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Sayı : E-80469868-202.01.01-571232

Konu : Peşin Hububat Satışları (Genel Ve
Sözleşme Bazında)

 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (Hububat İç Ticaret Şube Müdürlüğü)'nün
04.11.2021 tarihli ve E-22479905-202.01.01-570711 sayılı yazısı.

 
 

Stoklarınızda bulunan ve ekli listede yer alan buğday, arpa ve mısır stokları aşağıda (Ek-1)
belirtilen esaslar ve ekte ( ) yer alan fiyatlarla  tarihinden itibaren peşin bedelEk-2 05 Kasım 2021
mukabilinde satılacaktır. TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya 
Başmüdürlüklerimizce/Müdürlüklerimizce satılacak stoklar  belirtilmiştir.Ek-1 listede

ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin talep başvuruları
Başmüdürlüklerimize/Müdürlüklerimize elden değil
www.tmo.gov.tr adresindeki  üzerinden yapılacaktır.TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI
Buna göre;

A ) EKMEKLİK BUĞDAYLAR:
Satış Usul ve Esasları:
Ekmeklik Buğdaylar;

Un fabrikaları,
Üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikaları,

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

ELÜS Ekmeklik Buğday Stokları:

Ek-1C listede yer ELÜS ekmeklik buğdaylar,

ELÜS Dışında Kalan Ekmeklik Buğday Stokları:

Ek-1/D listede yer alan yerli ve ithal ekmeklik buğdaylar,
Ek-1/E listede yer alan ve kanatlı sektörüne satışa açılan ithal ekmeklik buğdaylar,

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

edilecektir.
 

T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karadeniz Trabzon Başmüdürlüğü
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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
Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı un

üretimi yaptıklarına dair  raporu istenecektir. faaliyet belgesi ve kurulu kapasite 2021/9 ayından sonra
 şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu kapasite raporlarında isealınarak

son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir.
Başmüdürlüğümüz un fabrikalarının faal olup olmadıklarının tespiti ve fiili tüketim

miktarlarının teyidi için firmalardan fiili tüketim belgelerinin verildiği yıla ait elektrik enerjisi
 Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden yıllık toplam enerjitüketim belgesi talep etmektedir.

tüketim belgesi temin ederek başmüdürlüğümüze ibraz edeceklerdir.
Fabrikalar tarafından ibraz edilen elektrik enerjisi tüketimi belgelerinden her bir firma için

yeniden fiili tüketim rakamı hesaplanacaktır. Elektrik enerjisi tüketim belgesini ibraz etmeyen
firmaların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ekmeklik buğday stokları, Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğini
taahhüt eden firmalara, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılacaktır. Kasım ayında
ekmeklik un fiyatını 185,00 TL/Çuvalın altında (185,00 TL dahil) taahhüt eden un fabrikalarına
satışa açılan stoklarla sınırlı olmak kaydıyla aylık fiili tüketimlerinin %50'sine kadar tahsis
yapılacaktır. TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden un taahhüt fiyatı vermeyen ve Kasım ayı
ekmeklik un fiyatını 200,00 TL/Çuvalın üstünden taahhüt eden un fabrikalarına tahsis
yapılmayacaktır.
 

Kasım ayı un taahhüt fiyatlarına göre:

185 TL ve altında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin %50'sine kadar,
186-190 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin %40'ına kadar,
191-195 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin %30'una kadar,
196-200 TL aralığında fiyat verenlere aylık fiili tüketimlerinin %10'una kadar tahsis yapılacaktır.
200 TL'nin üzerinde fiyat verenlere tahsis yapılmayacaktır.

Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (05 – 16 Kasım (dahil) 2021 saat
17.00'a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. Platform üzerinden

 Taahhütname vermek ve fatura girişialınacak taahhütname örneği ekte (Ek-7) yer almaktadır.
yapmak isteyen firmalarımız için taahhütname ve fatura giriş ekranı platformumuzun menü kısmında
İthal Satış İşlemleri altında yer almaktadır.

Firmaların söz konusu taahhütnamelerin girişlerini yapıp kayıt etmeleri gerekmektedir.
Taahhütnameler ve faturalar ekmeklik buğday unu için geçerli olup özel amaçlı unlar dikkate

alınmayacaktır.
Eylül ve Ekim ayında un taahhüt fiyat girişi yapan ancak Kasım ayı için fiyatlarını

değiştirmeyen firmaların fiyatları aynı olsa dahi fiyatlarını Kasım ayı için tekrar platforma girmesi
gerekmektedir.
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B ) ARPA:
Satış Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;

Besici ve yetiştiricilere,
Yem fabrikalarına,

 Ek-2'de belirtilen fiyatlardan ESP üzerinden ve başmüdürlükleriniz vasıtasıylapeşin bedel mukabilinde
satılacaktır. Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara arpa satışı yapılmayacaktır.
Kırıcı ve değirmenciler yem fabrikası olarak kabul edilmeyecek olup bunların arpa başvuruları kabul
edilmeyecektir.
Satışa açılan stoklar;

 EK-1/F listede yer almaktadır.1) ELÜS Arpa Stokları:
 EK-1/G listede yer almaktadır.2) ELÜS Dışında Kalan Yerli ve İthal Arpa Stokları:

 
Talepte bulunan besici ve yetiştiricilerin fiilen mevcut bulunan hayvan sayılarını (kaç baş ve

cins)gösteren belge, yem fabrikalarının ise fiili tüketim ve faaliyet belgesi ile birlikte başmüdürlüğümüze
müracaat etmesi gerekmektedir.

Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu başmüdürlüklerine fabrikaların  ait fiili2020 yılına
tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hinterlandında bulundukları başmüdürlüklerine 01.10.2021

 hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaattarihinden sonra alınmış
etmeleri gerekmektedir.

Şube müdürlüklerince bildirimi yapılan hayvan sayılarının doğruluğu öncelikle İl/İlçe Tarım
 ayrıca sondaj usulü yapılacak yerinde denetimlerle hayvanve Orman Müdürlüklerinden yapılacak,

sayıları kontrol edilecektir. Bu denetimlerde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden de destek
alınabilecektir. Özellikle 100 baş ve üzerinde hayvan varlığına sahip besici ve yetiştiricilerin fiili hayvan
sayısı yerinde tespit edilerek, tespitler tutanak ve rapora bağlanacaktır.

Besici ve yetiştiriciler için fiili tüketim hesabında; talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım
ve Orman Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş

 hesabı üzerinden  tüketimhayvan başına 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 (canlı hayvan sayılarını) 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.
Yoğun talep gelen stoklara tahsis yapılacaktır.

Besici ve yetiştiricilere yapılan arpa teslimatlarında; besici – yetiştiricilerin 3. şahıslara
ürünü teslim alması yönüyle verdiği Vekâletname kabul edilmeyecek olup, ürün teslimatı besici –
yetiştiricinin kendisine ya da vekâlet verdiği 1. derecede yakınlarına yapılacaktır.
 

Yem Fabrikalarına Arpa Satışı:
Yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı faaliyet

belgesi, kurulu kapasite raporu, fiili tüketim belgesi, elektrik tüketim belgesi ve 2021 yılı Eylül, Ekim ve
Kasım aylarına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış fiyat listeleri istenecektir.

Ekim ayı arpa satışlarına başvuru yapmış ve evrakları tam olan yem fabrikalarından sadece
2021 Kasım ayına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış fiyat listesi istenecektir.
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2021/9 ayından sonra alınarak başmüdürlüğümüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu
kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir.

Yem fabrikaları 2020 yılı fiili tüketim belgelerini yeminli mali müşavirden onaylı olarak
getireceklerdir.

Yem fabrikalarının 2020 yılı fiili arpa tüketim miktarının kontrolü amacıyla talep sahiplerinden,
ilgili kurum onaylı olmak üzere 2020 yılında kullanmış olduğu elektrik enerjisi tüketimini gösterir resmi
belge istenecektir.

Bilindiği üzere satışlarımızın büyük çoğunluğu TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Ancak yem fabrikalarına yapılacak satışlarda başvurular ve tahsisler ikinci
bir platform olarak uygulamaya konulan Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu üzerinden

 Sadece yem fabrikaları için açılan yeni platforma (Yem Fabrikaları Elektronik Satışyapılacaktır.
Platformuna) Kuruluşumuz web sitesi ana sayfasında bulunan linkten giriş yapılabilecektir.

Tüm arpa satışları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.
 

C- NOHUT:
Perakende ve toptan paketli bakliyat satışlarımız ile Ankara/Polatlı Başmüdürlüğü ile Polatlı Şube

Müdürlüğünün EPTT ve Tarım Kredi Birlik A.Ş.'ye yaptığı toptan bakliyat satışlarına ikinci bir talimata
kadar mevcut fiyat, usul ve esaslarla devam edilecektir.
               D-PİRİNÇ:

Paketli pirinç satışlarına ikinci bir talimata kadar peşin bedel mukabilinde Ek-2'de yer alan toptan
ve perakende satış fiyatlarıyla devam edilecektir.

E-MISIR:
Besici ve yetiştiricilerin hinterlandında bulundukları başmüdürlüklerine 01.10.2021 tarihinden

sonra alınmış hayvan sayılarının (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmeleri
gerekmektedir.
 

E- GENEL HÜKÜMLER:
Faaliyet belgesi, işletme tescil belgesi, onaylı fiili tüketim belgesi, elektrik enerjisi tüketim

belgesi, kurulu kapasite raporu vs. belgeleri ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecek,
firma TMO Elektronik Satış Platformu üzerinde pasif hale getirilecek ve Ticaret Dairesi Başkanlığına
bilgi verilecektir.

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

ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.
Elüs yolu ile yapılan satışlarda lisanslı depodan ürün teslimatı aşamasında yetkili sınıflandırıcılar
tarafından çıkış analizi yaptırabileceklerdir.

Başvurularda ibraz edilen elektrik faturaları ile ihracat bilgilerini gösterir belgelerin gerçek
olup olmadığı sorgulanarak, her bir firmaya ait elektrik tüketimleri, YMM onaylı fiili tüketim
raporlarındaki bilgiler ile kapasite raporları kıyaslanarak uygunluğu tespit edilecektir.

Şube Müdürlükleri hinterlandında bulunan firmalarının enerji temin ettiği şirketler veya organize
sanayi bölgesi müdürlüklerinden, firmaların yıllık enerji tüketim bilgilerinin topluca isteyerek, ibraz
edilen faturaların teyidi sağlanacaktır.

Besici ve yetiştiricilerimizin işletme tescil belgelerinde belirtilen hayvan sayılarının kontrolü
amacıyla Başmüdürlüklerinizce yapılan yerinde denetimlerde hayvan sayısının işletme tescil belgesinde
belirtilen miktardan %15'den daha az olması veya denetime müsaade edilmemesi halinde bu besici
yetiştiricilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve o ay için kendilerine satış yapılmayacak, ilgili İl/İlçe
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Ahmet AVŞAR
Başmüdür

Tarım ve Orman Müdürlüklerine keyfiyet bildirilecektir. Takip eden aylarda ise söz konusu besici ve
yetiştiricilerin başvuruları kabul edilirken fiili tüketimlerinin belirlenmesinde, şube müdürlüklerinizce
denetimde tespit edilen hayvan sayısı esas alınacaktır.

İşletme tescil belgesinde belirtilen rakamdan fazla hayvan varlığı tespit edilmesi halinde ise
işletme tescil belgesindeki hayvan sayısına göre işlem yapılacaktır.

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden satışı yapılacak ürünler ile Şube
Müdürlükleriniz kanalıyla dağıtımı yapılacak ürünler için  tarihleri05 Kasım – 16 Kasım (dahil) 2021
arasında talep toplanacaktır.

 alınan taleplerin tahsisleri GenelTMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden
Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. Gelen talepler doğrultusunda yapılacak
tahsis sonuçları  TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden tarihinde19 Kasım 2021
açıklanacaktır.

Satışı yapılan stoklar için  tarihi mesai bitiminde sona erecektir.para yatırma süresi 15.12.2021  
Arpa ve buğday stoklarından  kadar Kasım ayı fiyatlarıyla,31  (dahil)Aralık 2021'e
Mısırlar içinse  (dahil) kadar Kasım ayı fiyatlarıyla teslimat yapılabilecektir.15 Ocak 2022'ye
ELÜS satışlarında  ELÜS tahsis (dahil) tarihleri arasında her gün22 Kasım – 15 Aralık 2021

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.

Stoklarımıza yoğun talep gelmesi durumunda satış ve teslimatları belirli bir teslimat programı
dâhilinde yapılacaktır. Teslimatı yapılacak ürünlerin teslim tarihini bildirerek sıkışıklık yaşanmasının
önüne geçilecektir.

Başvurularında usulsüzlük tespit edilen firmalara 1 (bir) yıl süre ile 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
 ayrıca firma ya da şahısların bakiyeşahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek,

tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri, üretici birlikleri ve
birinci derece yakınları 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.

Ürün satışlarında alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara
satmaları veya devretmeleri halinde ve Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve
usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını kabul
ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-3) alınacaktır. Söz konusu taahhütnamede  güncellemetaahhütname
yapıldığından ekli taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim
edilecektir.
           Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.       
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Ek:
1 - Stok Listesi
2 - Fiyat Listesi
3 - Taahhütname (1 Sayfa)

 
Dağıtım:

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
TRABZON TİCARET BORSASINA
Trabzon
Artvin Ziraat Odası Başkanlığına
Rize Ziraat Odası Başkanlığına
Trabzon Ziraat Odası Başkanlığına
Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığına
Ardanuç Ziraat Odası Başkanlığına
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanlığına
Akçaabat İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Vakfıkebir İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
AKÇAABATLILAR GIDA MAD. SAN. NAK. VE
TİC. A.Ş.NE
YAYLACIK MAH. ADNAN MENDERES
CAD.NO:10 AKÇAABAT / Trabzon
AKMEHMET GIDA SANAYİİ VE TİCARET
A.Ş.NE
GÜLBAHAR MAH. ATATÜRK CADDESİ
NO:718/B KALKANDERE / Rize
DARICA UN İNŞ. HAFR. NAK. TUR. MAD.
MÜH. HİZ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.NE
DARICA MAH. ÖZLÜLER C KÜME NO:2/11-22
AKÇAABAT / Trabzon
DERVİŞOĞLU UN SAN. NAK. VE TİC. A.Ş.NE
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CAD NO:2
ARSİN / Trabzon
KISMET UN FABRİKASII SANAYİ NAKLİYAT
TİCARET A.ŞNE
KAŞÜSTÜ YOMRA / Trabzon
PİRSAN GIDA VE TARIM
ÜRÜN.SAN.İNŞ.TAAH.NAK.TİC.LTD.ŞTİ.NE
DÜZKÖY CAD. KAYALAR MAH. AKÇAABAT /
Trabzon
Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığına
Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
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