
ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ İLE ALIM ESASLARI 

 

1. Protokol imzalanan lisanslı depolara bırakılan ürün için lisanslı depoculuk şirketi 

tarafından Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) oluşturulmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu 

(MKK) tarafından saklanan ELÜS, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda (TÜRİB) işlem 

görecektir. 

2. Lisanslı depo tarafından stoklanan ürünler ve düzenlenen tüm ELÜS’lere ilişkin, her 

türlü iş ve işlem (stoklar dâhil) lisanslı deponun bulunduğu hinterlantta faaliyet gösteren 

TMO Şube Müdürlükleri aracılığı ile yürütülecektir.  

3. Eski yıl mahsulü ve ithal ürünlere ait ELÜS’ler kesinlikle alınmayacaktır. 

4. Protokol imzalanan lisanslı depolara ürün bırakan üreticiler, yetkili sınıflandırıcı 

tarafından yapılan analize göre oluşan TMO fiyatını ve güncel ÇKS bilgilerini lisanslı 

depoda öğrenebileceklerdir. 

5. Üreticilerce lisanslı depoya teslim edilen ürünler TMO’ya satılmak istenmesi halinde, 

“Elüs Satış Emir Talimatı” doldurularak lisanslı depo yetkilisine verilecektir.  

6. Satış talebinin lisanslı depo yetkilisine bildirilmesine müteakip Kurumumuz tarafından 

üreticinin lisanslı depo sistemindeki kayıtlı cep telefonu numarasına “Satış Onay Kodu”  

SMS olarak gönderilecektir. 

“Satış Onay Kodu”nun lisanslı depo yetkilisine bildirilmesi durumunda, teslim edilen 

ürünün TMO’ya satılmasına dair elektronik ortamda “Satış Emri” verilmiş olacaktır. 

7. Üreticilerce lisanslı depoya teslim edilen ürünler için TMO’ya “Satış Emrinin” 

verilmesine müteakip söz konusu emir, lisanslı deponun ilişkilendirildiği Şube 

Müdürlüğü ekranına yansıyacaktır.  

TMO görevlisi tarafından üreticiye ait kimlik ve ÇKS bilgileri ile analiz bilgilerine göre 

oluşan TMO fiyatı kontrol edilecek olup bilgilerin doğru olması halinde lisanslı deponun 

anlaşmalı olduğu platforma TMO tarafından “Alım Emri” gönderilecektir. 

8. Lisanslı depoya teslim edilen ürünler, ürün teslimi sırasında değil de ileri bir tarihte 

Kurumumuza satılmak istenilmesi durumunda ürün sahibi tarafından lisanslı depoya veya 

iş yerimize müracaat edilmesi gerekmektedir. 

9. Protokol imzalanan lisanslı depolara ürün bırakan üreticiler, ÇKS’de yer alan miktar 

kadarını TMO’ya satabileceklerdir.  

10. 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.  

11. Kurumumuza satılmak istenilen mısıra ait ELÜS’ler, 31 Mayıs 2021 tarihinden sonra 

alınmayacaktır.  

12. Protokol imzalanan lisanslı depolara ürün bırakan tüccar ve şirketler, ürünlerine ait 

ELÜS’lerini üreticiden aldığına dair müstahsil makbuzu, fatura veya “ELÜS Alım Satım 

Belgesi” ile belgeleyerek 1 Ocak 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında TMO’ya 

satabilecektir.  

 

 

 

 

 


