
ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ İLE KABUKLU FINDIK ALIM ESASLARI: 

1- Genel Kurallar 

1.1- 2017 yılında üreticiler ürünlerini, TMO ile sözleşme imzalayan GİFLİDAŞ şirketinin 

Giresun Merkezdeki lisanslı depolarının bulunduğu noktaya bırakabileceği gibi TMO iş 

yerlerine de teslim edebileceklerdir. 

 1.2- Üreticiler TMO’ya satmaya karar verdikleri ürünleri sözleşme imzalanan lisanslı 

depolara götürdüğünde yetkili sınıflandırıcı tarafından yapılan analiz sonucu oluşan 

fiyat ürünün nihai alım fiyatı olacaktır. 

 1.3- Lisanslı depoya bırakılan ürün için GİFLİDAŞ tarafından Elektronik Ürün Senedi 

oluşturulur. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından saklanan ELÜS daha sonra 

yetkilendirilmiş borsalarda işlem görebilecektir. 

1.4- GİFLİDAŞ Şirketine ait lisanslı deponun bulunduğu Giresun ilinde bulunan TMO 

Giresun Şube Müdürlüğüne, Şirket tarafından ELÜS’e konu olan ürüne ait bilgilere 

ulaşılmasını sağlayan bir kod (ISIN) verilecektir. 

1.5-   Ürününü TMO’ya satmak isteyen üretici, GİFLİDAŞ lisanslı depolarına bıraktığı ürüne 

ait ELÜS bilgileriyle Giresun Ticaret Borsasında bulunan TMO görevlisine müracaat 

edecektir. 

1.6- TMO görevlisi tarafından üreticinin T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılacak ve 

üreticinin ÇKS kayıtları kontrol edilecektir. Üreticinin ÇKS kaydı var ise Şirket 

tarafından verilen kod ile giriş yapılarak yetkili sınıflandırıcı tarafından belirlenen analiz 

değerlerine otomatik olarak ulaşılacaktır. Bu analiz değerleri TMO otomasyon 

sistemindeki ürün analiz fişine yansıyarak TMO alım fiyatı oluşacaktır.  

1.7- GİFLİDAŞ lisanslı depolarına bırakılan ürüne ait analiz değerleri üzerinden fiyat 

oluştuktan sonra üreticinin TMO alım fiyatını kabul etmesi hâlinde, ELÜS takas 

işlemine hazır hâle gelmiş olacaktır.  

1.8- ELÜS’ün TMO tarafından satın alındığı güne kadar olan süreyi kapsayan depo kira 

ücreti, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Payı, Borsa Tescil Ücreti ve Aracılık 

hizmetleri kesintilerinin yapılacağı ELÜS sahiplerine duyurulacaktır. ELÜS’ün satın 

alınmasından tasfiye tarihine kadar olan süre için GİFLİDAŞ’ın onaylı ücret tarifesinde 

yer alan depo kira ücreti ve diğer ücretler TMO tarafından ödenecektir.  

Kurumumuz tarafından ödenen depo kira ücreti tutarlarının kontrol edilebilmesini 

teminen GİFLİDAŞ şirketi tarafından Kurumumuza kesilen depo kira ücreti 

faturalarında; ELÜS no, ürün miktarı, depolama gün sayısı, söz konusu lisanslı 

depoculuk şirketinin depo kira ücreti ve tutarı gibi bilgilerin yer alması sağlanacaktır. 
  

1.9- Sözleşme imzalanan GİFLİDAŞ şirketi lisanslı depolarına ürün bırakan üreticiler, 

ELÜS’teki miktarın ancak ÇKS belgesindeki miktar kadarını TMO’ya satabilecektir. 

ELÜS’teki miktarın ÇKS belgesindeki miktarı geçmesi hâlinde ELÜS, Sözleşme 

imzalanan lisanslı depoculuk faaliyeti gösteren GİFLİDAŞ şirketi tarafından bölünecek 

ve ÇKS belgesindeki miktar kadar ürün alıma tabi tutulacaktır. Ancak suiistimal 

durumu gözetilerek (ÇKS belgesinde bakiye ürün az olmasına rağmen büyük miktarda 

ürün getirilmesi) üreticilere kolaylık sağlanması bakımından, son vasıtadaki ürün miktarı 

dikkate alınarak ELÜS’teki miktar satın alınacaktır.  

 


