BORSAKONYA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.
ÖZEL NİTELİKLİ ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
Sözleşme No:
Düzenlenme Tarihi:
Taraflar
Bir tarafta; BorsaKonya Aracılık Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle kısaca “Aracı Kurum” olarak anılacaktır) ile,
diğer taraftan;
Adı Soyadı /Ticari Unvanı:
TCK No/ Vergi Daire ve No:
Adres:
Telefon No:
Faks No:
E-Mail adresi:
Yatırım Hesap Numarası:(bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlarda tam bir
anlaşmaya varmış ve karşılıklı olarak iş bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
Sözleşmenin Konusu
İş bu Sözleşme, Aracı Kurum tarafından 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri ve
Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik, Borsakonya Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Elektronik Ürün Senedi Alım Satım İşlemleri Aracılık Çerçeve Sözleşmesine istinaden, Aracı Kurum tarafından
sunulan Özel Nitelikli İşlemlere ilişkin esasları ve Özel Nitelikli İşlemlerin ilgili piyasa koşullarına göre
sonlandırılması veya sürdürülmesi amacıyla sunulan hizmetlerin çerçevesi ile tarafların hak ve yükümlülüklerini
düzenlemektedir.
Tanım ve Kısaltmalar
Borsa: Konya Ticaret Borsası’nı,
ELÜS: 5300 Sayılı Kanun kapsamında çıkarılmış olan Elektronik Lisanslı Ürün Senedini,
Piyasa: Aracı Kurum tarafından Üyeye verilen şifrenin kullanımı suretiyle Üyenin ELÜS alım-satımı yapabileceği
BorsaKonya Tarımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasaları (TÜVEİP) ELÜS İşlem Piyasasını,
Özel Nitelikli Emir: Alıcı ve satıcı tarafların yönetim kurulu tarafından belirlenen sınırlar dahilinde aynı veya
farklı müşterilerinden karşılıklı/belirli alım ve satım emirlerini bir iş günü öncesinde beyan ve taahhüt ederek
gerçekleştirip emrini Aracı Kuruma ilettiği emir şeklini,
MKK: Merkezi Kayıt Kurumunu,
Üye: Aracı Kurum üyesini,
Yönetim Kurulu: Borsa Konya Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunu ifade eder.
Sözleşmenin Genel Esasları
1. Üye, alım veya satıma konu ELÜS’lere ilişkin işlemlerin ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde
Borsanın Alım Satım Özel Yönetmeliği düzenlemeleri dâhilinde Aracı Kurum tarafından bilgisi ve talimatları
doğrultusunda gerçekleştirileceğini ve Yönetim Kurulunun önceden duyurularak işlem yöntemi, işlem limiti
ve fiyat adımı gibi sınırlarını her zaman için yeniden belirleyebileceğini kabul eder.
2. Üye, üyelik kaydı ve aidat ile Özel Nitelikli Emirlere ilişkin danışmanlık, eğitim ve kullanım ücretinin Aracı
Kurum tarafından alabileceğini ve bunlar ile ilgili her türlü bedelin belirlenmesi, alınıp alınmaması ve gruplara
göre farklı uygulanması konularında Yönetim Kurulunun tam yetkili olduğunu kabul eder.
3. ELÜS işlemlerine ait aracılık faturası Aracı Kurum tarafından Üyenin kayıtlı e-posta adresine gönderilerek
tebliğ edilmiş sayılır.
4. Üye, ELÜS İşlemlerinde üye adına ve üye beyanıyla, Aracı Kurum tarafından yetkilendirilen ve Borsa’ya
bildirilen temsilci veya temsilciler aracılığıyla alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirileceğini, gerçekleştirilen
işlemlerden dolayı şahsının ve/veya şirketinin sınırsız sorumlu olduğunu kabul eder.
5. Üye, Elektronik ürün senetleri ve bunlara ilişkin haklar ile ilgili kayıtların elektronik kayıt kuruluşu olan MKK
tarafından saklanacağını, Elektronik Kayıt Kuralları ve MKK düzenlemelerini kabul ettiğini, ELÜS
işlemlerinin ilgili kural ve düzenlemeler çerçevesinde Aracı kurum tarafından gerçekleştirileceğini kabul eder.
6. Üyenin alım satım emri verdiği veya vereceği durumlarda emrin verildiği an itibariyle Üyenin banka hesabında
TL bakiyenin ve kıymetin bulunması zorunludur. Bu duruma aykırılık haliyle işlemlerin gerçekleşmemesi
durumunda uygulanacak cezai işlemlere rızası aranmaksızın uyacağını ve her türlü zarar ve masrafı
karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
7. Aracı Kurum Üyenin yararlanacağı Piyasanın altyapısını, uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Üyenin
gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla güncellemekte,
değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin
bir veya birkaçını çıkartmakta serbesttir.

8. Satım Emri girecek olan üye işlem yapılacak olan seanstan bir iş günü öncesinde alıcı tarafından Aracı Kurum’a
iletilen Özel Nitelikli Emirler kapsamında ilgili seansta satım yapacağı ürün/ürünler için alıcıya satım emrini
göndereceğini, bu satım emrinin piyasada onaylanması ile Özel Nitelikli Emir işleminin gerçekleştirileceğini,
gün sonunda gerçekleşen işlemler için herhangi bir zarar ziyan ve irade sakatlığı beyanında bulunmayacağını,
dijital ortamda kullanıcı adı ve şifresi ile yapacağı beyan taahhüt ve dijital onayların ıslak imza hükmünde
olduğunu beyan kabul ve taahhüt eder.
9. Çerçeve sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde öncelikle Konya Ticaret Borsası Piyasalar Alım Satım
Özel Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat ve hükümleri uygulanır. İhtilaf vukuunda Borsa ve ilgili aracı Kurum
kayıtları esastır ve taraflar arasında “kesin delil” teşkil eder.
10. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adresi, kimlik ve iletişim bilgileri esas olup tebligat yapılmadığı
durumlarda Tebligat Kanunu 35. Madde hükümlerine göre bu adreslere tebligat yapılacaktır.
Emirlere İlişkin Hükümler
1. Borsa Konya Aracılık Hizmetleri A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Alım Satım İşlemleri Aracılık Çerçeve
Sözleşmesinde emirler hakkında belirlenen hükümler mahiyeti itibari ile uygunluk derecesine göre aynen
geçerlidir.
2. Alım Emri girecek olan üye işlem yapılacak seanstan bir iş günü öncesinde tek seansta ve toplamda Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen en az miktarda Özel Nitelik Emir talimatı göndereceğini, Yönetim Kurulunun
yeni kararlar ile Özel Nitelikli Emir tonaj miktarını belirleyebileceğini, Özel Nitelikli Emir işlemi kapsamında
belirlemiş olduğu alıcı/satıcılara ait ELÜS ISIN Kodu, Satıcı Adı Soyadı, Ürün Miktar ve Fiyat bilgilerinin
tamamını içeren matbu listeyi Aracı Kuruma ileteceğini, bu listede yer alan bilgilerin tamamen doğru
olduğunu; eksik, hatalı gerçeğe aykırı bilgiler nedeni ile uğranılacak her türlü zarar ve masrafı karşılayacağını,
satıcı ilgili seansta satım emrini girdikten sonra piyasaya düşen satım emrini onay/kabul edeceğini, buna ilişkin
alım emrini aracı kuruma ileteceğini, dijital ortamda kullanıcı adı ve şifresi ile yapacağı beyan taahhüt ve dijital
onayların ıslak imza hükmünde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
3. Özel Nitelikli Emir kapsamında beyan ve taahhüt edilen işlemlerin tamamı gerçekleştirilmek zorundadır.
Beyan ve taahhüt edilen toplam miktardan bir kısmının herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde
gerçekleşen işlemlerin tamamlanıp tamamlanmayacağı, gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği Aracı Kurum
inisiyatifindedir.
4. Emirlerin geçerlik süresi seans adedine bakılmaksızın günlüktür. Sistem, aksi belirtilmedikçe bütün emirleri
günlük emir olarak kabul edecektir. Emirlerin geçerlilik süresine ilişkin herhangi bir değişiklik Yönetim
Kurulu kararıyla Aracı Kurum tarafından üyelere bildirim yapılmak kaydıyla uygulanır.
5. Özel Nitelikli Emirler Konya Ticaret Borsası (KTB) Tarımsal Emtia ve Ürün İhtisas Piyasaları (TÜVEİP)
Elektronik Satış Salonu Piyasası ve ELÜS işlem piyasasında oluşan ortalama ürün fiyatının artı eksi (+/-) %6
aralığında olmak zorundadır. KTB TÜVEİP bünyesinde bulunmayan ürünler için ilgili piyasasında oluşan
ortalama fiyatlar geçerlidir. Fiyat aralığına uygun olmayan Özel Nitelikli Emirler Aracı Kurum tarafından
işleme konulmaz.
6. Özel Nitelikli Emirler mudiler tarafından iptal edilemez. Herhangi bir nedenle iptal durumu veya alım-satım
emirlerinin gerçekleşmeme durumu söz konusu olduğunda Aracı Kurum gereken işlemi yapar ve Üye bu işlem
nedeni ile doğacak her türlü zararı ve masrafı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Emirlere ilişkin hükümlere aykırılık halinde Aracı Kurum ve Borsa tarafından uygulanacak müeyyideler
mahfuzdur.
Sözleşmenin Süresi, Askıya Alınması ve Sona Ermesi
İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Ancak Üye, Kurum tarafından yapılan düzenlemelere,
Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara ve/veya uygun hareket etmediği tespit edildiği ve/veya Platformda
işlem yapmasının sakınca doğuracağı durumlarda üyeliği askıya alınır veya silinebilir. Üyeliğin askıya alınması
halinde hiçbir hizmetten faydalanamaz. Üyeliğin askıya alınma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde askıya alınma
sebeplerinin ortadan kalkmaması halinde üyelik tek taraflı olarak Kurum tarafından feshedilir. Taraflar haklı
sebeplerin varlığı halinde Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve yazılı bildirim yapılması kaydıyla feshedebilir.
İş bu sözleşme Borsakonya Aracılık Hizmetleri A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Alım Satım İşlemleri Aracılık
Çerçeve Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası ve mütemmim cüz’ü niteliğindedir.
Uyuşmazlık ve Uygulanacak Hükümler
Uyuşmazlık halinde Konya Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

BORSA KONYA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.
ÖZEL NİTELİKLİ ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ
TAAHHÜTNAMESİ
Lisanslı Depolarda saklanmak üzere depolanan ürünlere ait oluşan Elektronik Lisanslı Ürün Senedi (ELÜS) alım
satımlarını Borsa Konya Tarımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasaları (TÜVEİP), ELÜS İşlem Piyasası üzerinden
Özel Nitelikli ELÜS İşlemleri ile yapmak istiyorum. Bu Piyasa üzerinde işlem yapabilmek için Konya Ticaret
Borsası Piyasalar Alım Satım Özel Yönetmeliği, Borsakonya Aracılık Hizmetleri A.Ş. Elektronik Ürün Senedi
Alım Satım İşlemleri Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde bulunan şartları ve ek olarak aşağıda yer alan hususları
kabul ettiğimi aykırılık halinde cezai müeyyideleri kabul ettiğimi, doğacak zararların ve cezaların rızam
aranmaksızın teminatlardan tahsil edilmesini, beyan ve taahhüt ederim.
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Borsanın ilgili mevzuat çerçevesinde Piyasa üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak her türlü
düzenleyici ve değiştirici yetkiye sahip olduğunu,
Özel Nitelikli ELÜS İşlemleri statüsünde bir günde en az 1.000 ton ( Bin Ton) işlem yapacağımı,
Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Ücreti, Borsa Tescil Ücreti, Aracılık Ücreti ve Lisanslı depo kira
ücretleri gibi yasal kesintilerin idari düzenlemelere uygun olarak yapmış olduğum işlemlerden
kesilebileceğini ve bu konuda Borsanın düzenlemeleri doğrultusunda işlem yapılacağını,
Özel Nitelikli İşlem Piyasalarında işlemlerden doğabilecek ilave giderlerin tarafımıza beyan şartı ile
alınabileceğini,
Borsa Konya Tarımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasaları, ELÜS İşlem Piyasası’nda Üye adına ve Üye
beyanıyla, Ajan sıfatıyla vekâleten işlem yapmak üzere Aracı Kurum tarafından yetkilendirilen ve
Borsa’ya bildirilen temsilci veya temsilciler aracılığıyla ELÜS alım ve satım işlemlerinin
gerçekleştirileceğini, gerçekleştirilen işlemlerden dolayı şahsımın ve/veya şirketimizin sınırsız sorumlu
olduğunu,
İşlem yapmak üzere tarafıma bildirilen üyelik numarası ve kullanıcı şifresini gizli tutacağımı, aksi
takdirde, Üyelik numarası ve şifremin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen
tüm işlemlerin tarafımdan gerçekleştirilmiş sayılacağını ve tüm sonuçlarının tarafıma ait olacağını,
Aracı Kurum tarafından belirlenen ve çerçeve sözleşmeler ile ilgili mevzuata uygun mahiyette işlemler
yapacağımı aksi davranış halinde şirket yönetim kurulunun belirlemiş olduğu tutar kadar Banka Teminat
mektubunun kayıtsız ve şartsız bir şekilde Aracı Kuruma devredilebileceğini, her türlü zarar ziyan ve
masrafın işbu teminat mektubundan karşılanabileceğini, Piyasa üyeliğimin askıya alınabileceğini veya
sona erdirilebileceğini ve bu sebepten dolayı herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağımı,
Alım satım emri verildiği veya verileceği durumlarda emrin verildiği an itibariyle banka hesabında TL
bakiyenin ve kıymetin bulunacağını bu duruma aykırılık haliyle işlemlerin gerçekleşmemesi durumunda
uygulanacak üyelik askıya alma, kara liste uygulamaları ve üyelikten ihraç gibi cezalara rızam
aranmaksızın uyacağımı ve her türlü masrafı karşılayacağımı,
Gerçekleştirilecek tüm işlemler için Çerçeve Sözleşmeleri, Elektronik Kayıt Kuralları ve ilgili her türlü
mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümleri ile bu taahhütname şartlarına uyacağımı, Aracı Kurum
Yönetim Kurulu’nun söz konusu hükümler ve şartları yorumlamaya, açıklık bulunmayan hallerde genel
hükümleri de göz önüne alarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye yetkili
olduğunu,
Yaptığım işlemlerin ve verdiğim tüm beyanların doğru olduğunu, yapmam gereken her türlü yasal
bildirimleri Aracı Kuruma yapacağımı ve hesapları etkileyebilecek idari ve hukuki kararların ivedilikle
Aracı Kuruma bildirmem gerektiğini,
Elektronik ürün senetleri ve bunlara ilişkin haklar ile ilgili kayıtların elektronik kayıt kuruluşu olan MKK
tarafından saklanacağı ve yapacağım işlemlerde Elektronik Kayıt Kuralları ve MKK düzenlemelerini
kabul ettiğimi,
Üyeliği sırasında belirtilen e-posta ve faks numaralarına yapılacak tebliğlerin ayrıca bir bildirim
yapılmasına gerek kalmadan bağlayıcı olacağını, ELÜS işlemlerine ait aracılık faturasının kayıtlı e-posta
adresine gönderilerek tebliğ edileceğini, bu e-posta adresi ve faks numaralarında bir değişiklik olması
halinde derhal yeni iletişim bilgilerini Borsa Konya’ya bildirmem gerektiğini, aksi halde yapılacak
tebliğlerin tarafıma yapıldığını ve bağlayıcı olduğunu,
Bu taahhütnamede yer almayan hususlarla ilgili borsa yönetmeliğinde ve ilgili diğer yönetmeliklerde yer
alan hükümlerin uygulanacağını, söz konusu mevzuatlarda değişiklik olması durumunda değişen
hükümlerin de uygulanması gerektiğini İş bu beyan ve taahhütname tarafımızca okunmuş, şartları kabul
edilmiş ve …/…/… tarihinde imza altına alınmış olup ihtilaf halinde Konya Mahkeme ve icralarının
salahiyetini ve herhangi bir ihtilaf halinde Borsasının kayıtlarının esas ve kesin delil hükmünde olduğunu
kabul beyan ve taahhüt ederiz.

