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I. GENEL ESASLAR 
 
 
 1.1. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün (T.M.O.) Bakanlığımıza vaki 
başvurusu üzerine, adı geçen kuruluşa, 2699 sayılı Umumi Mağazalar Yasasına göre umumi 
mağazacılık yapma izni verilmiştir. 
 
 1.2. Tanımlar 
 
 a) Umumi Mağaza: T. Ticaret Yasasının m.744 ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar 
Yasasının m.1 hükümlerine göre umumi mağazalar, makbuz senedi ve rehin senedi verme 
karşılığında serbest, gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan malları vedia (emanet) 
olarak kabul etmek ve mudilerine de bu senetlerle tevdi olunan malları satabilmek veya rehin 
edebilmek imkanını vermek üzere faaliyette bulunan kuruluşlardır. 
 
 b) Makbuz Senedi: Umumi Mağazalar tarafından çıkarılan makbuz senedi ve rehin 
senedi T. Ticaret Yasasına göre emtiayı (malı) temsil eden ve kıymetli evrak niteliğinde olan 
belgelerdir. 
 
 Makbuz senedi aracılığıyla bu senedin temsil ettiği malların elden ele devri çok 
kolaylaşmaktadır. Böylece, makbuz senedi aracılığıyla mallar fiilen yer değiştirmeden bir 
kimsenin mülkiyetinden çıkıp bir diğerinin mülkiyetine girebilmektedir. Malların devri, 
sadece onları temsil eden senedin verilmesi ile sağlandığından taşıma, boşaltma, stoklama vb. 
giderlerin her el değiştirmede tekrarlanmasına gerek kalmamaktadır. 
 
 c) Mudi: Ürününü umumi mağazaya tevdi eden üretici, üretici birlikleri, kooperatif, 
tacir ve sanayici gibi gerçek veya tüzel kişilerdir. 
 
 d) Tüzük: 28.09.1984 tarih ve 18529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Umumi 
Mağazalar Tüzüğü. 
  
 e) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı.  
 

f) T.M.O: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü. 
 
 g) Emanet: Umumi Mağazacılık esaslarına göre T.M.O ve Mudi arasında özel bir 
sözleşmeye dayalı olmadan makbuz senedi karşılığı ürünlerin TMO depolarına bırakılmasıdır. 
 
 h) Yerinde Emanet: Umumi Mağazacılık esasları ve T.M.O ile MUDİ arasında 
imzalanan özel bir sözleşmeye dayalı olarak makbuz senedi karşılığı ürünlerin T.M.O 
depolarına bırakılmasıdır. 
 
 ı) Kanun: 11.08.1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu 
 
 1.3. Dayanak 
 
 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 
28.09.1984 tarih ve 18529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Umumi Mağazalar Tüzüğüne 
dayanılarak hazırlanmıştır.  
 
 
 
 
 
 



II MAKBUZ SENEDİ UYGULAMASININ ESASLARI 
 

2.1.  T.M.O. Alım ve Umumi Mağazacılık Uygulamaları 
 
 2.1.1. Alım uygulamaları 
  
 Ürününü satmak üzere T.M.O.’ne getiren üretici, ürününü T.M.O.’nun o günkü alış 
fiyatı üzerinden T.M.O.’ya satabilecek, T.M.O.’ca satın alınan bu ürünlerin bedelleri 
üzerinden yürürlükteki mevzuat dahilinde yasal kesintiler yapılacak (gelir vergisi stopajı, 
Bağ-Kur prim tevkifatı vb.) ve bu alım satım işlemi ticaret borsasında tescil ettirilecektir. 
  
 2.1.2. Umumi Mağazacılık Uygulamaları 
 
 2.1.2.1. T.M.O. depolarında emanet alım 
 
 Ürününü T.M.O.’ne getiren ancak T.M.O.’nun o günkü alım fiyatından satmak 
istemeyen mudi, ürününü T.M.O.’ne emanet (vedia) olarak bırakabilecek ve karşılığında bu 
ürünün mülkiyetini temsil eden makbuz senedini alabilecektir. Bu senet ile de ürününü 
T.M.O.’dan geri alabilecek, kendine uygun bir anda (uygun bir fiyat bulduğunda, nakde 
ihtiyacı olduğu anda vb. durumlarda) senedini ciro ve teslim suretiyle senedin temsil ettiği 
ürünü T.M.O.’ya veya üçüncü şahıslara (ticaret borsalarında) satabilecek ya da bankalardan 
kredi kullanabilecektir. 
  
 2.1.2.2. Yerinde Emanet Alım 
 
 Mudi, mülkiyetindeki ya da kullanımındaki depolarda yer alan veya sonradan 
koyacağı kendisine ait ürünlerin emanet alıma tabi tutulması için T.M.O.’ya başvurabilir. Bu 
başvuru, Kanun, Tüzük ve T.M.O.’ca belirlenen usul ve esaslara göre değerlendirilir. 
Değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda, depolar T.M.O.’ca kiralanır ve bu 
depoda yer alan ürünler için mülkiyetini temsil eden makbuz senedi düzenlenir. Depolara 
sonradan konulan ürünler için de aynı usul uygulanır. 

 
Yerinde emanet alım aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır; 

 
1. Yerinde emanet alım uygulamasının hangi tarihler arasında yapılacağı T.M.O.’ca 

belirlenecektir. 
2. Yerinde emanet alım uygulaması yapılacak deponun Kanun ve Tüzük hükümlerine 

göre ürün stoklamaya uygun olup olmadığı hususunun belirlenmesinde T.M.O. 
yetkili ve sorumludur. Yerinde emanet alım işlemine yönelik olarak mudi ile 
T.M.O. arasında “Kira ve Bakım Sözleşmesi” imzalanacaktır. Bu sözleşmede 
genel esaslar yanında öngörülecek diğer hükümlere yer verilecektir 

3. Her yıl emanet alım işlemine tabi tutulacak ürünlerin çeşidi ve asgari emanete 
bırakılacak miktar T.M.O.’ca belirlenecektir.  

4. Ürünün makbuz senedine esas miktar ve kalitesinin tespiti T.M.O.’ca belirlenecek 
usul ve esaslara göre yapılacaktır.  

5. T.M.O. Umumi Mağazacılık kapsamında depolanan ürünlerden sorumludur. 
Ancak, mudinin Kira ve Bakım Sözleşmesinde belirtilen görev ve sorumlulukları 
saklıdır. 

6. Yerinde emanet alım kapsamında düzenlenen makbuz senetleri kredi kullanmak 
üzere T.M.O.’nun belirlediği bankalara ciro edilebilir. Yerinde emanet alım 
kapsamındaki ürünlerin üçüncü şahıslara satılmak istenmesi halinde bu ürünler 
düzenlenen makbuz senetlerinin iptali ile depodan çıkarılır. 

7. T.M.O. sözleşme süresi içerisinde ürünün miktar, kalite ve güvenliği yönüyle risk 
altında bulunduğunu tespit etmesi durumunda, ürünü başka depolarına taşımaya 
yetkilidir. 



8. Hüküm bulunmayan hallerde, Kanun, Tüzük ve bu Kanun ve Tüzük hükümlerine 
uygun olarak T.M.O.’nun mudi ile yapacağı Kira ve Bakım Sözleşmesi ile 
T.M.O.’nun umumi mağazacılıkla ilgili alım, satış ve sevk işlemlerine ilişkin 
mevzuat hükümleri uygulanır. 

9. TMO ile Mudi arasında düzenlenen Kira ve Bakım Sözleşmeleri T.M.O. tarafından 
muhafaza edilir. Kiralanan depolar Bakanlığa bildirilir. 

 
 2.2.1. T.M.O. tarafından düzenlenecek makbuz senedinin özellikleri 
 
 Bilindiği üzere, T. Ticaret Yasası (m.746), Umumi Mağazalar yasası ve bu yasa ile 
ilgili tüzük hükümleri gereğince makbuz senedinin bu yasa ve tüzük hükümlerinde belirtilen 
zorunlu unsurları (zorunlu şekil şartlarını) içermesi gerekmektedir. 
 

T.M.O.  tarafından bastırılan makbuz senetlerinde de ayrıca aşağıda belirtilen 
açıklamalar yer almaktadır. 
 

1. Her makbuz senedi üzerinde yazılı miktar ve gruptaki malın mülkiyetini temsil eder. 
2. Makbuz senetleri için rehin senedi düzenlenmeyecektir. 
3. Makbuz senetleri T.Ticaret Yasası m.746/6 hükmü uyarınca nama veya emre yazılı 

olarak düzenlenebilecek ve aynı yasanın m.750/1 hükmü uyarınca da tam ciro ve 
teslim yoluyla devredilebilecektir. Bu suretle (makbuz senedinin devri yolu ile) 
yapılan alım satımların mahalli ticaret borsalarına tescili zorunlu olacaktır. 

4. Makbuz senedinin teslim ve cirosu malın mülkiyetini nakledecek ve bu senette yer 
alan hak ve mükellefiyetleri ciro edilene devredecektir. 

5. T.M.O.’ne tevdi edilen malın vasfı ve fiyatı tevdi tarihindeki T.M.O. alım barem ve 
şartlarına göre tespit edilecek olup, T.M.O. depolama ve muhafaza prensipleri 
dahilinde depolanacaktır. 

6. Bakanlığımızca onaylı depolama, muhafaza ve sigorta masraflarını içeren tarife 
T.M.O. işyerlerinde ilan edilecektir. 

7. Makbuz senedi karşılığında T.M.O. tarafından yapılacak olan mal teslimatlarında 
depolama, muhafaza ve sigorta masrafları malın geriye alınması sırasında senedin 
yetkili hamilinden tahsil edilecektir (fiyatlara KDV dahildir). Bu masrafların defaten 
ve nakden ödenmemesi halinde T.M.O. mal üzerindeki hapis hakkını kullanacak ve o 
tarihteki cari T.M.O. alım fiyatlarını esas alarak tespit edeceği miktardaki malı 
alıkoymak suretiyle alacağını tahsil edecektir. 

8. T.M.O.’ya tevdi edilen mallar en çok T.M.O.’ca belirlenen süre dahilinde depolanır. 
Bu süre içinde geri alınmayan mallar T.M.O.’ya satılmış sayılarak bedeli müracaatı 
halinde ve sadece malın tevdi edildiği T.M.O. işyerince 7. ve 9. maddedeki esaslara 
göre, yetkili hamile ödenir. 

9. Makbuz senedinde kayıtlı mal T.M.O.’ya satıldığında mal bedeli T.M.O.’ca 
düzenlenen ürün muayene fişinde kayıtlı analiz değerleri esas alınarak, satış tarihinde 
geçerli olan T.M.O. alım fiyatı üzerinden ve malın tevdi edildiği işyerince stopaj, 
hamaliye, depolama, muhafaza ve sigorta ücretlerinin tamamı kesilerek ödenir. TMO 
tarafından düzenlenen makbuz senetlerinin  gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
teminat olarak gösterilerek, banka ve özel finans kurumlarından kredi kullanılması 
halinde, banka ve özel finans kurumları tarafından TMO’ya ciro ve teslim edilen 
makbuz senetlerine münhasır olmak üzere makbuz senedi üzerinde yazılı fiyat esas 
alınarak  işlem yapılır. 

10. Senette yazılı grup ve miktardaki mal yalnızca malın tevdi edildiği T.M.O. işyerinden 
geri alınabilecek, mal T.M.O. geçici işyerine tevdi edilmiş ve işyeri tasfiye edilmiş ise, 
bu işyerinin bağlandığı T.M.O. daimi işyerinden geri alınabilecektir. 

11. Malın T.M.O.’dan geri alınması halinde, teslimata esas olan malın bu senette yazılı 
grubu olacak, ürün muayene fişinde kayıtlı analiz değerleri esas alınmayacak ve bu 
husus senet alıcısı tarafından peşinen kabullenilmiş sayılacaktır. 



12. Malın herhangi bir T.M.O. işyerinden talep edilmesi halinde T.M.O. stoklarının 
müsait olması ve T.M.O. tarafından belirlenecek nakliye ücretinin ödenmesi kaydıyla 
aynı gruptan mal verilebilecektir. 

13. Malın T.M.O. depolarına giriş çıkışlarında T.M.O. tartısı esas olup, mal grubu 
teslimde nihaidir. 

14. Makbuz senedi ile temsil edilen malın T.M.O’ya satışı halinde, cari dönem tarım 
ürünlerinin  alımı ve satımı hakkındaki kararlarda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerden 
alım yapılır. 

15. Makbuz Senedi T.M.O’ne iade edilmeden mal teslimatı veya ödeme yapılmayacaktır. 
16. Mal yangın ve su baskınlarına karşı T.M.O.’ca sigorta ettirilecektir. 

 
Yukarıda belirtilenler dışında senette yer almayan diğer hususlar hakkında T.Ticaret 

Yasasının makbuz senedine ilişkin hükümleri uygulanacak ihtilaf halinde ise malın tevdi 
edildiği T.M.O. işyerinin bağlı bulunduğu T.M.O. Şube Merkezi Mahkeme ve İcra 
Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

 
 Bu şekilde mudiye verilecek olan makbuz senetleri, Bakanlık tarafından T.C. Merkez 
Bankasına taklit edilemez ve özellikle emniyet unsurlarını içerecek bir biçimde bastırılır. 
  
 Mudiye makbuz senedi verilmesi aşamasında makbuz senetleri, 488 sayılı Damga 
Vergisi Yasası gereğince damga vergisine tabi tutulacak ve bu vergi T.M.O. tarafından ilgili 
vergi dairesine yatırılacaktır. 

 
 2.2.2. Yerinde emanet alımda makbuz senedinde yer alan hususlar 

 
 Yerinde emanet alım uygulamalarında 2.2.1.inci maddede belirtilen hususlardan  1, 2, 

3, 4, 5, 6 ve 15’inci maddelerde belirtilen hükümler uygulanacaktır.  
 
 Ayrıca bu uygulamaya yönelik olarak T.M.O. ile mudi arasında T.M.O.’ca hazırlanan 

bir sözleşme imzalanacaktır. Makbuz senedi üzerinde T.M.O. ile mudi arasında imzalanan 
sözleşme hükümlerinin de geçerli olacağı yazılacaktır. 

 
 Yerinde emanet alım uygulamaları ile ilgili olarak mudi ile imzalanacak Kira ve 
Bakım Sözleşmesinde aşağıda belirtilen hususlara yer verilir;  
 

a. Makbuz senedi düzenlenecek ürünün evsaf ve fiyatının hangi yöntemlerle 
belirleneceği,  
 b. T.M.O.’nun emanete alınacak malın miktar, mülkiyet ve diğer hususlara ilişkin 
belgeleri mudiden talep edebileceği, miktara ilişkin belgelerin doğruluğunu gerektiğinde tekip 
vb. yöntemlerle teyit edebileceği,  
 c. Emanete bırakılan ürün karşılığında mudinin bankalardan kredi kullanabileceği, 
kredi kullanılması durumunda makbuz senedinin mudi tarafından bankaya ciro ve teslim 
edileceği,  
 d. Mudinin banka ile imzaladığı kredi sözleşmesinin hitamında borcunu ödememesi 
halinde emanete bırakılan ürün her türlü vergi, resim, harç, cezalar ve diğer tüm giderler 
mudiye ait olmak üzere T.M.O. tarafından makbuz senedi üzerinde kayıtlı fiyat üzerinden 
alım işlemine tabi tutulacağı, bu işlemle ilgili olarak deponun tasfiyesi sırasında T.M.O. 
tarafından tespit edilecek miktar ve kalitenin dikkate alınacağı, bu işlemler sonucunda T.M.O. 
aleyhine bir fark doğması durumunda ayrıca bu farkın bedelinin de mudiden tahsil edileceği, 
 e. Emanete bırakılacak ürünün T.M.O.’ca belirlenecek risklere karşı sigortasının mudi 
tarafından yaptırılacağı ve poliçe lehtarının T.M.O. olacağı,   
 f. T.M.O. mudiden sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine karşılık olarak 
belirleyeceği tutarda teminat alacağı, 
 hususlarına yer verilecektir.  

 



Bu hususlar dışında ihtiyaç duyulacak diğer hususlar da  Kanun ve Tüzük hükümlerine 
aykırı olmamak şartıyla sözleşmeye  derc edilebilecektir.  

 
2.3. Makbuz Senedinin devir ve teslimi 
 
T.M.O. silo, depo ve ambarlarında depolanan ürünlere ilişkin makbuz senetlerinin 

devir ve teslimi (T.Ticaret Yasası m.750/1 hükmü gereğince) senedin üzerindeki ciro ile ilgili 
bölümün ciro edilerek alıcıya teslim edilmesi (ciro+teslim) biçiminde olacaktır. Bu ciro 
işleminde senedin ilgili bölümüne ciro eden ve edilenin ad ve soyadları ile ciro edenin imzası 
ve özellikle (T.Ticaret Yasası m.750/2 hükmü gereğince) cironun yapıldığı günün tarihinin 
yazılması gerekmektedir. 
 

Makbuz senedinin devir ve teslimi ile ilgili bu ciro işlemi bir alım satım işlemi 
niteliğinde olduğundan aynı zamanda işlemin ticaret borsasında tescil ettirilmesi gerekecek, 
senedin ciro işlemi (Damga Vergisi Yasası gereğince) damga vergisinden muaf olacaktır. 

 
 2.4. Tescil zorunluluğu ve borsaların sorumluluğu 
 
        Bilindiği üzere, 5174 sayılı Yasanın 46 ncı maddesi hükmü ile borsa kotasyonuna 
dahil malların en az miktarlarının üstündeki alım satımların borsa dışında yapılması 
yasaklanmış ve bu alım satım işlemlerinin borsalarda tescili zorunlu tutulmuştur. 
 
 Makbuz senetlerinin ciro yoluyla devri ve teslimi de bir alım satım işlemi niteliğinde 
olduğuna göre bu alım satım işlemlerinin de 5174 sayılı Yasanın söz konusu 46 ncı maddesi 
hükmü ve bu hükme dayanılarak çıkarılan “Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu 
Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik” (Resmi Gazete 08.01.2005 
/25694) hükümlerine uygun olarak ticaret borsalarında tescil ettirilmesi zorunlu olmaktadır. 

 
Bu anlamda, makbuz senedi devir ve teslimleri ister borsa yeri içerisinde ve isterse 

dışında yapılsın her iki durumda da işlemin borsada tescil ettirilmesi gerekecektir. Tescil 
işlemi sonucunda da yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak borsa yetkilileri 
tarafından düzenlenecek tescil beyannamesi ilgililere verilecektir. 
 

Ticaret Borsaları makbuz senetlerinin cirosu suretleriyle yapılan alım satımların 
tescilini yaparlarken tevkif suretiyle kesilerek vergi dairesine yatırılması gereken vergi ile 
ilgili olarak 164 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca işlem yapacaklar, yani alım 
satım işleminde gerekli vergi tevkifatının yapılıp yapılmamış olduğunu inceleyerek tevkifat 
yapılmamış olduğu halde işlemin tescil edilmesi durumunda ise borsa yetkili organları da bu 
tevkifatın  yapılmamasından müteselsilen sorumlu olacaklardır.  
 
 2.5. Makbuz senedi kullanımında seçenekler. 
 

2.5.1. Mudinin teslimden sonraki bir tarihte senedini T.M.O’ya ibraz etmek 
suretiyle ürününü geri alması 

 
Ürününü T.M.O’ya emanet olarak ve makbuz senedi karşılığında tevdi etmiş olan  

mudi ister ise TMO’nun belirleyeceği bir tarihte senedini T.M.O’ya ibraz ederek ürününü geri 
alabilecektir. 
 

Bu durumda, bir alım satım işlemi söz konusu olmadığı için tescil zorunluluğu ve 
vergi mükellefiyeti (gelir vergisi, Bağ-Kur, gibi kesintiler) doğmayacak, sadece T.M.O’ca 
ürünün muhafaza,  sigorta vb. masrafları üreticiden tahsil edilerek ürünü iade edilecektir.  

 
Mudinin T.M.O.’ca tahakkuk ettirilecek masrafları nakden ödememesi durumunda, 

2.2.1 bölümde belirtildiği üzere (makbuz senedi m.7) bu masraflara karşılık gelen miktarda 



emanet ürün T.M.O’ca alım işlemine tabi tutularak tahsilat ayni (mal karşılığı) olarak 
yapılacak, işlem borsada tescil ettirilecek, stopaj ve Bağ-Kur prim tevkifatı yapılacaktır. 
 

2.5.2. Mudilerin teslimden sonraki bir tarihte ürününü T.M.O.’ya satması 
 
 Mudi, sonraki bir tarihte senedini T.M.O.’ya iade etmek suretiyle (borsa yerinde veya 
T.M.O. işyerlerinde) ürününü Ofise satabilecektir. 
 
 T.M.O o günün cari alım fiyatı üzerinden ürünün bedelini hesaplayarak bundan 
depolama, muhafaza, sigorta, hamaliye masraflarını mahsup edecek ve bu ürün bedelinden 
gelir vergisi ile Bağ-Kur primi tevkifatı yapacak, işlem borsada T.M.O.’ca tescil ettirilecektir. 
TMO tarafından düzenlenen makbuz senetlerinin  gerçek veya tüzel kişiler tarafından teminat 
olarak gösterilerek, banka ve özel finans kurumlarından kredi kullanılması halinde, banka ve 
özel finans kurumları tarafından TMO’ya ciro ve teslim edilen makbuz senetlerine münhasır 
olmak üzere makbuz senedi üzerinde yazılı fiyat esas alınarak  işlem yapılır. 
 
 2.5.3. Mudinin senedi üçüncü şahıslara ciro etmesi suretiyle ürününü satması 
 
 Mudi elinde bulundurduğu makbuz senedini üçüncü şahıslara (örneğin tüccara) ciro ve 
teslim etmek suretiyle ürününü satabilecektir. 
 
 Bu durumda, ciro işleminin (alım satım işleminin) borsada tescil ettirilmesi gerekecek 
ve senedi alan üçüncü şahıs mudiye ödeyeceği bedel üzerinden gelir vergisi ile Bağ-Kur prim 
tevkifatı yapacaktır 
 
 2.5.4. Üçüncü şahsın ürününü T.M.O’dan çekmesi 
 
 Ciro yoluyla makbuz senedini elinde bulunduran üçüncü şahıslar senedin temsil ettiği 
ürünü T.M.O’dan geriye alabileceklerdir. T.M.O ürünü teslim etmek için makbuz senedinin 
iadesini ve borsa tescil beyannamesinin ibrazını isteyecektir. 
 
 Bu durumda, bir alım satım işlemi söz konusu olmadığından (iade işlemi söz 
konusudur) tescil mecburiyeti ve vergi mükellefiyeti doğmayacak ve üçüncü şahıs sadece 
T.M.O’nun masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır. Üçüncü şahsın bu masrafları 
ödememesi durumunda ise 2.5.1. bölümünde de belirtildiği üzere T.M.O. masraflarına karşılık 
gelen miktardaki emanet ürünü alım işlemine tabi tutarak ayni (mal karşılığı) tahsilat yapacak, 
bu işlem borsada tescil ettirilerek vergi mükellefi olmayan kişilerden yapılacak ayni 
tahsilatlardan gelir vergisi stopajı ile Bağ-Kur prim tevkifatı yapılacaktır. 
 

Vergi mükelleflerinden yapılacak ayni tahsilatlarda ise T.M.O’ce ilgiliden alım 
işlemine tabi tutulan mal için fatura alınarak K.D.V ödenecek ve kendisinden yapılan ayni 
tahsilat için ise, ilgiliye hizmet faturası verecektir. 
 

2.5.5. Üçüncü şahsın makbuz senedini ciro ederek satması    
 

Makbuz senetlerini ciro yoluyla elinde bulunduran vergi mükellefi üçüncü şahıslar da 
bu senetleri başkalarına (üretici, tüccar vb.) ciro etmek suretiyle satabilecek, işlem borsada 
tescil ettirilecek ve satışı yapan tarafından satılan (senetle temsil edilen) ürün bedeli üzerinden 
fatura düzenlenerek KDV tahsilatı yapılacaktır. 
 

2.6. T.M.O.’nun borsada alım satım yapması 
 

Zirai ürün alım satımları satış salonu ve satış yerinde yapılan ticaret borsalarında 
T.M.O’ca alım ve satım amacıyla görevli personel bulundurulabilir. 
 



Borsalar T.M.O.’ca görevlendirilen memurlara alım satımlara iştirak etmeleri 
yönünden gerekli kolaylık sağlar ve yardımda bulunurlar. T.M.O.’nun faaliyette bulunacağı 
borsalarda uygulama esasları Borsa ve T.M.O. arasında kararlaştırılır. 
 

2.7. Borsada belirli saatler arasında sürekli pazar açılması 
 

Ticaret borsalarında fiilen tip ve numuneler üzerinden yapılan alım satımlar ile 
makbuz senedine dayalı olarak yapılan alım ve satımların hangi saatler arasında  yapılacağı 
önceden belirlenerek borsa üyelerinin kolaylıkla görebileceği bir ilan tahtasında gösterilir ve 
bu husus ayrıca alışılmış usullerle duyurulur. 
 

Borsalar, gerek tip ve numuneler üzerinden yapılan alım satımlarda gerekse makbuz 
senedine bağlı olarak gerçekleştirilen alım satım işlemlerinde işlem sayısının artırılması için 
gerekli her türlü tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak zorundadırlar. 
 

2.8. Borsada fiyat oluşumu, fiyatın duyurulması ve borsalar arası haberleşme 
 

Borsa yeri ve satış salonunda tip ve numuneler üzerinden yapılan alım satımlar, mala 
ilişkin tip ve numunenin borsa görevlileri tarafından borsaya gelen üyelere gösterilmesi 
suretiyle bilinen usullerle yapılır. 
 

Bu alım satımlarda ortaya çıkan fiyat o mala ilişkin geçerli borsa fiyatıdır. 
 

Makbuz senedine bağlı alım satımlarda fiyat makbuz senedinde kayıtlı grup üzerinden 
belirlenir. 
 

Ticaret borsalarında fiyatlar, her gün emtia ve makbuz senedi alım satımlarına ilişkin 
seanslar sona erdikten sonra asgari ve azami fiyat ile o gün işlem gören emtianın toplam işlem 
bedelinin işlem gören mal miktarına bölünmesi ile elde edilen ortalama fiyatlar birlikte ilan 
edilir. 
 

Bu şekilde ilan edilen fiyatlar, aralarında bilgi işlem bağlantısı bulunan tüm borsalara 
bu yolla bildirilir.   
 
 
 


