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TÜCCAR VE ŞİRKETLERİN KENDİ DEPOSUNDA PEŞİN ALIM ESASLARI 

1. Tüccar ve şirketler;  

Bilanço esasına göre defter tuttuğunu ve satmak istediği ürünü müstahsilden aldığını 

belgeleyecekler, 

8 Eylül 2017 tarihine kadar aldığı ürünlerin Gelir Vergisi stopajını kanuni süreler 

içerisinde ödeyerek borsa tescilini yaptıracak ve ücretini yatırmış olacaklardır. 

Yerli ve 2017 yılı mahsulü; ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, çavdar, tritikale 

ve yulaf için ayrı ayrı ve en az 80 ton (ilk teslimat miktarı 80 tondan aşağı 

olmayacaktır.) alım yapılacaktır.  

2. Eski yıl ürünü ve ithal ürünler alınmayacaktır. 

3. Ürünün mülkiyeti ile ilgili bilgiler, belirlenen rapor formatına göre Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek raporlarla belgelenecek; 

bu raporların TMO tarafından incelenerek uygun görülmesi hâlinde,                                    

1 Kasım 2017 - 27 Nisan 2018 tarihleri arasında alım yapılacaktır. 

4. 8 Eylül 2017 tarihine kadar en yakın TMO iş yerine yazılı olarak müracaat edilecektir. 

5. Müracaatlar, örneği bulunan ürün satış teklif formu ve taahhütnameyle yapılacak ve bu 

formda yer alan bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Başvuru sahipleri, numune alınacak 

her depo ünitesi için 200 TL+KDV ücret ödeyecektir. 

6. Ürün satış teklif formunda belirtilen depodaki ürünlerle ilgili olarak TMO tarafından; 

Alım ve tartı kayıtları incelenecek ve tekip (hacme dayalı ölçüm) yöntemiyle miktar 

kontrolü yapılarak müracaat sahibiyle tutanak tanzim edilecek, 

[Tekip yöntemiyle depoya alınan/alınacak ürünün yüksekliği ile depo taban alanının 

çarpılması sonucu hacim (m³) değeri hesaplanmaktadır. Depodaki ürünün hektolitresi ile 

hesaplanan hacim çarpıldıktan sonra, elde edilen değerin 10 ile tekrar çarpılması sonucu 

tekip miktarı (kg) elde edilmektedir.]  

Usulüne uygun temsili numune alınarak TMO laboratuvarlarında fiziksel ve kimyasal 

analizleri yapılacaktır. 

7. Tahmini ön alım fiyatı, analiz sonucu bulunan değerler ile ürünle ilgili diğer hususların 

alım şartlarına uygunluğuna bakılarak en geç 22 Eylül 2017 tarihine kadar ürün 

sahibine yazılı olarak bildirilecektir. 

8. Ürün TMO’ya satılana kadar veya satılmayacağı hususu yazılı olarak bildirilene kadar 

bildirilen adresteki depo, gerek görüldüğünde miktarsal olarak TMO personeli 

tarafından kontrol edilecektir. 

9. TMO tarafından ürünün hangi iş yeri ve depoya getirileceği ürün sahibine bildirilecek 

ve minimum alım limiti olan 80 ton dikkate alınarak ürün sahibiyle teslimat programı 

yapılacaktır.  

10. Ürünün; miktar, kalite ve fiyatı TMO iş yerinde nihaidir.  

11. Son teslimat tarihi 27 Nisan 2018’dir. 

12. Canlı haşere (ambar zararlısı) ihtiva eden ürünler kesinlikle alınmayacaktır. Ancak 

ilaçlanmış ürünler, fumigasyon belgesi varsa alım işlemine tabi tutulacaktır. 

13. Müracaatta bulunulan depodaki ürün, herhangi bir nedenle başka depoya taşınmadan 

TMO’ya yazılı olarak bildirilecek ve TMO tarafından uygun görülmesi hâlinde 

taşınabilecektir. TMO tarafından uygun görülmeden taşınan ürün, satın alınmayacaktır. 

 


