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Sayın Üyemiz

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 06.01.2021 tarihinden itibaren buğday, mısır ve nohut için peşin bedel mukabilinde 
arpa için peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak satışı yapılacaktır.

 
TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya Şube müdürlerince satılacak stok Ek-1 listede 

belirtilmiştir.
 
ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin talep başvuruları şubemize elden değil www.tmo.gov.tr 

adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacağı bildirilmektedir. 
 
 
Bilgilerinize Sunulur
 
 Saygılarımla

                    

Yasemin YOL
Genel Sekreter

11/01/2021
66

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/BP530Z adresinden yapılabilir.
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Sayı : E-40428356-202.01.01-318103 06.01.2021

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 buğday, mısır veEk-2 06 Ocak 2021
nohut için peşin bedel mukabilinde arpa için peşin veya  90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak
satılacaktır.

TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya Şube müdürlüklerimizce satılacak
 Ek-1 listede stoklar belirtilmiştir.
ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin  talep başvuruları şubelerinize elden değil

 adresindeki  sistemi üzerindenwww.tmo.gov.tr TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU
yapılacaktır.

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  (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) yurt içi (bulgur)2020 yılı
satış miktarları dikkate alınacaktır.

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
fabrikaları 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
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Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi makarnalık buğday tüketim
miktarını gösterecektir.

Talep sahipleri 2020 yılı (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) mamul madde ihracatı
karşılığında buğday hak ediş miktarını gösteren belgeyi veya 2020 yılında (temin edilememesi
durumunda 2019 yılı) mamul madde ihracatı olmadığına dair belgeyi  Ticaret Bakanlığı Bölge
Müdürlüklerinden getirecektir. Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna
göre yapılacaktır.

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

 şube müdürlüğüne ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. alınarak
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  İthal 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;

Ek-1/B listede yer alan ithal ekmeklik buğdaylar,
Ek-1/B listede yer alan yerli ekmeklik buğdaylar

satılacaktır,
Tüm ekmeklik buğday satışları (yerli, ithal) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil

edilecektir.
Ekmeklik Buğday Satışlarında;
Talep sahiplerinden,  (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) ekmeklik buğday2020 yılı

tüketimi  ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini  onaylı olarak12 bin ton yeminli mali müşavirden
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getireceklerdir.  (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) 2020 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı
 ise fiili tüketim belgelerini  12 bin tonun altında olan talep sahipleri mali müşavir veya bağlı

 odasından onaylı olarak getirebilecektir.bulunduğu ticaret/sanayi
Bulgur üreticilerinden ise  (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) ekmeklik buğday2020 yılı

tüketimi  ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini  onaylı olarak10 bin ton yeminli mali müşavirden
getireceklerdir.  (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) 2020 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı

 ise fiili tüketim belgelerini  10 bin tonun altında olan talep sahipleri mali müşavir veya bağlı
 odasından onaylı olarak getirebilecektir.bulunduğu ticaret/sanayi

Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi ekmeklik buğday tüketim miktarını
gösterecektir.

Talep sahipleri 2020 yılı (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) mamul madde ihracatı
karşılığında buğday hak ediş miktarını gösteren belgeyi veya 2020 yılında (temin edilememesi
durumunda 2019 yılı) mamul madde ihracatı olmadığına dair belgeyi  Ticaret Bakanlığı Bölge
Müdürlüklerinden getirecektir. Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna
göre yapılacaktır.
Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı un üretimi
yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2020/6 ayından sonra alınarak
şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. 

Ekmeklik buğday satışlarında firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, fiili
tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 2020 yılı
için 1/12'sine kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı  bisküvi karşılığı  bulgur1,358, 0,870,
karşılığı  katsayısı esas alınacaktır.1,450

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.

Fabrikalar tarafından ibraz edilen elektrik enerjisi tüketimi belgelerinden her bir firma için
yeniden fiili tüketim rakamı hesaplanacaktır.

2020 yılı (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) fiili tüketim kapasitesi rakamının kontrolü
amacıyla 1 ton buğdayın kırımı için 50-70 kilowatsaat elektrik enerjisi tüketildiği varsayılarak, ibraz
edilen fiili tüketim kapasiteleri elektrik enerjisi tüketimi ile kıyaslanacaktır.

Yeni yıllık fiili tüketim hesabı için yıllık elektrik enerjisi tüketimi 60'a bölünerek (50-70
kilowatsaatin ortalaması) bulunacaktır. Yapılan hesapta, 1 ton buğday kırımı için tüketilen elektrik
enerjisi 50-70 kilowatsaat aralığında ise bildirilen fiili tüketim rakamı doğru kabul edilerek
kullanılacaktır. Gaz tüketimi bildirilmesi halinde elektriğe çevrilerek işlem yapılacaktır. Enerji tasarruflu
makine kullandığını belgeleyen firmaların fiili tüketimi hesaplanırken yıllık elektrik enerjisi tüketimi
50'ye bölünecektir.

C- ARPA:
Satış Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;

Besici ve yetiştiricilere peşin bedel mukabilinde veya yalnızca besici ve yetiştiricilere  olmak ,
üzere kati teminat ile mal bedeli teminatı alınmak ve sözleşme imzalanmak şartıyla (sözleşme stok
modülü üzerinden tanzim edilerek)  olarak Ek-2'de90 güne (3 ay) kadar vadeli ve vade farksız
belirtilen fiyatlardan satılacaktır.
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 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,
            (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.

Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara arpa satışı yapılmayacaktır.
 

Satışa açılan stoklar; 
1) ELÜS Arpa Stokları:

Ek-1/D listede yer alan arpa stokları,

2) ELÜS Dışında Kalan Arpa Stokları:

Ek 1/C listede yer alan arpa stokları,

Talep eden besici ve yetiştiricilerin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne hayvan sayılarını
(kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi nedeni ile TMO şube stoklarında satışa açılan arpalar için
başvuru talepleri e-posta veya faks olarak da kabul edilecektir.  Başvuru için gerekli belgelerin 2020 yılı
içerisinde alınmış olması yeterli olacaktır. Şube müdürlükleri daha önce ibraz edilen belgeleri Ocak ayı
satışları için esas alabileceklerdir. Şubeler elden yapılan başvuruları şube/ajans binaları dışında
oluşturucakları (alım binası vb.) noktalardan alacaklar, 3. şahıslar işyerlerimize zorunlu olmadıkça
alınmayacaktır.

Peşin bedel mukabilindeki ve vadeli arpa satışlarında besici ve yetiştiricilere banka kartı veya
 vasıtasıyla da satış yapılabilecektir.kredi kartı

Fiili tüketim hesabında besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin 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.

Aralık ayında kredi kartı ile vadeli vade farksız arpa almak için müracaatta bulunan ve tahsis
yapılan besici ve yetiştiricilerimizden, işyerlerimiz banka pos cihazlarından kaynaklı ürün satışı
yapılamayanlara, talep etmeleri halinde Aralık ayı tahsis miktarları, Ocak ayı tahsis miktarlarına ilave
olarak verilebilecektir.
         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:
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1.  

Besici ve yetiştiricilere,

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

Mısır Stokları:

Ek 1/E-F 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 nedeni ile TMO şube stoklarında satışa açılan mısırlar için
başvuru talepleri e-posta veya faks olarak da kabul edilecektir. Şubeler elden yapılan başvuruları
şube/ajans binaları dışında oluşturucakları (alım binası vb.) noktalardan alacaklardır. 

Besici ve yetiştiricilerin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan
beslediklerini belgelemeleri hâlinde ; büyük baş(başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren)
hayvan başına günde  küçükbaş hayvan başına ise günde  hesabı üzerinden  tüketim2 kg, 1 kg 1 aylık
miktarına kadar 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

 tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde  yarka, civciv vb.aylık 300 gr,
için  hindi palazı için ise  üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.20 gr, 175 gr

Talep sahipleri 2020 yılı (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) mamul madde ihracatı
karşılığında mısır hak ediş miktarını gösteren belgeyi veya 2020 yılında (temin edilememesi durumunda
2019 yılı) mamul madde ihracatı olmadığına dair belgeyi Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden
getirecektir. Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. 

Söz konusu ihracat belgesinde mamul madde ihracatı karşılığı kullanılan mısır miktarı net
olarak belirtilecek, bu miktarı göstermeyen belge ile başvuru yapan firmaların başvuruları kabul
edilmeyecektir.

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:
Satışa açılan stoklar; 
1) ELÜS Nohut Stokları:

Ek-1/G listede yer alan ELÜS nohutlar,

2) TMO Depolarındaki Stoklu Nohutlar:

Ek-1/G listede yer alan nohutlar,

Ek-1 listede yer alan natürel nohut stokları (ELÜS ve TMO deposu) Ek-2'de belirtilen fiyattan 
 satışa açılmıştır.peşin bedel mukabili kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın
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1.  

2.  

3.  

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

ELÜS nohut stokları için  tarihleri arası Platform üzerinden talep6 Aralık – 13 Ocak 2021
toplanacaktır.   tarihinde ilgili kişi ve kuruluşlarca Platform üzerinden tahsis miktarları15 Ocak 2021
görüntülenebilecektir.  -   ELÜS tahsis18 Ocak 26 Ocak 2021 (dahil) tarihleri arasında hergün
miktarları takas için TÜRİB'de işlem görecektir.

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 tüm gruplar için 4.000 TL/Ton fiyattan
yapılacaktır.

Kuruluşumuz deposunda stoklu nohutlar talep toplanmaksızın Şube Müdürlüklernce serbest
 satılacaktır.olarak
TMO depolarından yapılacak natürel nohut satışında;

2019 mahsulü nohutların satışı depo bazında  ağırlıklı ortalama değerlerilaboratuvar analiz
esas alınarak yapılacaktır. Satış fişine satışı yapılan deponun  ağırlıklı ortalamalaboratuvar analiz
analiz değerleri girilerek nihai satış fiyatı oluşturulacak olup ilave bir analiz yapılmayacaktır.
Dökme olarak stoklanan nohutun satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre
yapılacaktır.
Teslimat miktarı,  TMO hesaplarına yatırılan para tutarı ile sınırlı olacaktır.

Satışı yapılan nohutlar için para yatırma süresi  tarihinde (mesai bitiminde) sona26 Ocak 2021
erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, para yatırma süre sonu beklenilmeksizin teslimat
yapılabilecektir.

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

Paketli bakliyat satışlarına  cari fiyatlarla peşin bedel mukabili kişiikinci bir talimata kadar
kuruluş ayrımı yapılmaksızın perakende olarak devam edilecektir. Paketli bakliyatlar, ePttAVM'ye
yapılan satışlar hariç toptan satışa kapalıdır.

Stoklarımızda bulunan nohutlardan numune talep edenlere  fiyatla6,00 TL/kg (KDV hariç)
numune verilecektir.

F-PİRİNÇ:
Toptan ve perakende pirinç satış fiyatlarımız  güncellenmiştir.Ek-2'de
Perakende satış fiyatlarımız 07.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Ek:1/G'de verilen pirinç stokları toptan olarak peşin bedel mukabili sadece marketlere (gıda

perakendecilerine) yönelik olarak TMO Elektronik Satış Platformu (Yerli-İthal Ürün Satışları bölümü)
üzerinden talep toplamak suretiyle  belirtilen fiyatlardan satılacaktır.Ek-2'de

Şube Müdürlükleri  perakende satışlarının yanısıra 100 kg'amevcut stoklarını dikkate alarak
kadar (talep sahiplerine aylık bir kereye mahsus olmak üzere) toptan satış da yapabilecektir.

Marketler platforma kayıt olurken sektör olarak ) seçeceklerdir.Market (Gıda Perakendecileri
Marketler için platforma üye olunurken sisteme fabrika girişi bölümünden giriş yapılacak (yeni ekle +
ile) fabrika adresi yerine ise market adresi yazılacaktır. Ürün olarak pirinç seçilerek pirinç fiili tüketimi
girilecektir. Platforma, pirinç fiili tüketimi olarak marketlerin yıllık satış miktarları eklenecektir.

Ulusal zincir veya şubesi bulunan marketler, Platforma tek vergi numarası altında bir kez üye
olacak, marketlerine ait satış miktarlarını tek kalemde bildireceklerdir.
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Marketlerin sahibi olduğu firmalar da (marketin, firmanın sahibi/büyük hissedarı olduğunu
gösterir noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği ve ilgili market adına dilekçe vermek koşuluyla)
market adına platforma üye olarak başvuru yapabileceklerdir.

Pirinç paketleyicileri ve çeltik fabrikaları sisteme kesinlikle market olarak kaydedilmeyecektir.
Şube Müdürlüklerimizce marketlerin Platform üyelikleri onaylanmadan önce yıllık pirinç satış

miktarlarını ve halen faaliyette olduklarını gösterir belgeler istenecektir.
Yıllık pirinç satış miktarını gösterir  (temin edilememesi durumunda 2019belge 2020 yılına ait

yılı) ve  onaylı olacaktır. Satış miktarı  olan talep sahipleri ise satışyeminli mali müşavir 5 tonun altında
miktarını gösterir belgelerini mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak
getirebilecektir.

Ayrıca marketlerden bağlı oldukları odalardan onaylı olarak aldıkları halen faaliyette olduklarını
gösterir belge (01 Mayıs 2020 tarihinden sonra alınmış) istenecektir.  tarihleri6 Ocak –13 Ocak 2021
arası Platform üzerinden talep toplanacak olup  tarihinde marketlere Platform üzerinden15 Ocak 2021
tahsis miktarları bildirilecektir.

Satışı yapılan pirinçler için para yatırma süresi  tarihinde (mesai bitiminde) sona26 Ocak 2021
erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, para yatırma süre sonu beklenilmeksizin tahsis edilen miktar
kadar teslimat yapılabilecektir.

G- ÇELTİK:
Ek-1/G'de yer alan 5.000 ton çeltik stoku faal durumda bulunan , çeltik fabrikalarına peşin

 fiyatla satılacak olup randımana göre uygulanacak satış fiyatlarıbedeli mukabili Ek-2'de belirtilen
ekteki (Ek-7) tablolarda belirtilen şekilde uygulanacaktır. Çeltik satışı TMO ELEKTRONİK SATIŞ

 üzerinden talep toplanmak suretiyle yapılacaktır.PLATFORMU (Yerli-İthal Ürün Satışları)
Çeltik Fabrikaları platforma kayıt olurken sektör olarak  seçeceklerdir. PlatformaÇeltik Fabrikası

üye olurken sisteme fabrika girişi bölümünden giriş yapılacak (yeni ekle + ile) Fiili Tüketim Bilgisi
girişinde ürün olarak çeltik seçilerek çeltik fiili tüketimi girilecektir.

Pirinç paketleyicileri sisteme kesinlikle çeltik fabrikası olarak kaydedilmeyecektir.
Şube Müdürlüklerince  fabrikaların Platform üyelikleri onaylanmadan önce yıllık fiili çeltik

tüketim miktarlarını ve halen faaliyette olduklarını gösterir belgeler istenecektir.
Yıllık fiili çeltik tüketim miktarlarını gösterir  (temin edilememesibelge 2020 yılına ait

durumunda 2019 yılı)  onaylı olacaktır.ve yeminli mali müşavir
Ayrıca fabrikalardan bağlı oldukları odalardan onaylı olarak aldıkları 2020 hasat döneminde

faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Mayıs 2020 tarihinden sonra alınmış) istenecektir.
  tarihleri arası Platform üzerinden talep toplanacak olup 6 Ocak –13 Ocak 2021 15 Ocak 2021
tarihinde fabrikalara Platform üzerinden tahsis miktarları bildirilecektir.

Satışı yapılan çeltikler için para yatırma süresi  tarihinde (mesai bitiminde) sona26 Ocak 2021
erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, para yatırma süre sonu beklenilmeksizin tahsis edilen miktar
kadar teslimat yapılabilecektir.
 

Çeltik satışında;

Araç bazında fiyatlandırmaya yönelik temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri,
mevzuatlarımız ve 03.09.2020 tarihli, E.215014 sayılı 2020 dönemi çeltik alım şartları talimatında
belirtilen esas ve usullere göre yapılacaktır.
Temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri TMO işyeri eksperi tarafından alıcı
temsilcisinin nezaretinde yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır  (Ek-8)
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Dökme olarak stoklanan çeltiklerin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre
yapılacaktır.
Teslimat miktarı, analiz sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan
paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam
edilecektir.

H- 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.

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 getirilecektir. .

ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.
Elüs yolu ile yapılan satışlarda ileride doğabilecek şikayetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla

lisanslı depodan ürün teslimatı aşamasında yetkili sınıflandırıcılar tarafından çıkış analizi
yaptırabilecekleri hususunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Yeni kurulan fabrikaların faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri
halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmayaŞube Müdürlükleri yetkilidir. 

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, talep06 - 13 Ocak 2021
toplanacaktır.

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin tahsisleri Genel
Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.

Aralık ayında tahsisi yapılan ve parası yatırılan ürünlerin teslimatları 15 Ocak 2021'e kadar
tamamlanacaktır.

Satışı yapılan stoklar için   ELÜS haricindeki ürünlersözleşme imzalama ve para yatırma süresi
için  tarihi mesai bitiminde sona erecektir.26 Ocak 2021

ELÜS satışlarında  -   ELÜS tahsis18 Ocak 26 Ocak 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
stoklar için  parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenmeksizin tahsis edilen miktar
kadar teslimat yapılabilecektir.

Liman işyerleri, gemi tahliyelerinde sıkışıklık yaşanmamasını teminen gelebilecek talepleri de 
dikkate alarak talep toplama süre sonunu beklemeden talepte bulunan firmalara fiili tüketimlerinin %

 aşmamak kaydıyla ön satış yapmaya yetkilidir. Ancak firmalara mükerrer satış yapılmasını önlemek10'u
amacıyla her bir firmaya sadece bir liman işyerinden ön satış yapılacaktır. 

Şube müdürlüklerinizce 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
yapılmayacaktır.
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Ercan BAKIRTAŞ
Şube Müdürü

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.

Ocak ayında satışa açtığımız stoklardan, ilk etapta talepte bulunan tüm firmalara  fiili tüketiminin
 tahsis edilecektir. Bakiye miktarlar ise Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya %10'u un vereceğini

, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılacaktır.taahhüt eden firmalara
Kasım-Aralık aylarında taahhüt veren firmaların taahhütleri Ocak ayında da geçerli olacaktır.
Bu ay ilk kez taahhüt verecek olan firmalar, fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (06-13

Ocak 2021) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. Platform üzerinden alınacak
taahhütname örneği ekte (Ek-5) yer almaktadır. Taahhütname vermek ve fatura girişi yapmak isteyen
firmalarımız için taahhütname ve fatura giriş ekranı platformumuzun menü kısmında İthal Satış İşlemleri
altında yer almaktadır.

Firmaların söz konusu taahhütnameleri için girişlerini yapıp kayıt ettikten sonra onay
tuşuna basarak onaylamaları gerekmektedir.

Taahhütnamelerin ve faturaların ekmeklik buğday unu olarak yapılması gerekmekte olup özel
amaçlı unlar dikkate alınmayacaktır.

Kasım-Aralık aylarında taahhütte bulunan firmalar için Kuruluşumuzdan almış oldukları buğday
miktarı karşılığında Platfoma fatura giriş son tarihi  tarihidir.12 Ocak 2021

Firmaların verdikleri taahhütlerin miktarı, TMO'dan almış oldukları toplam buğday miktarına
karşılık gelen un miktarıyla sınırlıdır. Buğdayı una çevirirken 1,358 katsayısı esas alınacaktır.
Dolayısıyla firmaların beyan etmeleri gereken fatura miktarı TMO'dan aldıkları buğdayın 1,358'e
bölünmesi neticesinde bulunan miktar olacaktır.

Aralık ayı taahhütlerini yeterli fatura ibraz ederek tamamlayan firmalar Ocak ayında ürün
tahsisleri için fiyat taahhütlerini Şube Müdürlüklerimize dilekçe vermek suretiyle değiştirebilirler. Şube
Müdürlükleri bu değişiklik taleplerini ivedilikle Genel Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığına yazı
ekinde gönderecektir. Bu dilekçelere istinaden, Ticaret Dairesi Başkanlığı firmaların öncelikle ilk
taahhütlerini sistemden silerek firmalara fiyat taahhütünü yeniden girmelerine imkan sağlayacaktır. Bu
değişiklik talep dilekçesinin 13.01.2021 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze iletilmiş olması
gerekmekte olup bu tarihten sonraki değişiklikler işleme alınmayacaktır.

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-6) taahhütname alınacaktır. Söz
konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra e-posta veya faks ile
gönderilebilecektir.

Hububat, bakliyat ve pirinç satışları konusunda, hinterlandınızda bulunan ilgililere ve üyelerinize
gerekli duyuruların yapılması hususunda;
 Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

Ek:
1 - Fiyat Listesi
2 - Satışa Açılan Stoklar (7 sayfa)
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3 - Makarnalık Buğday Hesaplama
4 - Fiyat Taahütnnamesi (1 sayfa)
5 - Tahhütname (1 sayfa)
6 - Çeltik Hesaplama Tablosu (1 sayfa)

 
Dağıtım:

Kütahya Ajans Amirliğine
Sivrihisar Ajans Amirliğine
Eskişehir Ticaret Borsası Başkanlığına
Kütahya Ticaret Borsası Başkanlığına
Kütahya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığına
Eskişehir Sanayi Odası Başkanlığına
Odunpazarı İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Tepebaşı İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Alpu İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğüne
Beylikova İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Çifteler İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Sarıcakaya İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Mihalgazi İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Sivrihisar İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Günyüzü İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Han İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğüne
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Eskişehire
Akarbaşı Mah Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:21,
D:1, 26020 Odunpazarı/Eskişehir
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Kütahyaya
Atatürk Bulvarı Çekinmezgil Apt. No:1/2 Kütahya,
Türkiye
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
BİLECİKE
Cumhuriyet Mah. Değirmen Sok. 12 Bilecik Merkez,
Bilecik
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EK-2

06 OCAK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN SATIŞ FİYAT LİSTESİ

 YERLİ MAKARNALIK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

CİNSİ ÜRÜN KODU  Satış Fiyatı 

Makarnalık Buğday
1121 2,275

1122 2,250
1123 2,225

Düşük Vasıflı Mak. Buğday 1141 2,200

 İTHAL MAKARNALIK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

CİNSİ ÜRÜN KODU  Satış Fiyatı 

İthal Makarnalık Buğday
1517 2,250

1518 2,250

Düşük Vasıflı Makarnalık Buğday Suriye 1552 2,200

YERLİ EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

Cinsi Ürün Kodu  Satış Fiyatı 

Beyaz Sert Buğday 1211
2,050

Kırmızı Sert Buğday 1221

Beyaz Sert Buğday 1212
2,025

Kırmızı Sert Buğday 1222

Beyaz Sert Buğday 1213
2,015

Kırmızı Sert Buğday 1223

Diğer Beyaz Buğday 1312
2,015

Diğer Kırmızı Buğday 1322

Diğer Beyaz Buğday 1313
2,005

Diğer Kırmızı Buğday 1323

Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday
1611

2,000
1621

İTHAL EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

Cinsi Ürün Kodu  Satış Fiyatı 

İthal Ekmeklik Buğday 13,5 Protein 1525 2,050

İthal Ekmeklik Buğday 13,5 Protein 1543 2,050

İthal Ekmeklik Buğday 12,5 Protein 1523 2,025

İthal Ekmeklik Buğday 12,5 Protein 1541 2,025

İthal Ekmeklik Buğday 12,5 Protein 1546 2,025

İthal Suriye Buğdayı 1563-1569 2,000

ARPA SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

Cinsi Ürün Kodu  Satış Fiyatı 

Yerli ve ithal Arpa 2111-2112-2141-2142-2143 1,475

MISIR SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)
Cinsi Ürün Kodu  Satış Fiyatı 

Yerli ve İthal Mısır 2411-2412-2443-2445 1,675

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

Cinsi Ürün Kodu  Satış Fiyatı 
NOHUT 3442-3443-3431-3411 4,000
KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahil.

ÇELTİK SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)
Cinsi Ürün Kodu Satış Fiyatı 

CALROSE 3536 4,020
CAMMEO 3560 5,520
ÖZGÜR CL 3561 5,520
OSMANCIK 3551 4,320
RONALDO 3555 3,900
LUNA 3556 3,900
KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahil.

PİRİNÇ SATIŞ FİYATLARI  (TL/KG)

Cinsi Ürün Kodu
 Satış Fiyatı 

Perakende** Toptan*
Kısa tane Groski 2019 3622 4.50 4.00
Yerli Osmancık 3651 7.30 6.75
Yerli Ronaldo 3655 6.25 5.80
Yerli Luna CL 3656 6.25 5.80
Yerli Köprü CL 3661 9.00 8.50
Ronaldo 2019 3685 6.25 5.80
Luna 2019 3689 6.25 5.80
Osmancık 2019 3690 7.30 6.75
Baldo 3681 9.00 8.50
Baldo 3673 9.00 8.50
Perla 2019 3692 9.00 8.50
Cammeo (2019) 3696 9.00 8.50
Cammeo 2019 3682 9.00 8.50
Cammeo 2019 3684 9.00 8.50
Yerua (2019) 3694 9.00 8.50
Fortuna (2019) 3695 9.00 8.50
* KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.
**KDV, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

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.

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.

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.

















EK-3

ÜRÜN ADI FİRMA ADI

2020 YILI (Temin Edilememesi Durumunda 2019 yılı)

Bulgur

 Toplam

BAĞLI 
OLDUĞU 

TMO ŞUBESİ
TOPLAM MAMUL 

MADDE SATIŞ 
MİKTARI (1)

FİRMALARIN 
GERÇEKLEŞTİRMİŞ 

OLDUĞU TÜM MAMUL 
MADDE İHRACAT 
MİKTARLARI (1000 
Rejimliler  Dahil) (2)

(*) FİRMALARIN 
GRUP 

ŞİRKETLERİNE 
YURTDIŞI EDİLMEK 

ÜZERE YAPILAN 
SATIŞ MİKTARLARI 

(3)

FİRMALARIN AYNI 
SEKTÖRDE FAALİYET 

GÖSTEREN DİĞER 
FİRMALARA YAPTIĞI 

SATIŞ MİKTARLARI (4)

TOPLAM YURTİÇİ 
SATIŞ MİKTARI               

      [1- (2+3+4)]

TOPLAM YURTİÇİ SATIŞ 
MİKTARININ BUĞDAY 

KARŞILIĞI                          
(TOPLAM YURTİÇİ SATIŞ 

MİKTARI  X 1,45) 

AYLIK VERİLECEK 
BUĞDAY MİKTARI 

(TOPLAM YURTİÇİ SATIŞ 
MİKTARININ BUĞDAY 

KARŞILIĞI / 12)

(*): Üretici firma tarafından grup firmasına fatura edilen mamul miktarının ne kadarının iç piyasaya, ne kadarının yurtdışına satıldığı, Yeminli Mali Müşavir raporu ile ayrıca bu tablo ekinde tevsik edilecektir.



Ek-5
                          

 …/01/2021

FİYAT TAAHHÜTNAMESİ

Kuruluşunuz  tarafından  satışa  açılan  stoklardan  almış  olduğum  ekmeklik  buğdayı
üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacağımı, devretmeyeceğimi veya satın almayacağımı, 
 

TMO’dan almış olduğum ekmeklik buğdayın karşılığı kadar un miktarını piyasaya arz
edeceğimi,  bu  unları  fabrika  teslimi  azami  peşin….  TL/çuval  (50  kg),  90  güne  kadar
vadeli…. TL/çuval  (50  kg)  fiyattan  satacağımı,  tahsis  işleminden  sonra  yapmış  olduğum
satışları faturası ile birlikte TMO’ya ibraz edeceğimi, TMO’nun bu faturaları ilgili kurumlar
nezdinde görüntülemesini kabul ettiğimi,

Yukarda belirtmiş olduğum hususlara aykırı davranmam halinde  2021 yılı süresince
satışlardan yararlandırılmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Talep Sahibi veya Yetkilisi
             Kaşe/İmza



EK-6
                          

 …/01/2021

TAAHHÜTNAME

Kuruluşunuz  tarafından  …/01/2021  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



EK-7

RANDIMANINA GÖRE ÇELTİK SATIŞ FİYATLARI (TL/TON)

RANDIMAN ORANI (%)
CAMMEO (3560) - ÖZGÜR CL

(3561)
CALROSE (3536) OSMANCIK (3551)

RONALDO (3555) - LUNA
(3556)

KATSAYI = 92 KATSAYI = 67 KATSAYI = 72 KATSAYI = 65

65 5.980 4.355 4.680 4.225

64 5.888 4.288 4.608 4.160

63 5.796 4.221 4.536 4.095

62 5.704 4.154 4.464 4.030

61 5.612 4.087 4.392 3.965

60 5.520 4.020 4.320 3.900

59 5.428 3.953 4.248 3.835

58 5.336 3.886 4.176 3.770

57 5.244 3.819 4.104 3.705

56 5.152 3.752 4.032 3.640

55 5.060 3.685 3.960 3.575

54 4.968 3.618 3.888 3.510

53 4.876 3.551 3.816 3.445

52 4.784 3.484 3.744 3.380

51 4.692 3.417 3.672 3.315

50 4.600 3.350 3.600 3.250
Randıman hesaplamasında Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığının alım uygulamalarında kullandığı hesaplama 
yöntemi baz alınacak olup teslimatta her bir araç hamulesi için randıman hesaplanacaktır.


