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D  U  Y  U  R  U 

 

 
 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 

46’ nci maddesi ile mezkur Kanun maddesine istinaden hazırlanarak yürürlüğe 

konulan “Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya 

Satımlarının Tescili Hakkındaki Yönetmeliğin 14’ncü maddesindeki amir hükmü 

göz önünde bulundurularak 2019 yılı için borsamızdaki tescil işlemlerinde 

uygulanacak olan oran ve tarifeler Borsamız Meclis Kurulunca 01.01.2019 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 

- Müstahsillerden yapılacak ürün alışlarına istinaden düzenlenen belgelerde 

(müstahsil makbuzu, fatura v.b.) tescil ücret oranı binde bir buçuk’ tur.  Müstahsil 

makbuzlarında uygulanacak tescil ücret tavanı tarifesi her bir işlem başına 160.000 

TL.’ ye kadar binde bir buçuk bunu aşan rakamlarda ise, bedel ne olursa olsun 

tescil ücret tavanı 240 TL.’ dir. 

 

- Borsamızda 2019 yılı içerisinde yapılacak ürün satışlarına ait faturaların 

tescilindeki tescil ücret oranı binde bir buçuk’tur. Satış muamelelerinin tescilinde 

fatura bedelinin 160.000 TL. ‘ ye kadar olan kısmında binde bir buçuk oranında 

tescil ücreti uygulanacak, fatura tutarının 160.000 TL.’ yi aşması durumunda ise,  

işlem başına tescil ücret tavanı olarak 240 TL. sabit tescil ücreti alınacaktır.. 

 

- Borsa satış salonunda yapılan müstahsil ürün alışlarında %0,45 (binde dört 

buçuk) (Satış ve Organizasyon Hizmetleri %0,3 + Tescil Ücreti %0,15) oranında 

borsa kesintisi yapılacaktır. 
 

 

Gereği için bilgilerinize arz ederim.  
 

 

 

 

 

EK: Açıklamalar (1 sayfa) 
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 A Ç I K L A M A L A R : 

- Yukarıdaki hizmetlerin ihracatla ilgili olanlarından ücret alınmaz. (İhracata 

ilişkin olsa bile ülke içi alım/satım muameleleri bu kapsamda yer almaz) 

 

- 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifi ve Birlikleri hakkındaki kanuna istinaden 

Satış Kooperatiflerinin Ortakları ile üretim girdisi temini ve ürünlerin 

değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları alım/satım muamelelerinden Borsa tescil 

ücreti alınmayacaktır. 

 

 

- Borsa içinde yapılan alım satım muamelelerinin tescili aynı gün; Borsa çalışma 

alanı içinde olmakla beraber borsa dışında yapılan alım/satımlara ilişkin 

işlemler  30 (otuz) gün içerisinde tescil edilmesi zorunludur. İhracatlarda ise 

sözleşmeye müteakip tescil ettirilmesi gerekir. Yasal süre içerisinde tescil 

muamelesinin borsada gerçekleştirilmemesi halinde ilgili kanun maddesi 

gereğince tescil ücreti; %50 fazlasıyla tahsil olunur ve ayrıca günlük 

gecikme faizi uygulanır. 

 

- İş bu tarife 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 

 

 

Tel:0282
http://www.tdag-ticbor.org.tr/

