
EMANET ALIM ESASLARI  

1-    Genel Kurallar 

1.1- Emanet alımlar randevu ile yapılacaktır. 

1.2- Yalnızca Şube Müdürlüğü ve Ajans Amirliklerinin kapalı depolarında emanet 

ürün alımı yapılacak olup tesisli ve geçici alım merkezlerinde emanet alım 

yapılmayacaktır. 

1.3- Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulafta alım fiyatları üzerinden emanet alım 

yapılacaktır.   

1.4- Canlı haşere ihtiva eden ürünler ile ithal ürünler kesinlikle alınmayacaktır. İlaçlanmış 

ürünler, fumigasyon belgesi varsa alım işlemine tabi tutulacaktır. 

1.5- Talep edilmesi hâlinde; aynı depoda muhafaza edilen ve fiyatları eşit olan 

 ürünler, gün içerisinde birleştirilerek tek makbuz senedi düzenlenebilecektir. 

1.6- Depo kira ücreti, makbuz senedinin son sahibi tarafından ödenecektir. Bu husus 

emanete ürün bırakanlara duyurulacaktır. 

1.7- Emanetteki ürünlere ilişkin depo kira ücreti hesaplamasında; tüm kesimler için 

ürünün depoya giriş tarihinden tasfiye tarihine kadar geçen sürenin tamamı baz 

alınacaktır. 

1.8-  Makbuz senedine dayalı kredi kullanan tüm kesimlerin bankalara olan yükümlülüklerini 

yerine getirerek ürünlerini TMO’ya satmadan geri çekmeleri durumunda bankalara 

ödemiş oldukları faizin %25’i TMO tarafından karşılanacaktır. 

1.9-  Emanete bırakılan ürünler 1 (bir) aydan önce iade edilmeyecektir.  

1.10- Emanet alımlar, 13 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecektir.    

1.11- Emanetteki ürünler, en son 30 Nisan 2020 tarihine kadar depolanacaktır. Bu tarihte 

çekilmeyen ürünler, zorunlu peşin alıma tabi tutulacaktır. Emanette ürünü bulunan tüm 

kişi ve kuruluşlara emanetteki ürünlerini 30 Nisan 2020 tarihine kadar çekmeleri, 

çekmedikleri takdirde ürünlerinin alım işlemine tabi tutulacağı ve peşin alım yapılması 

için makbuz senetlerinin mutlaka iş yerine iade edilmesi gerektiği hususları 

duyurulacaktır. Bu tarihte iade edilmeyen makbuz senedi karşılığı ürün, alım fiyatları 

ile zorunlu peşin alım işlemine tabi tutulacak ve ürün tutarı makbuz senedi gelene kadar 

hesaplarda bloke edilecektir. 

1.12-  Makbuz senedinde kayıtlı ürünün (ÇKS’de kayıtlı miktar) peşin alıma tabi tutulması 

hâlinde ürün bedeli; ürün analiz fişinde kayıtlı analiz değerleri esas alınarak alım fiyatı 

üzerinden ve ürünün tevdi edildiği iş yerince stopaj, varsa yasal (SGK) kesintiler, 

depolama, muhafaza, sigorta vb. ücretlerinin tamamı kesilerek ödenecektir.   

1.13-  Emanetteki ürün (her bir makbuz senedindeki) tek seferde iade edilebileceği gibi talep 

hâlinde, bir defaya mahsus olmak üzere ikiye bölünebilecektir. Yani istenen miktar iade 

edilecek, bakiye miktar için de yeni bir makbuz senedi düzenlenerek ilgilisine 

verilecektir.   

1.14- Emanetteki ürünün geri alınması istenildiğinde aynı gruptan ve aynı miktarda ürün iade 

edilecektir. 

1.15  Emanet ürünün iadesi talep edildiğinde, ürün sahibi tarafından emanet ürün 

bırakılan iş yerine bir gün önceden yazılı olarak müracaat edilecek olup ürün iade 

işlemi yazılı başvurudan 1 gün sonra başlayacaktır.  
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1.16- Emanete bırakılan ürünlerin başka iş yerine taşınması hâlinde, stokların taşındığı veya 

devredildiği daimi iş yerince ürünler satın alınabilecek veya iade edilebilecektir. Taşınan 

ürün için ilave nakliye ücreti alınmayacaktır. 

1.17- Emanete bırakılan ürünler; talep edildiği, TMO tarafından uygun görüldüğü ve stoklar 

müsait olduğu takdirde Genel Müdürlükten yetki alınarak başka bir TMO iş yerinden ve 

aynı gruptan bir defaya mahsus olmak üzere geri verilebilecektir. Bu takdirde, iş 

yerlerine daha önceden bildirilmiş olan söz konusu iki iş yeri arasındaki ilave nakliye 

ücreti alıcıdan tahsil edilecek ve manipülasyon ücreti alınmayacaktır.  

1.18- Ürünün emanete bırakıldığı iş yeri depolarından herhangi bir nedenle iade edilememesi 

hâlinde, gerekçesi tutanakla belirlenerek aynı iş yerinden veya aynı şubenin farklı iş 

yerindeki açık veya kapalı depolardan depo kira ücreti dışında herhangi bir ilave ücret 

alınmaksızın aynı kod ve gruptan iadesi konusunda şube müdürlükleri yetkilidir.  

1.19- Emanetteki ürünlerin iadesinde oluşacak noksanlıklar, stoklardan karşılanacaktır. Ancak 

o iş yerinde aynı gruptan ürün bulunmaması hâlinde, aynı şubenin farklı iş yerlerinden 

aynı gruptan ürün iade edilebilecektir. Şubenin kendi iş yerlerinde aynı koddan ürün 

bulunmaması, en yakın başka bir şubenin iş yerlerinde aynı koddan ürünün bulunması 

ve ürün sahibinin de talep etmesi hâlinde iki şube arasında mutabakat sağlanarak Genel 

Müdürlükten yetki alınmasını müteakip ilave nakliye ve manipülasyon ücreti alınmadan 

iade edilebilecektir. Stoklarımızda aynı koddan ürün bulunmaması durumunda ürün 

bedeli aynı gruptaki TMO alım fiyatı ile en yakın salon satışı yapılan ticaret 

borsasındaki aynı cins ve gruptan ürünün en son işlem gördüğü (müstahsil satışı) 

haftanın haftalık ağırlıklı ortalama fiyatı kıyaslanacak olup yüksek olan fiyattan 

hesaplanıp ürün sahibine ödenecektir.  

1.20- Emanete alınan ürünler hiçbir şekilde satışa verilmeyecektir.  
 

2-   ÇKS Belgesi Olanlardan Yapılacak Emanet Alımlar 
 

2.1- Emanete bırakılan ürünler 1 (bir) aydan önce peşin alıma çevrilmeyecektir. 

2.2- Ürününü emanete bırakan ve kredi kullanmayan üreticilere talepleri hâlinde, ÇKS 

belgesindeki miktar için makbuz senedinde yer alan tutarın %30’u avans olarak 

ödenebilecektir. Avans en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar kapatılacaktır. Avansın bu 

tarihe kadar kapatılmaması hâlinde, makbuz senedi alım işlemine tabi tutulacaktır. 

Avans kullanan üreticilerin emanette bulunan ürünleri, avanslarını kapatmaları ve 

makbuz senetlerinin TMO tarafından peşin alıma dönüştürülmesini talep etmeleri 

hâlinde peşin alıma tabi tutulacak; ürünün depoya giriş tarihinden çıkış tarihine kadar 

olan süre için depolama, muhafaza, sigorta vb. masrafları karşılığı                              

0,275 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır. 

2.3- Üreticiler, üreticilerin ortağı olduğu kooperatif ve birlikler ile ÇKS belgesi olan resmi 

kurumlardan ÇKS belgesindeki miktar ve ÇKS’yi aşan miktar için (son araç hamulesi 

hariç) emanete bırakılan ürünün TMO’ya satılması veya geri çekilmesi hâlinde; depoya 

giriş tarihinden depodan çıkış tarihine kadar olan süre için depolama, muhafaza, sigorta 

vb. masrafları karşılığı 0,275 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır. 

2.4- Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde, bankadan kullanılan kredinin 

vadesinde geri ödenmesi ve talep edilmesi hâlinde; emanetteki ürünler alıma tabi 

tutularak üreticiler ile ÇKS belgesi olan Resmi Kurumlardan ÇKS belgesindeki miktar 

için ürünün depoya giriş tarihinden çıkış tarihine kadar olan süre için depolama, 

muhafaza, sigorta vb. masrafları karşılığı 0,275 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır.  
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Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde bankadan kullanılan kredinin 

vadesinde geri ödenmemesi ve makbuz senedinin banka tarafından TMO’ya ciro 

edilmesi durumunda, ürün; makbuz senedi üzerindeki tutardan yasal kesintiler ve 

yükleme-boşaltma ücretine ilave olarak ürünün depoya giriş tarihinden çıkış tarihine 

kadar olan süre için depolama, muhafaza, sigorta vb. masrafları karşılığı                     

0,70 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır. 

2.5-  30 Nisan 2020 tarihinde geri çekilmeyen ürünler; zorunlu alıma tabi tutularak depoya 

giriş tarihinden depodan çıkış tarihine kadar olan süre için depolama, muhafaza, sigorta 

vb. masrafları karşılığı 0,35 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır.  

3-  ÇKS Belgesi Olmayanlardan Yapılacak Emanet Alımlar: 

3.1-  Gerçek ve tüzel kişiler, emanete bırakacağı ürünün maliki olduğunu müstahsil makbuzu 

veya fatura ile belgeleyeceklerdir. Ürünlerini emanete bırakırken söz konusu belgeleri 

ibraz edeceklerdir. 

Müstahsil makbuzu ve/veya fatura ibraz edenlerin müstahsil makbuzları ve/veya 

faturaları bu belgelerde olması gereken zorunlu şartlar yönüyle kontrol edilecek; 

müstahsil makbuzunun ürün bırakan tarafından üretici adına, faturanın ise satıcı 

tarafından ürün bırakan adına düzenlenmiş olması ile müstahsil makbuzu ve/veya fatura 

üzerindeki düzenlenme tarihine dikkat edilecektir. Usulüne uygun şekilde düzenlenmiş 

müstahsil makbuzu ve/veya  fatura ibraz eden ürün maliklerine, bu Genel Yazı 

doğrultusunda işlem yapılacaktır.  

3.2- Emanette bulunan ürünler, talep edilmesi hâlinde 1 Kasım 2019 - 30 Nisan 2020 

tarihleri arasında peşin alıma çevrilebilecektir. 

3.3- Emanet ürünlerin TMO’ya satılması veya geri çekilmesi hâlinde; depolama, muhafaza, 

sigorta vb. masrafları karşılığı 0,275 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır. 

3.4-  Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde bankadan kullanılan kredinin 

vadesinde geri ödenmesi ve talep edilmesi hâlinde; emanetteki ürünler alıma tabi 

tutularak depolama, muhafaza, sigorta vb. masrafları karşılığı                                        

0,275 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır. 

Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde bankadan kullanılan kredinin 

vadesinde geri ödenmemesi ve makbuz senedinin banka tarafından TMO’ya ciro 

edilmesi durumunda, ürünü; makbuz senedi üzerindeki tutardan yasal kesintiler ve 

yükleme-boşaltma ücretine ilave olarak depolama, muhafaza, sigorta vb. masrafları 

karşılığı 0,70 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır. 

3.5- 30 Nisan 2019 tarihinde geri çekilmeyen ürünler alım fiyatları üzerinden zorunlu alıma 

tabi tutularak depolama, muhafaza, sigorta vb. masrafları karşılığı                               

0,35 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır.  
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