
 

 

2020 DÖNEMİ TİCARET BORSASI SPOT PİYASASINDA ALIM İŞLEMLERİ 

1. TMO; Aksaray, Ankara, Bandırma, Boğazlıyan, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Haymana, 

Karaman, Karapınar, Konya, Polatlı ve Yerköy olmak üzere toplam 13 ticaret borsasında spot 

piyasa üzerinden alım yapacaktır.  

2. Bu noktalarda alım yapılan iş yerlerinde üreticiler, ürünlerini, hem ticaret borsası üzerinden hem 

de doğrudan iş yerlerine gelerek TMO’ya satabileceklerdir.  

3. Protokol imzalanan lisanslı depoların bulunduğu yerlerdeki ticaret borsalarında, TMO personeli 

de bulunacaktır. Üreticinin ticaret borsasında oluşan fiyatı beğenmeyerek ürününü TMO’ya 

satmak istemesi hâlinde, ürününü söz konusu şirketin deposuna teslim ederek ELÜS’ünü 

TMO’ya satabilecektir.   

4. Ticaret borsası spot piyasasında satın alınarak lisanslı depoya yönlendirilen ve ELÜS 

olarak satın alınan ürünlerin tescil ücretleri TÜRİB’e ödenmektedir. Bu nedenle faaliyet 

gösterilen ticaret borsasında ayrıca bir tescil ücreti ödenmeyecek olup ticaret borsasının 

tescil ücreti talep etmesi durumunda o ticaret borsasında faaliyet gösterilmeyecektir. 

5. Ticaret borsası spot piyasasında yapılan alımların protokol imzalanan lisanslı depoya teslim 

edilmesi durumunda, ticaret borsasında yapılan analiz ile yetkili sınıflandırıcı tarafından yapılan 

analiz arasında ihtilaf oluşması hâlinde, yetkili sınıflandırıcının analizi geçerli olacaktır. 

6. Spot piyasada alımlar, ÇKS’de kayıtlı üreticilerden yapılacak olup bu husus ticaret borsalarında 

duyurulacaktır. ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden, ÇKS belgesindeki üretim miktarı üzerindeki %50 

fazlasına kadar alım yapılacaktır.  

7. Ticaret borsasında panoya yansıyan ürün analiz değerleri; TMO bilgisayar sistemine aktarılacak 

ve TMO, bu değerlere göre ürüne fiyat verecektir.   

8. Satış için ticaret borsasına gelen vasıtalardan ticaret borsası görevlilerince numune alınacak ve 

analizler bu numuneden yapılacaktır. TMO görevlileri, zaman zaman numune alınmasına ve 

analize nezaret edecek; hata ve eksiklikler konusunda ticaret borsası görevlilerini 

uyaracaklardır. 

9. Alınan numunelerin analizi, ticaret borsası laboratuvarında yapılacak ve analiz sonucuna göre 

baremler çerçevesinde fiyat verilecektir. 

10. Ticaret borsasında yapılan analize göre barem uygulanacak olup fiyatların TMO fiyatının altına 

düştüğü noktada fiyat açıklanacaktır. Ticaret borsasında oluşan fiyat, TMO fiyatından yüksek 

ise TMO eksper/ziraat mühendisi fiyat açıklamayacak; talep gelmesi hâlinde fiyat 

açıklayacaktır. 

11. Spot piyasa alımlarında fiziksel analiz yanında kimyasal analiz değeri (protein) de dikkate 

alınacaktır.  

12. Satıcı, spot piyasada oluşan üç ayrı (ticaret borsası, TMO işyeri, lisanslı depo) ödeme 

sisteminden (spot piyasada peşin, ürün teslim tarihinden itibaren; TMO işyerinde 10 gün, 

lisanslı depoda 3 gün içerisinde) herhangi birini tercih edecektir. 

13. Ticaret borsasından gelen ürünün analizinin iş yerinde tekrar yapılması esastır. 

Üreticilere, ticaret borsasında verilen fiyatın ön fiyat olduğu, alıma esas fiyatın iş yerinde 

yapılan analize göre oluşacağı önceden bildirilecektir. 

14. Spot piyasada yapılan alımlarda alım-satım beyannamesi imzalanmaktadır. TMO tarafından 

ticaret borsasından alınan ürünün iş yerinde yapılan analizinde ürünün kalitesinin değiştiğinin 

görülmesi durumunda ilgili ticaret borsası uyarılacak ve ticaret borsasından gelen temsilci 

nezaretinde alınan ikinci numunenin analizi ticaret borsasında yapılacaktır. Ürün kalitesinde 

farklılık görülmesi hâlinde ise durum bir tutanakla belgelenerek alım işlemi iptal edilecektir. 

15. Simsariye ücreti konusunda her ticaret borsası kendi şartlarına uygun kesinti yapabilecektir. 

TMO alımlarının simsariye ücreti ise TMO tarafından kesilerek takip eden ayın 20’sinde ticaret 

borsasına yatırılacaktır. 

16. Üreticilerden yapılacak alımlarda borsa tescil ücreti Kurumumuz tarafından 

karşılanacaktır. Vergi mükellefi olanlardan yapılacak alımlarda ise önceki yıllarda olduğu gibi 

borsa tescil ücreti kesilecektir. 


