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04/05/2021 tarihli, 414815 sayılı ve "Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)" 
konulu yazı

TMO Genel Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğünün tarafımıza göndermiş olduğu yazıda;
 
Kuruluş stoklarında bulunan ekli listede (Ek-1) yer alan hububat ve bakliyat aşağıda belirtilen esaslar ve 

ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 03 Mayıs 2021 tarihleri arasında peşin bedel mukabili satışı yapılacaktır. Besici 
ve yetiştiricilere yapılan arpa satışları peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak gerçekleştirilecektir.

TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya Şube müdürlüklerimizce satılacak stoklar Ek-1 
listede belirtilmiştir.

ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelerinize elden değil www.tmo.gov.tr 
adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımla

                    

Yasemin YOL
Genel Sekreter

05/05/2021
573

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr:443/tb-kutahya-envision/Dogrula/BS45B22Y2 adresinden yapılabilir.
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Sayı : E-10823049-202.01.01-414815

Konu : Peşin Hububat Satışları (Genel Ve
Sözleşme Bazında)

 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Kurumumuz stoklarında bulunan ve ekli listede  yer alan hububat ve bakliyat aşağıda(Ek-1)
belirtilen esaslar ve ekte ( ) yer alan fiyatlarla  tarihinden itibaren peşin bedelEk-2 03 Mayıs 2021
mukabilinde satılacaktır. Besici ve yetiştiricilere yapılan arpa satışları peşin veya 90 güne kadar vadeli ve
vade farksız olarak gerçekleştirilecektir.

TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya Şube müdürlüklerimizce satılacak stoklar
 belirtilmiştir.Ek-1 listede

ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin  talep başvuruları şubelerinize elden değil www.tmo.gov.tr
adresindeki  sistemi üzerinden yapılacaktır.TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU

Buna göre;
 

A) MAKARNALIK BUĞDAYLAR:
Satış Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal makarnalık buğdaylar üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur

  peşin bedeli mukabili Ek-2'de belirtilen fiyatlardanfabrikalarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;
satılacaktır.
Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına  olup fiili tüketimfiili tüketim esasına göre yapılacak
hesaplamalarında talep sahiplerinin  yurt içi (bulgur) satış miktarları dikkate alınacaktır.2020 yılı

Yurt içi satış miktarları hesaplanırken;

Firmaların kendi grup şirketlerine,
Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına,
Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan satışlar,
Firmaların  tüm mamul madde ihracatlarının karşılığı buğday miktarı,gerçekleştirmiş oldukları

düşüldükten sonra kalan yurt içi satış faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahibi bulgur 
fabrikalarının yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini ekte (  yer alan tabloda belirtildiği şekilde Ek-3)

 olarak getireceklerdir. Bu belgeler, önceki satışlarda vermiş olanlardanyeminli mali müşavirden onaylı
talep edilmeyecektir.

Makarnalık buğday tüketim miktarı 10 bin tonun üzerinde olan bulgur üreticileri fiili tüketim
belgelerini  yeminli mali müşavirden 10 bin tonun altındakiler ise mali müşavir veya bağlı

 odasından onaylı olarak getireceklerdir.bulunduğu ticaret/sanayi
Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi makarnalık buğday tüketim

miktarını gösterecektir.

T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir Şube Müdürlüğü
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Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi
(DİİB) kapsamında  belirten yazıyı Ticaret Bakanlığıgerçekleşen makarnalık buğday ithalat miktarını
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim
miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı
içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.
Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı bulgur üretimi
yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2020/6 ayından sonra alınarak
şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Ayrıca şube müdürlüklerimize gönderilen
Gıda Güvenliği Bilişim Sistemi (GGBS) üzerinden de firmaların faal olup olmadıkları kontrol
edilecektir.
Satışa açılan stoklar;

ELÜS Makarnalık Buğday Stokları:

Ek-1/A listede yer alan ELÜS makarnalık buğdaylar,

ELÜS Dışında Kalan Makarnalık Buğday Stokları:

Ek-1/A listede yer alan  ithal ve yerli makarnalık buğdaylar

Tüm makarnalık buğday satışları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil
edilecektir.
B ) EKMEKLİK BUĞDAYLAR:   
Satış Usul ve Esasları:

Yerli ve ithal ekmeklik buğdaylar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;
Ekmeklik Buğdaylar; 

Un fabrikaları,
Üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikaları,

Düşük Vasıflı Ekmeklik buğdaylar;

Un fabrikaları,
Bisküvi fabrikalarına

Ek-2'de belirtilen fiyatlardan peşin bedel mukabili satılacaktır.
Satışa açılan stoklar;

ELÜS Ekmeklik Buğday Stokları:

Ek-1/B listede yer ELÜS ekmeklik buğdaylar,

ELÜS Dışında Kalan Ekmeklik Buğday Stokları:

Ek-1/C listede yer alan yerli ekmeklik buğdaylar,

Ek-1/C listede yer alan ithal ekmeklik buğdaylar,
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satılacaktır,
Tüm ekmeklik buğday satışları (yerli, ithal) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil

edilecektir.
Ekmeklik Buğday Satışlarında;
Talep sahiplerinden,  ekmeklik buğday tüketimi  ve üzerinde olanlar fiili2020 yılı 12 bin ton

tüketim belgesini  onaylı olarak getireceklerdir. yeminli mali müşavirden 2020 yılı ekmeklik buğday
 ise fiili tüketim belgelerini  tüketim miktarı 12 bin tonun altında olan talep sahipleri mali müşavir

 odasından onaylı olarak getirebilecektir.veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi
Bulgur üreticilerinden ise  ekmeklik buğday tüketimi  ve üzerinde olanlar fiili2020 yılı 10 bin ton

tüketim belgesini  onaylı olarak getireceklerdir. yeminli mali müşavirden 2020 yılı ekmeklik buğday
 ise fiili tüketim belgelerini  tüketim miktarı 10 bin tonun altında olan talep sahipleri mali müşavir

 odasından onaylı olarak getirebilecektir.veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi
Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi ekmeklik buğday tüketim miktarını
gösterecektir.
Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)
kapsamında  belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrükgerçekleşen ekmeklik buğday ithalat miktarını
ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim
miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı
içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.
Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı un üretimi
yaptıklarına dair  raporu istenecektir. faaliyet belgesi ve kurulu kapasite 2020/6 ayından sonra

 şube müdürlüklerimize ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Ayrıca şubealınarak
müdürlüklerimizce Gıda Güvenliği Bilişim Sistemi (GGBS) üzerinden de firmaların faal olup
olmadıkları kontrol edilecektir.

Şube Müdürlüklerimiz un ve bulgur fabrikalarının faal olup olmadıklarının tespiti ve fiili
tüketim miktarlarının teyiti için firmalardan fiili tüketim belgelerinin verildiği yıla ait elektrik
enerjisi tüketim belgesi  Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden yıllık toplamisteyeceklerdir.
enerji tüketim belgesi temin ederek şube müdürlüklerine ibraz edeceklerdir.
 
C- ARPA:
Satış Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;

Besici ve yetiştiricilere,

peşin bedel mukabilinde veya kati teminat ile mal bedeli teminatı alınmak ve sözleşme imzalanmak
şartıyla (sözleşme stok modülü üzerinden tanzim edilerek) 90 güne (3 ay) kadar vadeli ve vade

 olarak Ek-2'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara arpa satışı farksız
yapılmayacaktır.
            Vadeli satışlarda teslimat süresi, sözleşme imzalanacak miktara göre değişmekte olup;
            (a) 1.000 tona kadar olan satışlarda (1.000 ton dahil) 10 işgünü,
            (b) 1.001 tondan 3.000 tona kadar olan satışlarda (3.000 ton dahil) 20 işgünü
            (c) 3.001 tondan 5.000 tona kadar olan satışlarda (5.000 ton dahil) 25 işgünü,
            (ç) 5.001 tondan 10.000 tona kadar olan satışlarda (10.000 ton dahil) 30 işgünü,
            (d) 10.001 tondan 20.000 tona kadar olan satışlarda (20.000 ton dahil) 40 işgünü,
            (e) 20.001 tondan 30.000 tona kadar olan satışlarda (30.000 ton dahil) 50 işgünü,
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            (f) 30.001 tondan 40.000 tona kadar olan satışlarda (40.000 ton dahil) 60 işgünü,
            (g) 40.001 tonun üzerindeki satışlarda ise 70 işgünü olarak uygulanacaktır.
 
Satışa açılan stoklar; 
1) ELÜS Arpa Stokları:

Ek-1/D listede yer alan arpa stokları,

2) ELÜS Dışında Kalan Arpa Stokları:

Ek 1/E listede yer alan arpa stokları,

Talepte bulunan besici ve yetiştiricilerin hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile
birlikte hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi ve pandemiye bağlı tam kapanma uygulamaları nedeni ile TMO şube
stoklarında satışa açılan arpalar için başvuru talepleri e-posta veya faks olarak da kabul edilecektir.
Başvuru için gerekli belgelerin 2020/6 ayından sonra alınmış olması yeterli olacaktır. Şube
müdürlükleri daha önce ibraz edilen belgeleri Mayıs ayı satışları için esas alabileceklerdir. Şubeler elden
yapılan başvuruları şube/ajans binaları dışında oluşturacakları (alım binası vb.) noktalardan alacaklar, 3.
şahıslar işyerlerimize zorunlu olmadıkça alınmayacaktır.
Peşin bedel mukabilindeki ve vadeli arpa satışlarında besici ve yetiştiricilere banka kartı veya kredi

 vasıtasıyla da satış yapılabilecektir. Kredi kartıyla yapılan vadeli satışlarda teminat mektubukartı
alınmayacak, sözleşme imzalanmayacaktır.
Şube müdürlüklerince bildirimi yapılan hayvan sayılarının doğruluğu öncelikle il ve ilçe tarım
müdürlüklerinden yapılacak, ayrıca sondaj usulü yapılacak yerinde denetimlerle hayvan sayıları
kontrol edilecektir.
Fiili tüketim hesabında talep sahibi besici ve yetiştiricilerin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım
Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde;  büyük baş hayvan

 hesabı üzerinden  tüketimbaşına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg 1 aylık
miktarına kadar satış yapılabilecektir.
            Üretici birliklerine; talepte bulunan besici ve yetiştirici üyelerinin talep dilekçelerini ve fiili
tüketim miktarlarını Kuruluşumuza ibraz ederek müracaat etmeleri durumunda ibraz edilen fiili tüketim
miktarları kadar arpa satışı yapılabilecektir. Hayvancılık kooperatiflerinin oluşturduğu birliklere de
Ticaret Dairesi Başkanlığından yetki alınmak suretiyle satış yapılabilecektir.
Tüm arpa satışları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.
 
D- MISIR:
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre:

Besici ve yetiştiricilere,

Ek-2'de belirtilen fiyatla satışa verilecektir.
Satışa açılan stoklar; 

Mısır Stokları:
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Ek 1/F-G listede yer alan mısır stokları

            Besici ve yetiştiricilerin hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat
etmesi gerekmektedir.

Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi ve pandemiye bağlı tam kapanma uygulamaları nedeni ile
TMO şube stoklarında satışa açılan mısırlar için başvuru talepleri e-posta veya faks olarak da kabul
edilecektir. Şubeler bu durumu hinterlandlarına duyuracaklardır. Şubeler elden yapılan başvuruları
şube/ajans binaları dışında oluşturucakları (alım binası vb.) noktalardan alacaklar, 3. şahıslar
işyerlerimize zorunlu olmadıkça alınmayacaktır. İşletme tescil belgeleri Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinin
bilişim alt yapılarından kontrol edilecektir.

Besici ve yetiştiricilerin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan
beslediklerini (Şubelerimiz bu bilgiyi Bakanlığımız Tek Pencere sisteminden teyit edebilecektir)
belgelemeleri hâlinde ; büyük baş hayvan başına(başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren)
günde  küçükbaş hayvan başına ise günde  hesabı üzerinden  tüketim miktarına kadar2 kg, 1 kg 1 aylık
satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden
işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins
hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde  üzerinden 60 gr 1 aylık
tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde  yarka, civciv vb. için 300 gr,

 hindi palazı için ise  üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.20 gr, 175 gr
Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi

(DİİB) kapsamında  belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük vegerçekleşen mısır ithalat miktarını
Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından
düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge
düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı belge
istenecektir.

Üretici birliklerine; talepte bulunan besici ve yetiştirici üyelerinin talep dilekçelerini ve fiili
tüketim miktarlarını Kuruluşumuza ibraz ederek müracaat etmeleri durumunda ibraz edilen fiili tüketim
miktarları kadar mısır satışı yapılabilecektir. Yoğun talep gelen stoklara tahsis yapılacaktır.

E- NOHUT:
Ek-1/H'de listede yer alan natürel ELÜS nohut stokları Ek-2'de yer alan fiyattan peşin bedel

  üzerinden satışamukabili kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın TMO Elektronik Satış Platformu
açılmıştır.

ELÜS nohut satışlarından TMO Elektronik Satış Platformuna ve TÜRİBE üye olan tüm kesimler
faydalanabilecektir.

ELÜS nohut stoklarından  temel fiyat (Ek-2'de belirtilen) üzerinden 2019 mahsulü olanlar alım
analiz ağırlıklı ortalama değerleri girilerek bulunan nihai satış fiyatı ile satılacaktır. Genel

 TÜRİB'e tahsis sonuçları takas için Müdürlüğümüz tarafından nihai satış fiyatı ile gönderilecektir. 
2020 mahsulü olan ELÜS nohut stoklarının satışı ise direkt olarak Ek-2'de belirtilen temel fiyattan
yapılacaktır.

Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp
alınmayacağı hususu Ek-2'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.
Paketli bakliyat satışlarına   peşin bedel mukabili kişiikinci bir talimata kadar mevcut cari fiyatlarla
kuruluş ayrımı yapılmaksızın perakende olarak devam edilecektir.  Polatlı/Ankara Şube Müdürlüğünün
EPTT ve Tarım Kredi Birlik A.Ş.'ye yaptığı toptan bakliyat satışları ise 22.03.2021  tarih ve 381423
sayılı talimatımız kapsamında yapılmaya devam edilecektir.
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F-PİRİNÇ:
Ek-1/H'de verilen pirinç stokları  peşinkişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak

bedel mukabili TMO Elektronik Satış Platformu (İthal-Yerli Ürün Satışları bölümü) üzerinden Ek-2'de
belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Paketli pirinç satışları ise ikinci bir talimata kadar peşin bedel mukabilinde Ek-2'de yer alan toptan
ve perakende satış fiyatlarıyla yapılacaktır.

Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp
alınmayacağı hususu Ek-2'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.

Şube Müdürlükleri  perakende satışlarının yanı sıra  mevcut stoklarını dikkate alarak 1.000 kg'a
kadar (talep sahiplerine aylık bir kereye mahsus olmak üzere) toptan satış fiyatlarımızla toptan satış da
yapabilecektir.

G- GENEL HÜKÜMLER:
Hububat satışlarında, firmaların ibraz ettiği fiili tüketim belgesi ile enerji tüketim belgelerinin

karşılaştırılmasında fiili tüketimlerinin beyan edilenden daha az hesaplanması halinde enerji
tüketim belgelerinden hesaplanan fiili tüketim miktarları dikkate alınarak sisteme fiili tüketim olarak
tanımlanacaktır.

Şube müdürlüğü hinterlantında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) var ise OSB bünyesinde faaliyet
gösteren fabrikalar için Elektrik tüketim belgeleri toplu halde OSB yönetiminden yazılı olarak istenebilir.
Firmanın ibraz ettiği tüketim belgesi ile OSB'den temin edilen belge arasında fark var ise daha düşük
olan tüketim belgesi dikkate alınır.

Faaliyet belgesi, kapasite raporu, yeminli mali müşavir veya mali müşavir onaylı fiili tüketim
belgesi ve enerji tüketim belgesi ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecek, firma TMO
Elektronik Satış Platformu üzerinde pasif hale getirilecek ve Ticaret Dairesi Başkanlığına bilgi
verilecektir.

ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.
Yeni kurulan fabrikaların faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri

halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubemiz yetkili kılınmıştır. Tahsise tabi
stoklarda yeni kurulan fabrikalar da dağıtıma tabi tutulacaktır.

Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının
bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir.
TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden satışı yapılacak ürünler ile Şube Müdürlükleriniz
kanalıyla dağıtımı yapılacak ürünler için  tarihleri arasında, talep toplanacaktır.03 - 07 Mayıs 2021

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin tahsisleri Genel
Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.
Nisan ayında tahsisi yapılan ve parası yatırılan ürünlerin teslimatları, Nisan ayı fiyatları ile 07

 kadar tamamlanacaktır.Mayıs 2021 (dahil)'e
Fiili tüketimin üzerinde satış yapılan firmalara bir sonraki ay, fazla satılan kısım kadar eksik satış

yapılacaktır.
Satışı yapılan stoklar için   ELÜS haricindeki ürünlersözleşme imzalama ve para yatırma süresi

için  tarihi mesai bitiminde sona erecektir.20 Mayıs 2021
Ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa satışlarında (peşin ve vadeli) son teslim tarihi 28 Mayıs

 tarihidir. Mısır ve pirinç satışlarında ise teslimatların Haziran ayına sarkması durumunda2021 (dahil)
tamamlanamayan bakiyelerin teslimatlarına ikinci bir talimata kadar devam edilecektir.

ELÜS satışlarında  -   ELÜS tahsis17 Mayıs 24 Mayıs 2021 (dahil) tarihleri arasında hergün
miktarları takas için TÜRİB'de işlem görecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden
tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. ELÜS haricindeki
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Ercan BAKIRTAŞ
Şube Müdürü

stoklar için  parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenmeksizin tahsis edilen miktar
kadar teslimat yapılabilecektir.
Şube müdürlüklerimizce tahsisli satışlarda talep sahiplerinden başvuru esnasında Yeminli Mali Müşavir,
Mali Müşavir ve Sanayi Odalarından istenilen belgelerin doğruluğu belgeyi düzenleyen kişi ve
kuruluşlardan ayrıca teyit edilecektir.

Başvurularında usulsüzlük tespit edilen firmalara cari satış kampanyası süresince satış
yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacak ve bu firmalara satış yapılmaması hususunda Ticaret
Dairesi Başkanlığı ve diğer şube müdürlükleri bilgilendirilecektir.

Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da
şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye
tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri ve üretici birlikleri bu
uygulamanın dışında tutulacaktır.
 Firmalara ürün teslimatından önce 24.11.2020 tarih ve 281932 sayılı yazımızla bildirdiğimiz
hususlar çerçevesinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminden de
firmalarla ilgili faaliyet sorgulaması yapılacaktır. Faal durumda olmayan firmaların başvuruları kabul
edilmeyecek ve kesinlikle teslimat yapılmayacaktır. Bu firmalar yazı ekinde bir liste halinde Ticaret
Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.

Tüm ürün satışlarında alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve
kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde cari satış kampanyası süresince
kendilerine satış yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-5) taahhütname alınacaktır. Söz
konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra e-posta veya faks ile
gönderilebilecektir.

Şube müdürlükleri tarafından tahsis edilecek buğday, arpa ve mısırlarda hinterlant sınırlaması
yapılmayacaktır. 

Konuyla ilgili olarak Müdürlüğünüz/Borsanız/Odanız/Birliğiniz üyelerine ve Ajans Amirliğiniz
hinterlandında faaliyet gösteren ilgili kişi ve kuruluşlara gerekli duyurunun yapılması hususunda,

Bilgilerinize arz/rica ederim.
 

 

Ek:
1 - Mayıs Ayı Satışa Açılan Stok Listesi
2 - Fiyat Listesi (1 Sayfa)
3 - Taahhütname (1 Sayfa)

 
Dağıtım:

Kütahya Ajans Amirliğine
Sivrihisar Ajans Amirliğine
Eskişehir Ticaret Borsası Başkanlığına
Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığına
Eskişehir Sanayi Odası Başkanlığına
Kütahya Ticaret Borsası Başkanlığına
Kütahya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Bilecik Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
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Odunpazarı İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Tepebaşı İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Han İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğüne
Mihalıççık İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Çifteler İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Sivrihisar İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Alpu İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğüne
Mihalgazi İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Sarıcakaya İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Bilecik İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğüne
Kütahya Damızlık Sığır Yetiştiricileriİ Birliğine
Ziraat, Adnan Menderes Blv., 43040 Kütahya
Merkez/Kütahya
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Kütahyaya
Atatürk Bulvarı Çekinmezgil Apt. No:1/2 Kütahya,
Türkiye
Bilecik Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine
Ertuğrulgazi, Filiz Sk. No:1, 11130 Bilecik
Merkez/Bilecik
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
BİLECİKE
Cumhuriyet Mah. Değirmen Sok. 12 Bilecik Merkez,
Bilecik
Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine
İstiklal, Kabaağaç Sk. No:5/C, 26010 Odunpazarı
/Eskişehir
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Eskişehire
Akarbaşı Mah Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:21,
D:1, 26020 Odunpazarı/Eskişehir
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EK-1/H

KISA TANE GROSKİ 

(2019) (3622 KODLU)

KISA TANE 

GROSKİ (2020) 

(3622 KODLU)

BALDO (2019)

 (3681 KODLU)

OSMANCIK           

(2019)

 (3690 KODLU)

YERUA           

(2019)

(3694 KODLU)

FORTUNA 

(2019) (3695 

KODLU)

RONALDO (2019)

(3685 KODLU)

LUNA (2019)

(3689 KODLU)

LUNA (2020)   

(3689 KODLU)

RONALDO 

(2020)

(3685 KODLU)

BALDO (2020) 

(3673 KODLU) 

CAMMEO (2019)

(3682 KODLU)

RONALDO

(2020)

3686 (KODLU)

BALDO

(2020) (3681 

KODLU)

LUNA 

(2020) 

(3657 

KODLU)

RONALDO 

(2020) (3658 

KODLU)

MERSİN 297 1.000 51 3.026 80 70 1.694 252 1.920 400 1.000 500 1.000 1.000 12.290

BANDIRMA 1.740 83 210 1.965 2.152 6.150

POLATLI 76 76

TOPLAM 297 2.740 51 3.026 80 70 1.777 210 252 1.965 4.072 476 1.000 500 1.000 1.000 18.516

ŞUBE ÜRÜN KODU
MAHSUL 

YILI
MİKTAR

ADIYAMAN 3411-3443 2019 25.579

ADIYAMAN 3411-3472 2019 25.691

DİYARBAKIR 3411-3473 2019 322.480

DİYARBAKIR 3442 2020 376.880

DİYARBAKIR 3411-3443 2019 26.000

DİYARBAKIR 3443 2020 19.980

GAZİANTEP 3411-3442 2019 202.947

KAYSERİ 3411-3442 2019 51.962

1.051.519TOPLAM

*TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden satılacaktır.

DİCLE İPEKYOLU TRXXFDN22019

ATA LİDAŞ TRXATAN11918

YENİ PAZAR TARIM TRXXELN11919

BETA GEN (YENİŞEHİR) TRXXEPN01911

BETA GEN (YENİŞEHİR) TRXXEPN02026

MEZOPOTAMYA TRXXEMN21916

LİSANSLI DEPO ISIN

ERGÜNLER (KAHTA) TRXERGN11911

ERGÜNLER (KAHTA) TRXERGN11912

SATIŞA AÇILAN ELÜS  NOHUT STOKLARI (KG)

TOPTAN SATIŞA AÇILAN PİRİNÇ STOKLARI (TON)*

ŞUBE

CİNSİ

TOPLAM 

*TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden satılacaktır.



EK-2

CİNSİ ÜRÜN KODU Satış Fiyatı 

1121 2,325

1122 2,300

1123 2,275

Düşük Vasıflı Mak. Buğday 1141 2,250

CİNSİ ÜRÜN KODU Satış Fiyatı 

1517 2,300

1518 2,300

Düşük Vasıflı İthal Makarnalık Buğday 1552 2,200

Cinsi Ürün Kodu  Satış Fiyatı 

Beyaz Sert Buğday 1211

Kırmızı Sert Buğday 1221

Beyaz Sert Buğday 1212

Kırmızı Sert Buğday 1222

Beyaz Sert Buğday 1213

Kırmızı Sert Buğday 1223

Diğer Kırmızı Buğday 1321 2,100

Diğer Beyaz Buğday 1312

Diğer Kırmızı Buğday 1322

Diğer Beyaz Buğday 1313

Diğer Kırmızı Buğday 1323

1611

1621

Cinsi Ürün Kodu Satış Fiyatı 

İthal Ekmeklik Buğday 13,5 Protein 1525 2,125

İthal Ekmeklik Buğday 13,5 Protein 1543 2,125

İthal Ekmeklik Buğday 12,5 Protein 1523 2,100

İthal Ekmeklik Buğday 12,5 Protein 1541 2,100

İthal Ekmeklik Buğday 12,5 Protein 1546 2,100

İthal Buğday 1563-1569 1,900

Cinsi Ürün Kodu Satış Fiyatı 

Yerli ve ithal Arpa 2111-2112-2141 1,600

İthal Arpa 2142-2143 1,525

Cinsi Ürün Kodu Satış Fiyatı 

Batman ve Diyarbakır Yerli Mısır 2411-2412 1,725

Diğer Şubeler Yerli ve İthal Mısır 2411-2412-2442-2443-2445 1,800

Cinsi  Satış Fiyatı

NOHUT 4,250

KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

Perakende** Toptan*
Kısa tane Groski 3622 4.25 3.75

Yerli Osmancık 3651 7.00 6.25

Yerli Ronaldo 3655 5.75 5.25

Yerli Luna CL 3656 5.75 5.25

Luna 3657 5.75 5.25

Ronaldo 3658 5.75 5.25

Yerli Köprü CL 3661 8.75 8.00

Baldo 3673 8.75 8.00

Baldo 3681 8.75 8.00

Cammeo 3682 8.75 8.00

Cammeo 3684 8.75 8.00

Ronaldo 3685 5.75 5.25

Ronaldo 3686 5.75 5.25

Luna 3689 5.75 5.25

Osmancık 3690 7.00 6.25

Perla 3692 8.75 8.00

Yerua 3694 8.75 8.00

Fortuna 3695 8.75 8.00
* KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

**KDV, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

Cinsi Ürün Kodu
 Satış Fiyatı 

PİRİNÇ SATIŞ FİYATLARI  (TL/KG)

  NATUREL (DÖKME) NOHUTUN PEŞİN SATIŞ FİYATLARI (TL/TON)

Ürün Kodu

3411-3442-3443-3473

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için 

5,00 TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için 

5,00 TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.

NOT:KDV ve maniplasyon hariç (maniplasyon 5,00 TL/Ton), nakliye ilave ücreti dâhildir.

2,090

2,100

2,125

Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday 2,075

 İTHAL MAKARNALIK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

YERLİ EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için 

5,00 TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için 

5,00 TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.

NOT:KDV ve maniplasyon hariç (maniplasyon 5,00 TL/Ton), nakliye ilave ücreti dâhildir.

İTHAL EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

ARPA SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

MISIR SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

03 MAYIS 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN SATIŞ FİYAT LİSTESİ

İthal Makarnalık Buğday

Makarnalık Buğday

2,090

2,080

 YERLİ MAKARNALIK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)



     EK-6 

                              

            …/05/2021 

 

 

 

TAAHHÜTNAME 

 

 

 Kuruluşunuz tarafından …/05/2021 tarihinde satışa açılan ……….dan talebim 

karşılığında almış olduğum ….. ton ……… üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacağımı veya 

devretmeyeceğimi, aksi halde 2021 yılı süresince satışlardan yararlandırılmayacağımı kabul 

ve taahhüt ederim. 

 

 

 

 

         Talep Sahibi veya Yetkilisi 

                      Kaşe/İmza 

 

 


