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BORSALARDA ALIM İŞLEMLERİ 

1. TMO; Aksaray, Ankara, Babaeski, Bandırma, Boğazlıyan, Erzurum, Eskişehir,  

Haymana, Karaman, Karapınar, Kırklareli, Konya, Polatlı ve Yerköy olmak üzere 

toplam 14 noktada borsalar üzerinden alım yapacaktır.  

2. Borsalarda alım yapılan iş yerlerinde üreticiler, ürünlerini hem borsalar üzerinden hem 

de doğrudan iş yerlerine gelerek TMO’ya satabileceklerdir.  

3. Borsa üzerinden yapılacak alımlar da randevulu olacağından bu iş yerleri için günlük 

alım kapasitesi borsa üzerinden ve doğrudan iş yerine gelecek alım miktarı göz önüne 

alınarak belirlenecektir.  

4. Borsalarda alım yapılan iş yerlerinde ürün sahipleri, emanete bırakacakları ürünleri 

randevu alarak doğrudan iş yerine götüreceklerdir. 

5. Herhangi bir üretici mağduriyeti oluşması hâlinde, alımların borsada devam edip 

etmemesinde şube müdürlükleri yetkilidir.  

6. Sözleşme imzalanan lisanslı depoların bulunduğu yerlerdeki borsalarda, TMO personeli 

de bulunacaktır. Üreticinin borsada oluşan fiyatı beğenmeyerek ürününü TMO’ya 

satmak istemesi hâlinde, ürününü söz konusu şirketin deposuna teslim ederek elektronik 

ürün senedine ait bilgilerle Borsada bulunan TMO görevlisine müracaat edecektir.  

7. Borsalarda yapılan alımların sözleşme imzalanan lisanslı depoya teslim edilmesi 

durumunda, borsada yapılan analiz ile yetkili sınıflandırıcı tarafından yapılan analiz 

arasında ihtilaf oluşması hâlinde, yetkili sınıflandırıcının analizi geçerli olacaktır. 

8. TMO alım fiyatları gruba göre değiştiğinden ve her gruba giren çeşit de farklı 

olduğundan alımı yapılan çeşidin gerçek grubunda değerlendirilmesi için borsa seans 

salonunda analiz yapan eksperin arz edilen ürünün grubu ile çeşidini de mutlaka 

belirtmesi gerekmektedir. Bu nedenle analizlerde ürün grubu yanında mutlaka çeşit 

adının da yazılması hususunda borsalara gerekli uyarı yapılacaktır. 

9. Borsalarda hinterlant uygulaması yapılmayacağından ve borsada alım yapan iş yeri 

kendi hinterlandı dışından gelen üreticilerin ÇKS bilgilerini (ÇKS limitleri, satılan 

miktar, bakiye kalan miktar) merkez sunucudan alacağından, bu üreticilerin bağlı 

oldukları iş yerlerinden ÇKS bilgileri istenmeyecektir. Bu konuda Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığından alınacak talimata göre hareket edilecektir. 

10. Borsalarda alımlar, ÇKS’de kayıtlı üreticilerden yapılacak olup bu husus borsalarda 

duyurulacaktır. ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden, ÇKS belgesindeki üretim miktarı kadar 

alım yapılacaktır.  

11. Borsalarda panoya yansıyan ürün analiz değerleri; TMO bilgisayar sistemine aktarılacak 

ve TMO, bu değerlere göre ürüne fiyat verecektir.   

12. İş yerlerimiz; borsa satış (Korbey) salonunda eksper, laboratuvarda ise analiz değerlerini 

 bilgisayara girecek veri giriş elemanı bulunduracaktır.  

13. Satış için borsaya gelen vasıtalardan borsa görevlilerince numune alınacak ve analizler 

bu numuneden yapılacaktır. TMO görevlileri, zaman zaman numune alınmasına ve 

analize nezaret edecek; hata ve eksiklikler konusunda borsa görevlilerini uyaracaklardır. 

14. Alınan numunelerin analizi, borsa laboratuvarında yapılacak ve analiz sonucuna göre 

 baremler çerçevesinde fiyat verilecektir. 
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15. Borsada yapılan analize göre barem uygulanacak olup fiyatların TMO fiyatının altına 

düştüğü noktada fiyat açıklanacaktır. Borsada oluşan fiyat, TMO fiyatından yüksek ise 

TMO eksperi fiyat açıklamayacak; talep gelmesi hâlinde fiyat açıklayacaktır. 

16. Borsa alımlarında fiziksel analiz yanında kimyasal analiz değeri (protein) de dikkate 

 alınacaktır.  

17. Satıcı, borsada oluşan iki ayrı fiyat ve ödeme sisteminden (Borsada peşin; TMO’da ise 

ürün teslim tarihinden itibaren 30 gün, banka kartı ile ürün teslim edenlere ise 15 gün 

içerisinde) herhangi birini tercih edecektir. 

18. Borsada, TMO eksperi tarafından alınacak ürün için geçici ürün analiz fişi 

 düzenlenecek; alıma esas ürün analiz fişi ise iş yerinde doldurulacaktır. 

19. Borsadan gelen ürünün analizinin iş yerinde tekrar yapılması esastır. Üreticilere, 

borsada verilen fiyatın ön fiyat olduğu, alıma esas fiyatın iş yerinde yapılan analize göre 

oluşacağı önceden bildirilecektir. 

20. Borsada yapılan alımlarda alım-satım beyannamesi imzalanmaktadır. TMO tarafından 

borsadan alınan ürünün iş yerinde yapılan analizinde ürünün kalitesinin değiştiğinin 

görülmesi durumunda ilgili borsa uyarılacak ve borsadan gelen temsilci nezaretinde 

alınan ikinci numunenin analizi borsada yapılacaktır. Ürün kalitesinde farklılık 

görülmesi hâlinde ise durum bir tutanakla belgelenerek alım işlemi iptal edilecektir. 

21. İlgili iş yerlerimiz; TMO alım ödemelerinin 30 gün, banka kart ile ürün teslim edenlere 

ise 15 gün içerisinde yapılabilmesi için borsaya yazılı olarak başvuracak ve borsa 

meclisinden gerekli kararın alınmasını sağlayacaklardır. 

22. Simsariye ücreti konusunda her borsa kendi şartlarına uygun kesinti yapabilecektir. 

TMO  alımlarının simsariye ücreti ise TMO tarafından kesilerek takip eden ayın 

20’sinde borsaya yatırılacaktır. 

23. Üreticilerden yapılacak alımlarda borsa tescil ücreti Kurum tarafından karşılanacaktır. 

Vergi mükellefi olanlardan yapılacak alımlarda ise önceki yıllarda olduğu gibi borsa 

tescil ücreti kesilecektir. 

24. Borsalardaki uygulamalara göre TMO eksperleri; satış salonunda başta veya sonda 

oturacak, eksperin oturduğu masa üzerine ikili bayrak seti bulunacak (Türk bayrağı ve 

TMO flaması) ve masanın ön yüzünün orta bölümüne TMO logosu yapıştırılacaktır.  
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