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Bu kapsamda Platformun kullanımına başlanması itibariyle, işlemlerin kesintiye
uğamaması adına, yazımız ekinde gönderilen afişler asılarak, duyu.u metni üyelerinize toplu
mail gönderilerek ve uygun göreceğiniz diğer yo|laıla lÜnlB lşlemlerinin duytııulrnası
hususunda gereğini arz ve rica ederim.

Tıİih: l2.07,20l9
s.yı : l9l197
KoDul TÜRiB Acenteliği

Duüuru Talebi

KIJMLUCA TiCARET vE sANAYi oDAsI
Ge.el sckİeaerliği'ne
ANTALYA

Tiiİkiye Üiiiüıı İhtisas Borsası A,Ş.(TÜRİB); Elektronik Ürun senetlerinin (ELÜs)
goven, serbest rckabet ve istikrar içinde, şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini
teminen,5174 say ı "Tti.kiye oda|ar ve Borsalaı BirIiği ile odalar ve Borsalar Kanunu"nun
53 Oncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 21.02.2017 taıih ve 20t7l9986 sayılı Bakanlar
Kuıulu karan ile faaliyete geçirilmiştir,

TtjRiB'in faaliyete geçmesi ile birlikle tom ELÜs alım satım işlemleri sadece
hnp://wııv.turib.com.tr adresinde yer alan işlem platformu üzerinden, yatınmcllaİ laİanndan,
aracı olmaksızın, doğudan emir gönderme yoluyla gerçekleştiriIecek, kayıt işlemleri TÜRiB
acentesi olan Antalya Ticaret Borsası tarafindan gerçekleştirilecektir. TÜRİB sistcmi, kaylt
işlemleri ve detayh bilgiye web sitemizden (www,antalvaborsa.ore..tr) ulaşılabilnektedir.
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DUYURU METNİ

T0İkiye Ürün lhtisas Borsasl A.Ş. (TÜRJB)'nin faaliyete geçmesi ile birlikte tüm Elektronik
Ürijn senedi GLÜs) aüüm satüm işlemleri sadece h]!lpl{E1!.]!!!ibl9E ]E adıesinde yer alan
işlem platfo.mu üerinden, yatırımcl|ar tarafından, aİacı olmaksızün, doğudan emir gönderme
yoluyla g€rçekl€ştirilecektir.

TÜRİB İşlem Platformu'nun kullanımına başIanması itibariyle, işlemlerin kesinıiye
uğramaması adma, kayüt için httDs://ww]ır'.anlalvaborsa.ore.tr/turib-islemleri adresinde yeı alan
tiim bilgi ve be|gelerle birlikte TÜRİB acentesiolan Antalya Ticaret Borsasl'na başt0rulİnası
gerekmektedir.

Kayıt işlemleri için gerckJi dokümanlar ile işleyiş hakkında detayh bilginin yer aldlğı
dokllinanlaİ ve linklerc hrtps://www.anıalYabonia,org,tr adresinden ulaşabilirsiniz

TURıB

ELEKrRoNiK ÜnÜı,ı srıııgrı-ERı YATıRlMcltARlNA
N İHTİSAS BORSASİ HAKK|NDA DUYURU

Çiftçileİimiıin, müstahsillerimizin, tüccallarlmlzln ve yahrlmcllarlmlzln
EIektronik Ürün senedi (EtÜs) ahm sahml yapabilmesi için

Tüıkiye Ürün ihtisas Borsası'na (TÜRiB) kaylt olmalan 8erekmektedir.
Borsamıza başvura]ak TÜRiB'e kayıt olabilirsiniz.

Detayh bilgi için www.antalyaborsa.org.tr
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