
 

EMANET MISIR ALIM UYGULAMALARI 

 

1-) Tüm iş yerlerimizde (geçici alım merkezleri de dâhil olmak üzere) tüm kesimlerden 

emanet alımlar randevulu olarak yapılacaktır. 

2-) Ürün sahipleri TMO’nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabilecektir. 

3-) Ürün sahibinin talep etmesi hâlinde, aynı depoda muhafaza edilen ve fiyatları eşit olan 

mısırlar gün içerisinde birleştirilerek tek makbuz senedi düzenlenebilecektir. 

4-) Emanete bırakılan mısırların iadesi talep edildiğinde, ürün sahibi tarafından emanet ürün 

bırakılan işyerine bir gün önceden yazılı olarak müracaat edilecek olup ürün iade işlemi 

işyeri yoğunluğu da dikkate alınarak yazılı başvurudan sonra başlayacaktır. 

5-) 31 Aralık 2019 tarihinden sonra emanet alım yapılmayacaktır. 

6-) Emanetteki mısırlar 29 Mayıs 2020 tarihine kadar depolanacaktır. Bu tarihe kadar 

çekilmeyen mısırlar açıklanan fiyat üzerinden, TMO tarafından zorunlu alım işlemine 

tabi tutulacaktır.  

7-) Mısırını emanet bırakarak makbuz senedi karşılığı kredi kullanan kişilerin bankaya olan 

kredilerinin vade bitiş tarihi 15 Mayıs 2020’u geçemez. 

8-) Makbuz senedi karşılığı 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.  

9-) Emanetteki mısırlara ilişkin depo kira ücreti makbuz senedinin son sahibi tarafından 

ödenecektir.  

10-) Makbuz senetlerinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalara ciro ve teslim 

edilmek suretiyle teminat gösterilerek kredi kullanılması hâlinde, bankalar tarafından 

TMO’ya ciro ve teslim edilen makbuz senetlerine münhasır olmak üzere, makbuz 

senedi üzerinde yazılı fiyat ve miktar esas alınarak işlem yapılacaktır.  

11-) İade işleminde, emanetteki mısır bir seferde iade edilebileceği gibi her ürün sahibi için 

bir defaya mahsus olmak üzere talep edeceği bir makbuz senedi ikiye bölünebilecektir.  

12-) Emanetteki mısır; geri alınmak istendiği takdirde; makbuz senedi üzerinde yazılı olan 

miktar üzerinden işlem yapılacaktır.  

13-) Makbuz senedinde kayıtlı mısırın (ÇKS’de kayıtlı miktar) peşin alıma tabi tutulması 

hâlinde mısır bedeli; açıklanan fiyat esas alınarak mısırın tevdi edildiği iş yerince 

stopaj, varsa yasal (SGK) kesintiler, hamaliye, depolama, muhafaza, sigorta vb. 

ücretlerinin tamamı kesilerek (geçici alım merkezi ve koltuk ambarı olarak faaliyet 

gösterilen iş yerlerinde % 1 hizmet bedeli) ödenecektir. 

14-) Emanete bırakılacak olan mısırın geri çekilmesi, TMO’ya satılması hâlinde; ürünün 

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

vb. masrafları karşılığı 0,32 TL/ton/gün+KDV depolama ücreti alınacaktır. 

15-) Mısırını emanete bırakan ve kredi kullanmayan üreticilere talepleri hâlinde, ÇKS 

Belgesi’ndeki miktar esas alınarak TMO’ya teslim ettiği mısır bedelinin % 30’u avans 

olarak ödenecektir. Avans ödemesi yapılan mısırlar, kullanılan avansın ödenmesinden 

sonra iade edilebilecek veya TMO’ya satılabilecektir. Kullanılan avansın kapatılma 

süresi, avans kullanım tarihinden itibaren en fazla 4 ay (15 Mayıs 2020 tarihini 

geçmeyecek şekilde) olacaktır.  

 

 



 

 

16-) Avans kullanan üreticiler avanslarını kapatmalarını müteakip emanette bulunan 

ürünlerini geri çekmeleri veya TMO’ya satmaları durumunda ürünün depoya giriş 

tarihinden çıkış tarihine kadar olan süre için depolama, muhafaza, sigorta vb. 

masrafları karşılığı 0,32 TL/Ton/gün+KDV ücret ödeyeceklerdir. 

17-) Avans kullanan üreticiler çekilen avanslarını süresi sonunda kapatmamaları halinde;  

ürün zorunlu alıma tabi tutularak, açıklanan fiyat üzerinden yasal kesintiler ve yükleme-

boşaltma ücretine ilave olarak ürünün depoya giriş tarihinden çıkış tarihine kadar olan 

süre için depolama, muhafaza, sigorta vb. masrafları karşılığı 0,80 TL/Ton/gün+KDV 

ücret ödeyeceklerdir.  

18-) Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde, bankadan kullanılan kredinin 

vadesinde geri ödenmesi ve talep edilmesi hâlinde; emanetteki mısırların iadesi veya 

alıma tabi tutulması durumunda, ürünün depoya giriş tarihinden çıkış tarihine kadar 

olan süre için depolama, muhafaza, sigorta vb. masrafları karşılığı 0,32 

TL/Ton/gün+KDV ücret alınacaktır. 

19-) Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde bankadan kullanılan kredinin 

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

edilmesi durumunda, 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 0,80 

TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır. 

20-) Kredi kullanmak amacıyla bankaya ciro edilenler dışında, ciro edilen makbuz senetleri 

ÇKS Belgesi olmayanlar kapsamında değerlendirilecektir.   

21-) 29 Mayıs 2020 tarihi mesai bitimine kadar geri çekilmeyen mısırlar zorunlu alıma tabi 

tutularak açıklanan fiyat üzerinden yasal kesintiler ve yükleme-boşaltma ücretine ilave 

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

muhafaza, sigorta vb. masrafları karşılığı 0,40 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır. 

22-) ÇKS belgesi olmayan gerçek ve tüzel kişiler, emanete bırakacağı mısırın maliki 

olduğunu müstahsil makbuzu veya fatura ile belgeleyeceklerdir. Mısırlarını emanete 

bırakırken söz konusu belgeleri ibraz edeceklerdir.  

23-) Tüccar ve şirketler talepleri hâlinde TMO depolarında bulunan emanet mısırlarını 1 

Ocak 2020  tarihinden 29 Mayıs 2020 tarihine kadar TMO’ya satabileceklerdir. 

 


