örgütlenme biçimi ile 

üyelere sunulmaktadır. Nusaybin Ticaret Borsası da bu bilinçle; çağdaş borsacılığın gereklerini yerine 

getirmek üzere, değişim ve dönüşüm sürecine önemli katkı sağlayacak olan Stratejik Planın önemine 

inanarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Stratejik Planlama Kurumlarda; 

 Planlama kültürünün oluşmasına, 

 Kaynakların verimli bir biçimde kullanılmasına, 

 Politika ve kararların doğru bilgiye dayandırılarak alınmasına, 

 Geleceğin bilinçli bir biçimde oluşturulmasına, 

 Planın uygulanmasına ve kurumsal performansların ölçülmesine olanak sağlayan bir 

yönetim aracıdır. 
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YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT 

5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre 

Borsaların Kuruluş Amaçlan ve Görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

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

B. Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespite ilân 

etmek. 

C. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin 

tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartlan ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini 

gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. 

D. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik 

ticaret ve İnternet ağlan konusunda üyelerine yol göstermek. 

E. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

F. Borsaya dâhil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik 

bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 

G. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına 

sunmak ve ilân etmek. 

H. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; 

üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına ve; kendi adına dava 

açmak. 

İ. 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 amaçlan ve görev alanı çerçevesinde 

borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. 

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

K. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaattan değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 

L. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek 

görevleri yapmak. Borsamız kanun tarafından kendisine yüklenen görevlerini en iyi şekilde yerine 

getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında bütçe imkânları el verdiği ölçüde sosyal 

sorumluluk ilkesi gereği çeşitli faaliyetlerde de bulunmaktadır. 
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Kanunda Ayrıca, Ticaret Borsalarının Organları: 

 Meclis 

 Yönetim Kumlu 

 Disiplin Kumlu 

 Hesaplan İnceleme Komisyonu 

 ISO 9001 KYS ve Akreditasyon İnceleme Komitesi Kanunla kurulmuş olmakla beraber aynı 

zamanda birer hizmet kuruluşu da olan borsalarda, diğer hizmet kuruluşlarında olduğu gibi, sunulan 

tüm hizmetlerde üyelerin memnuniyeti çok önem kazanmaktadır. Çağdaş hizmet anlayışı da zaten 

bunu gerektirmektedir. Nusaybin Ticaret Borsası da, mevzuatla tanımlanmış şartların dışına 

çıkmamak koşulu ile; 

 Çağdaş Yönetim Anlayışı ile yönetilen, 

 Hizmetlerini, üyelerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştiren, 

 Kayıt dişiliğin engellenmesi ve serbest piyasa koşullarının oluşmasına katkı sağlayan, 

Üyelerinin katma değerli faaliyetleriyle, Bölgesel ekonomik kalkınmada önemli rol üstlenen, bir 

borsacılık anlayışıyla hizmet vermeyi ve bu hizmetin sağlıklı biçimde verilmesi için, yönetim anlayışı ve 

örgütleme biçimini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir. 

  



 

8 
 

KALİTE POLİTİKAMIZ 
 Kanunumuz ve ilgili mevzuat ile Borsamıza verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde 

üyelerimizin memnuniyetini ön planda tutarak Borsamızın çağdaş borsacılık standartlarına 

ulaşmasını sağlamak, 

 Üyelerimizin Alım-Satımlarını ve piyasa beklentilerini karşılama konusunda ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek, 

 Üyeler ve çalışanlar bazında sürekli iyileştirmeyi sağlamak, 

 Objektiflik ve güvenirlik anlayışı ile en etkin bir şekilde hizmet verebilmek, Borsamızın en temel 

görevidir.  

MİSYONUMUZ 
  Misyonu gerçekleştirebilmek için tüm paydaşları ile işbirliği halinde üye memnuniyeti ön 

planda tutacak bir biçimde, Borsa uygulamalarında öncü ve yenilikçi olarak hizmet alanını genişleten, 

saygın ve yetkin bir borsa olmaktır.  

 Bölge ürünlerinin markalaştırılması yönünde çalışmalar yapmak, tescilli marka ürünler 

oluşturmak 

 Tahıl ürünleri için modern analiz laboratuvarını kurmak,  

 Hububatta lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılmasını teşvik etmek, 

 Hayvancılık ve hububatta arz ve talebin buluştuğu modern alım merkezleri ve satış salonu 

kurulmak, 

 Üyelerimizin kolay ulaşabileceği kent içinde yönetim ve hizmet binası açmak, 

 Yetiştirici ve üyelerimize sektörlerine ilişkin eğitim hizmetleri vermek 

 Kurumsal yapımızı altyapı ve hizmet kalitesi açısından güçlendirmek 

Akredite borsa olmak 

VİZYONUMUZ 
  Bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak biçimde, üyelerin ve hizmet alanların beklenti 

ve ihtiyaçlarını beş yıldızlı hizmet anlayışı çerçevesinde karşılayarak, gerçek piyasa fiyatlarını tespiti, 

tescili ve ilan edilmesi ile ticaret ve ekonominin büyümesine katkıda bulunmaktır. 

  

 Üreticilerimizin eğitimi ve gelişimi için gerekli olan tüm çalışmaları gerçekleştirmek.  

 Yasal hizmetleri kesintisiz ve yüksek kalitede sunmak bunun ile birlikte üyelerimizin sosyal 

ekonomik gelişimine katkıda bulunmak. 
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NUSAYBİN TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI 
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PERSONEL DURUMU VE İNSAN KAYNAKLARI 

Adı Soyadı 
İşe Giriş 

Tarihi 
Görevi 

Eğitim 

Durumu 

Kadro 

/Sözleşme 

Mehmet Emin Doğan 1994 Genel Sekreter Lise Kadrolu 

Abdullah Dal 2005 
Genel Sekreter 

Yardımcısı 
Lise Sözleşmeli 

Nazım Aktaş 2013 Tescil Memuru Lise Sözleşmeli 

Mehmet Selim Atay 1994 Veznedar İlk Okul Kadrolu 

Aydın Akay 1999 Şoför İlk Okul Kadrolu 

Sadiye Kardeş 2014 İç Hizmet Personeli İlk Okul Sözleşmeli 

 

 

  

3 - (50%)3 - (50%)

Eğitim Durumu

İlk Öğretim Lise

3 - (50%)3 - (50%)

Personel Durumu

Kadrolu Sözleşmeli
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NUSAYBİN TİCARET BORSASI ORGANLARI 

Nusaybin Ticaret Borsası 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 

Kanunu’nun “Borsa Organları, Oluşumları ve Görevleri” bölümündeki maddelerde belirtildiği şekilde 

oluşturulmuştur. Organ toplantılarının işleyişi, Borsa Muamelat Yönetmeliğindeki “Organ Toplantıları 

ve Kararları” bölümünde belirtildiği şekilde yürütülmektedir. 

Nusaybin Ticaret Borsası Organları aşağıdaki gibidir; 

Meclis Üyeleri: 14 kişi  

Yönetim Kurulu Üyeleri: 5 kişi  

Disiplin Kurulu Üyeler: 6 kişi 

TOBB Genel Kurul Delegeleri: 3 kişi den oluşmaktadır. 

MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ 

1. Aynı çalışma alanı içindeki diğer borsaların görüşü alınmak kaydıyla, meclis üye tam sayısının üçte 

birinin veya yönetim kurulunun teklifi üzerine, uyulması zorunlu mesleki kararlar almak, 

2. Bütçeyi, aylık mizan ve bütçe izleme raporunu, fasıllar arası aktarma taleplerini, ek ödeneğe ilave 

edilmesi veya olağanüstü ödenek konulması tekliflerini incelemek ve onaylamak, 

3. Kendi üyeleri arasından dört yılda bir muhtelif teşekküllerin genel kurullarında borsayı temsil 

edecek delegeleri seçmek 

4. Yönetim kurulu, disiplin kurulu ile kendi üyeleri arasından ihdas edeceği komisyonların üyelerine 

verilecek huzur hakkını tespit etmek, 

5. Borsaya dâhil maddelerin asgari tescil miktarlarım tespit etmek ve Birliğin olumlu görüşü üzerine 

Bakanlığın onayına sunmak, 

6. Kanuni süresi içinde tescil ettirilmeyen muamelelere ait cezaların makbul mazeret halinde 

kaldırılmasına karar vermek, 

7. Gerekli görmesi halinde, borsanın maddi duran varlıkları ile nakdi varlıklarının teminat altına 

alınması maksadıyla emniyet sigortası yaptırmak 

8. Kanunun 39'uncu maddesi ile verilen görevleri yapmak. 

  



 

12 
 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

1. Mevzuat ve meclis kararlan çerçevesinde borsa işlerini yürütmek, 

2. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak. 

3. Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak, 

4. Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine 

usulüne uygun olarak karar vermek. 

5. Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller 

çerçevesinde karara bağlamak. 

6. Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek. 

7. Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 

8. Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu 

belirlemek 

9. Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından 

istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. 

10. Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek, 

11. Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin İktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp 

meclise sunmak. 

12. Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. 

13. Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin 

borsada oluşan fiyatlarım tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. 

14. Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini 

ödüllendirmek, 

15. Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve 

yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. 

16. Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer 

görevleri yerine getirmek. 

17. Yönetim Kurulu tarafından alman kararların karar defterine kayıt ettirilmesini ve uygulatılmasını 

sağlatır. 
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18. Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesini ve takibini sağlatır. 

DİSİPLİN KURULU 

1. Borsa disiplin kurulu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri 

Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. 

2. Disiplin kurulunun görev süresi dört yıldır." Oda ve Borsa üyelerine verilecek disiplin ve para 

cezalan ile disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu hakkında yönetmelik "gereğince; Disiplin kumluna 

seçilen üyelerin en az lise veya dengi okul mezunu olması şarttır. 

3. Disiplin kumlu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. 

Gerektiğinde, başkanın veya yönetim kurulu başkanın çağrısı üzerine toplanır. 

4. Ayrıca, en az üç üyenin disiplin kumlu başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine disiplin 

kumlu, üç gün içinde başkanı, yokluğunda en yaşlı kurul üye tarafından toplantıya çağrılır. 

5. Disiplin kumlu toplantılarına, başkanın yokluğunda en yaşlı üye başkanlık yapar. Borsa disiplin 

kumlunun görevleri Kanunun 44'üncü maddesi ile düzenlenmiştir. DENETİM Odalar, borsalar, Birlik ve 

bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetimine tâbidir. 

 

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

2013 yılında Borsamız Kalite Yönetim Sistemini kurup, hizmet kalitesini belgelendirmiş ve ISO 

9001:2008’e göre gözetim denetimini tamamlamıştır. Kalite Yönetim sistemi çerçevesinde üye 

memnuniyeti odaklı faaliyetler sürdürülmektedir. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetler, Genel 

Sekreter ve Kalite ekibi tarafından yürütülmektedir. 
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AKREDİTASYON SİSTEMİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda Borsa Akreditasyon projesi kapsamında 11.dönem 

Akredite Oda ve Borsalar arasında yer alma çalışmaları devam etmektedir. 

AKREDİTASYON SİSTEMİNİN AMACI 

 Oda ve Borsalar arasında kalite bilinci yaratmak 

 Oda ve Borsaların kapasite ve yeterliliklerini artırarak üyelere sunulan hizmet kalitesinin 

iyileştirmek 

 Oda ve Borsaların profesyonelliklerini ortaya koymasını sağlamak 

 İş dünyasında Oda ve Borsaların güvenirliğini artırmak 

 Türk ve Avrupa Oda sistemleri arasında uyum sağlamak 

YILLIK AİDAT 

Onalı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, 

yarısından fazla olmayacak şekilde oda meclisi tarafından her yıl Bütçe görüşmelerinde belirlenen ve 

üyelerin her yıl 2 eşit taksitte ödemek zorunda olduğu Aidattır. 

AİDAT ÖDEME ZAMANI 

Aidatlar 5174 sayılı kanunun 25 ve 26. Maddeleri gereği her yıl Haziran ve Ekim aylarında 

olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir. 
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BORSAYA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Hükmi (Şirket-Kooperatif) Şahıs Firmalar için 

 Ticaret Sicil Gazetesi 

 Oda Kayıt Sureti 

 İmza Sirküleri 

 Yetkililerin Nüfus Cüzdanı Örneği 

 Vergi Levhası Fotokopisi 

 Yetkililerin 3 Adet Vesikalık Fotoğrafı 

 1 Adet Boş Senet(Ticaret Borsasına Stopaj Karşılığı verilmek üzere) 

 Kayıt Ücreti  

Şahıs Firmalar İçin 

 Esnaf Sicil Tasdiknamesi 

 İkametgâh İlmühaberi 

 İmza Sirküsü 

 Nüfus Cüzdanı Örneği 

 Vergi Levhası Fotokopisi 

 3 Adet Vesikalık Fotoğraf 

 1 Adet Boş Senet (Ticaret Borsasına Stopaj Karşılığı verilmek üzere) 

 Kayıt Ücreti 

KAYIT ÜCRETİ 

Üyelerin borsaya kaydı sırasında 1 defaya mahsus alman ücrettir. 

TESCİL ÜCRETİ 

Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden Nusaybin Ticaret Borsası için binde 

ikidir ve bu oranı borsa meclisi belirler. İşlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, muamele 

başına azami tescil ücreti miktarı yürürlükte olan asgari ücretin bürüt tutarının yarısı kadardır. İhracat 
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ile ilgili tescillerde tescil ücreti alınmaz. 

KAYİT SİLME 

Vergi dairesinden üyeliğini tamamen kapattığına dair veya sadece iştigal konusunu kapatması 

durumunda vergi dairesinden alacağı yazıyı kayıt kapatma dilekçesine ilave ederek müracaat etmesi 

halinde yönetim kurulu kararı ile kaydı kapanır. 

DÜZENLENECEK VE ONAYLANACAK BELGELER 

 Analiz raporları 

 Borsaya dâhil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler  

 Makbuz senedi, var ant ve malı temsil eden diğer senetler  

 Teamüller hakkında istenen belgeler 

 Fatura onayları 

 Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri 

 Borsaya dâhil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler 

 Borsaya dâhil maddelerin ölçülmesi ve tartılması için gerekli tesisatı olan borsalarca bu konuda 

verilecek hizmetler 

 Gerekli tesisatı bulunan borsalarca verilecek depolama ve muhafaza hizmetleri, 

 Yerli malı belgesi, 

 Diğer hizmetler. 

ÇALIŞMA SAATLERİ 

5174 Sayılı Kanunun geçici 12. maddesi kapsamında istihdam edilen personelin ve iş Kanununa tabi 

personelin haftalık çalışma süresi 40 (kırk) saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak 

üzere düzenlenir. 
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YÖNETMELİK 

TİCARET BORSALARINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ 

HAKKINDA 

8.1.2005 TARİH - 25694 SAYILI R.G. Değişiklik: 03.11.2006 tarih ve 26335 sayılı R.G. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; hangi maddelerin ticaret borsalarında alım ve satımının zorunlu 

olduğuna, bunların en az miktarlarının tespitine ve borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde 

yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tesciline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu Yönetmelik ticaret borsalarını ve bu borsalara tabi maddelerin en az miktarları 

üzerinde alım satım muamelesinde bulunanları kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Kanununun 46. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu, 

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 

Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, 

Borsa: Ticaret borsalarını, 

Meclis: Borsa meclislerini, 

Yönetim Kurulu: Borsa yönetim kurullarım, ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Borsa İşlemleri Borsaya Tabi Maddeler 

Madde 5 — Borsa kurulan yerlerde, hangi malların borsada alım ve satımının zorunlu olduğu ve 

bunların en az miktarları, meclisin teklifi ve Birliğin uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir ve ilgili 

borsa tarafından yerinde ilân olunur.  

Bakanlık, değişen piyasa şartlarında, borsada yeterli arz ve talebi bulunmayan veya ticarî 

teamüllere göre borsalarda alım satıma konu olmayan malları, genel olarak veya borsalar itibarıyla 

borsaya tâbi maddeler arasından çıkarabilir, ticaret borsalarının, bölge ticaret borsalarının ve ürün 

ihtisas borsalarının kotasyonunda yer alacak veya almayacak ürünleri ve borsaya tâbi maddelerin en 

az alım satım miktarlarım yeniden belirleyebilir. Bakanlığın bu konudaki kararlan da borsalar 

tarafından yerinde ilân edilir.  

Ticaret borsalarında yeterli arz ve talebi bulunan, dayanıklı ve stoklanabilir nitelikteki misli 

mallar, numune veya tipler üzerinden toptan alınıp satılır. Tipi tespit edilmemiş olan mallarla misli 

yattan olup yerel ihtiyaçları karşılayan maddeler ile canlı veya kesilmiş hayvanlar da borsaya tâbi 

maddeler arasına alınabilir. 

Döviz ve kıymetli madenler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 

 

Herhangi bir maddenin borsaya tabi olabilmesi için; 

A. Standardizasyonunun yapılmış bulunması, standardizasyonu yapılmamış ise, tiplere ayrılması, 

numuneyle temsili mümkün misli mallardan olması, 

B. Ülke veya borsanın çalışma alanı dâhilinde ticaretinin önemli miktarlarda yapılması, ayrıca 

borsanın bulunduğu yerde fazla miktarda üretilmesi veya tüketilmesi yahut da ihraç, ithal veya tevzi 

edilmesi, 

C. Genellikle stoklamaya elverişli olup, çabuk bozulan mallardan olmaması, 

D. Teamülen toptancı hal ve mevzuuna giren yaş meyve ve sebzelerden olmaması, 

E. Arz ve talebinin değişken olması, rekabet konusu bulunması, 

F. Borsada alım ve satıma tabi maddelerde grup isimlerinin değil, mutlak olarak madde isimlerinin 

nazara alınması, aynı maddelerin aynı isimle belirtilmesi, 

G. Kabuklu, iç, tuzlu ve hava kurusu gibi çeşitli şekilde ticareti yapılan maddelerin tek madde olarak 

tespit edilmesi, ancak en az miktarının ayrı ayrı belirtilmesi, gerekir.  
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En Az Miktar 

Madde 6 — Borsa muameleleri, borsaya tabi bir maddenin tespit edilmiş bir miktarı veya fazlası 

üzerinden yapılan alım veya satımlardır. Borsa muamelelerine ve tescile esas olan ve her madde ve 

borsaya göre değişen bu miktara, "borsa muamelelerinde en az miktar" denir. 

En az miktarlar, borsaların bulunduğu yerdeki mahalli piyasa teamüllerinde toptan sayılan 

miktarlar esas tutularak belirlenir. 

Borsa Yeri 

Madde 7 — Borsa yeri; borsaya tabi maddelerin biri veya birkaçı yahut tümünün alım satımlarının 

yapılması için yönetim kurulu kararıyla borsanın merkez veya şube binası içinde veya dışında 

belirlenen satış salonu, pazar yeri veya özel alım satım yeridir. Borsaca organize edilen borsaya tabi 

maddelerin alım satımının gerçekleştirildiği elektronik ortamlar da borsa yeri sayılır. 

Borsa yerinde yapılan muamelelere "Borsa içi muamele", borsanın çalışma alanı içinde 

olmakla beraber, borsa yeri dışında yapılan muamelelere "Borsa dışı muamele" denir. Borsa çalışma 

alanı içinde borsaya tâbi maddelerin en az miktarlarının üzerinde kalan miktarlarının alım ve satımı-

nın, belirlenen borsa yerinin dışında yapılması yasaktır. Bu maddelerin, en geç muamele yapıldığı 

günü takip eden otuz gün içinde borsaya tescil ettirilmesi şartı ile borsa yerinin dışında alınıp 

satılmasına meclisçe önceden karar verilebilir. Ancak Birlik, borsalarca alınacak bu gibi istisnai 

kararlan kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak yürürlükten kaldırabilir. 

Borsa yerinde yapılan alım satımlarda, fiilen simsar, komisyoncu ve ajanlık hizmeti 

verilmedikçe bu hizmetlerden dolayı herhangi bir ücret alınamaz. 

Borsa yerlerinin niteliğine ve çalışma şartlarına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

İlân 

Madde 8 — Borsada alım ve satımı zorunlu olan mallara, bunların en az miktarlarına ve borsa yerine, 

borsaya tabi bir maddenin borsaya tabi maddeler arasından çıkarılmasına ilişkin Bakanlık kararlan 

borsalar tarafından uygun vasıtalarla yerinde ilan edilir. Ayrıca bunlar, borsanın ilan tahtasında en az 

üç ay asılmak suretiyle duyurulur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tescil 

Madde 9 — Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin 

borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır. 

Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin 

alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir. Tüketicilerin 

kendi ihtiyaçları için yaptıkları alımlar ile borsaya tabi maddelerin en az miktarları kadar veya bu 

miktarın altında yapılan alım satımlar tescile tabi değildir.  

Tescil Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi 

Madde 10 — Tescil yükümlülüğü aşağıdaki şekilde yerine getirilir: 

A. Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalışma alanı içinde bulunmaları halinde, işlem borsa örf ve 

adetlerine göre tespit olunan tarafça o borsaya tescil ettirilir ve tescil ücreti ödenir. Tescil ile 

yükümlü olan tarafın yokluğu halinde, diğer taraf tescili yaptırmak ve ücretini ödemekle 

yükümlüdür. 

B. Alıcı ve satıcıdan birinin borsanın çalışma alanı içinde, diğerinin dışında olması halinde; 

1. İki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her iki borsaya tâbi ise ve işlem de yazışma, 

telgraf, telefon, teleks ile yapılmış veya elektronik ortamda gerçekleştirilmişse, sözleşmenin 

kabul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 

Sözleşmenin nerede kabul ile tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, işlem satıcının 

merkezinin bulunduğu yerdeki borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 

2. Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa mevcut değil veya borsa mevcut olmasına 

rağmen, mal o borsaya dâhil değil veya taraflardan biri yurt dışında ise, işlem diğer tarafça 

kendi merkezinin bulunduğu yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 

C. Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalışma alanı dışında yaptıkları ve bu fıkrada belirlenen tescil 

işlemleri dışında kalan alım veya satımları, kayıtlı bulundukları borsalara tescil ettirir ve ücretini 

öderler. 

D. Borsanın çalışma sınırlan dışında alım satım yapan taraflardan biri tacir veya sanayici sıfatını haiz 

olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu ve tescil ücretini ödeme yükümlülüğü tacir ve sanayici olan 

diğer tarafa aittir. Alım satım yapan tarafların her ikisi de tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan 

üretici ise, tescil zorunluluğu uygulanmaz. 

E. Kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin yansından fazlası Devlete ait olan kamu kuruluşlarınca 

yapılan destekleme alım ve satımlarına ilişkin borsa tescil ücreti muamelenin yapıldığı günü takip 

eden en geç otuz gün içinde ilgili borsaya ödenir. 
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Tescil Süresi 

Madde 11— Borsa yerinde yapılan işlemler aynı gün, bor- sanın çalışma alanı içinde olmakla beraber 

borsa yerinin dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün içinde 

tescil ettirilir. 

İhracata ilişkin muameleler anlaşmaya müteakip tescil ettirilir. 

Üyelerin iradesi dışında meydana gelen ve meclisçe kabul edilen mücbir sebepler dışında, 

belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde, tescil ücreti yüzde elli 

fazlasıyla tahsil olunur. Ayrıca, süresinde ödenmeyen tescil ücretine 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir. 

Tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarına ilişkin yönetim kurulunca verilen 

kararlar ilâm hükmünde olup, icra dairelerince yerine getirilir. 

Meclis, tahsili imkânsızlaşan tescil ücreti ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammının 

takibinden vazgeçilmesine karar verebilir. İstisnai nitelikteki bu kararlar, aynı durumdaki tüm üyeleri 

kapsayacak şekilde ve yılda bir defa olmak üzere alınır. 

Tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zamanaşımı süresi beş yıldır. 

 

Tescilin İlanı 

Madde 12 — Tescil olunan muamelelere ilişkin fiyatlar, alım ve satım şekilleriyle beraber aynı gün 

borsada yazılı olarak ilân edilir. Ancak, tarafların ticari unvanları ve özel şartlan açıklanmaz. 

 

Tescilin İptali 

Madde 13 — Borsaya tescil ettirilmiş alım satım muameleleri tarafların yazılı müracaatları üzerine 

yönetim kurulu kararıyla iptal edilebilir ya da hakem heyeti veya mahkemeye kararıyla feshedilebilir. 

Bu durumda tescil ücreti talep halinde iade edilir. 

Aynı alım satım muamelelerinin mükerrer yapılması halinde, tescil yönetim kurulu kararıyla 

iptal edilir. 
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Tescil Ücreti 

Madde 14 — Tescil edilen muamelenin bedeli üzerinden nispi olarak alınan ücrete "Tescil Ücreti" 

denir. 

Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde ikidir ve bu oran 

meclisçe belirlenir. Borsaya tabi maddelerin alım ve satımları için aynı oranda uygulanmak üzere, 

işlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tama-

mından fazla olamaz. Ürün senedi tescil ücreti oranı ise alım satım değeri üzerinden en çok on binde 

beştir. (Değişiklik: 03.11.2006 tarih ve 26335 sayılı Resmi Gazete) Meclis, bu maddenin ikinci 

fıkrasında belirtilen azami hadleri aşmamak ve borsa içi muamelelerde uygulanacak tescil ücreti 

oranını daha düşük belirlemek üzere, tescil ücreti oranını borsa içi muameleler ile borsa dışı 

muameleler için farklı oranlarda belirleyebilir. 

İhracatın tescilinden ücret alınmaz. Ancak, ihracatçının ihraç ettiği malların yurt içindeki 

alımları tescile ve ücrete tabidir. Tescil ücretinin, muameleyi tescil ettiren tarafından tescil esnasında 

peşin olarak ödenmesi esastır. Meclis, kendi üyelerinden ileride yaptıracakları tescillere mahsuben 

önceden avans alınmasına karar verebileceği gibi, kendi üyelerinin yaptırdıkları tescillere ilişkin 

ücretlerin toplamının, en geç on beş gün içinde ve bir defada olmak kaydıyla sonradan ödenmesine 

karar verebilir. 

Alım satım muamelesi tescil edildikten sonra, tarafların müştereken yaptıkları tescil ücretini 

etkileyecek değişiklikler, tescilin yapıldığı gün borsaya iletilir ve bu değişiklik tescil ücretinde bir artış 

meydana getirirse, aradaki fark tahsil edilir. Tescil ücretinde azalma meydana gelmişse ve aynı gün 

borsaya bildirilmiş ise, fazla alınan ücret ilgililere iade edilir. Tescil ücreti her işlem başına ayrı ayrı 

hesaplanarak tahsil edilir. 

 

Tescil Mecburiyetinin Takibi 

Madde 15 — Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini 

denetlemeye yetkilidir. Bu amaçla hâkim kararıyla üyelerinin ilgili defter ve evrakını inceleyebilir. Bu 

incelemeler sonucunda, geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine 

getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, muameleler resen tescil edilir ve bu Yönetmeliğin 11 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Borsa İşlemlerinin Tesciline İlişkin Diğer Hükümler 

Alım-Satım Beyannameleri 

Madde 16 — Alım satımlar; 

A. Tacirler arasında vadeli ve özel şartlı olması, 

B. Müstahsil ile tacir arasında hazır mal peşin tediye esasına göre yapılması, 

C. Alıcı veya satıcının aynı şahıs, karşı tarafın ise çeşitli şahıslar olması ve muamelenin de hazır mal 

peşin tediye esasına dayanması, halinde bu maksatlar için hazırlanmış özel beyannamelerle tescil 

ettirilebilir. Alım satım beyannameleri üç nüsha olarak düzenlenir. 

Özellikleri dolayısıyla kasaplık canlı hayvanlar, et, deri, bağırsak, ihracat ve ithalât 

muameleleri için farklı beyannameler kullanılabilir. Beyannamelerin içeriği Birlik tarafından belirlenir. 

Borsalarda alım satım işlemlerinin nasıl yapılacağı, Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, 

meclis tarafından yapılacak düzenlemelerle belirlenir. 

Tescilde Dikkate Alınacak Hususlar 

Madde 17 — Tescile getirilen alım satım beyannamelerinde beyannamenin usulüne uygun olarak 

doldurulup doldurulmadığı, muamelenin yapıldığı ve tescile getirildiği tarihler, fiyat, beyannamede 

imzalan bulunan kimselerin borsa- da iş yapmaya yetkili olup olmadıkları ve imzalan kontrol edilir, 

varsa eksikler tamamlatılır. 

Beyannameler; tarih atılmak, tescil numarası verilmek ve parafe edilmek suretiyle muhasebe 

servisine intikal ettirilir. Süresinden sonra tescile getirilen muamelelerde, belirtilen fiyatlar o gün için 

borsada oluşmuş fiyatlara uygun değil ise, bu muamelelerin doğruluğu hususunda gerekli araştırma 

yapılır ve bunlardan doğruluğu anlaşılanlar tescil edilir. Tescil işlemlerinin mevzuata uygun şekilde 

yapılmasından ilgili borsa personeli sorumludur. 

Tahakkuk ve Tahsilat 

Madde 18 — Muhasebe servisi, beyannamelerin miktar, fiyat ve bedellerini bir defa daha inceler, 

tescil ücretini ve varsa, Kanunun 51 inci maddesine istinaden tarifeye bağlanmış sair ücretleri 

tahakkuk ve tahsil eder. 

Beyanname üzerine "Tahsil Edilmiştir" kaşesi basılır ve parafe edilerek tescil servisine iade 

olunur. 
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Tescilin Deftere Kaydı 

Madde 19 — Tescil servisi beyannamelerin her üç nüshasına da "Tescil Edilmiştir" kaşesini basar, 

aslını imza ederek alıkoyar, diğer iki nüshayı ise ilgililere verir. 

Tescil edilen alım satımı beyannameleri, tescil sayısı sırasına göre, tescil defterine işlenir. Bu suretle 

tescil işlemi tamamlanır. 

Borsalarca en az bir tescil defteri tutulur. Tescil sayısı, her yıl (1) den başlamak suretiyle 

sırayla takip eder. Beyannameler tescil defterine, tescil konusu ne olursa olsun, sırayla işlenir. Tescil 

sayısı ve defter numarası beyannamelerde belirtilir. 

Borsalar, çalışma şekillerine ve borsaya tabi maddelerin özelliklerine göre, her madde grubu veya her 

madde için ayrı tescil defterleri tutabilir. Bu takdirde tescil defterlerinin her birine numara ve isim 

verilir. 

Tescil defterleri, kullanılmadan önce sayfa numaralan verilmek ve kaç sayfadan ibaret 

olduğu belirtilmek suretiyle yönetim kurulunca onaylanır. Defterin her sayfası mühürlenerek genel 

sekreter tarafından paraflanır. 

Tescil defterlerinin içeriği Birlikçe belirlenir. 

 

Kaldırılan Hükümler 

Madde 20 — 3/11/1987 tarih ve 19623 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ticaret Borsalarına Dahil 

Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

Madde 21— Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür. 
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