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T.C. 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Edirne ġube Müdürlüğü 

Sayı  : 36338409-202.01.01                         

Konu  :  Hububat ve Bakliyat SatıĢı 

                                                             

DAĞITIM YERLERĠNE 

                                                                                      

      Ġlgi:  Genel Müdürlüğümüzün 30.04.2020 tarih ve E.90746 sayılı talimatı.  

          

 Stoklarınızda bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububat, bakliyat, pirinç ve çeltikler 

aĢağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 01 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında 

peĢin bedel mukabili satılacaktır.  

Toptan ve perakende olarak satıĢa sunulan paketli pirinç ve bakliyatın satıĢ fiyatları (Ek-2) 

01 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimatımıza kadar geçerli olacaktır. 

Lisanslı depolarda bulunan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) kapsamındaki stoklar, 

EskiĢehir, Denizli, Kayseri, Konya, Polatlı ve Sivas ġube Müdürlükleri stoklarından satıĢa açılan 

ithal ekmeklik, Adana ġube Müdürlüğü stoklarından satıĢa açılan ithal makarnalık buğdaylar ile 

ithal arpalar, yem fabrikalarına yönelik satıĢa sunulan tüm arpa stokları ve liman Ģube 

müdürlüklerindeki ithal ekmeklik buğday, ithal makarnalık buğday ve ithal arpalar ile EK-1/I 

listedeki toptan satıĢa açılan pirinç ve çeltikler, TMO ELEKTRONĠK SATIġ PLATFORMU 

sistemi üzerinden talep toplanmak suretiyle TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığınca 

tahsis edilecektir. Bu ürünlere iliĢkin talep baĢvuruları Ģubelerinize elden değil www.tmo.gov.tr 

adresindeki TMO ELEKTRONĠK SATIġ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır.  

Buna göre; 

 A) MAKARNALIK BUĞDAYLAR: 

SatıĢ Usul ve Esasları: 

Yerli ve ithal makarnalık buğdaylar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;  

 Makarna fabrikaları,  

 Ġrmik, ġehriye fabrikaları, 

 Üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikaları, 

peĢin bedeli mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.  

 Makarnalık buğday satıĢları kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre yapılacak olup fiili 

tüketim hesaplamalarında talep sahiplerinin 2019 yılı yurt içi (makarna, irmik, Ģehriye, bulgur) 

satıĢ miktarları dikkate alınacaktır.  

Yurt içi satıĢ miktarları hesaplanırken; 

1- Firmaların kendi grup Ģirketlerine, 

2- Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına, 

3- Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan 

satıĢlar, 

4- Firmaların gerçekleĢtirmiĢ oldukları tüm mamul madde ihracatlarının karĢılığı 

buğday miktarı, 

düĢüldükten sonra kalan yurt içi satıĢ faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahibi 

makarna, irmik, Ģehriye ve bulgur fabrikaları yurt içi satıĢlarına ait miktar bilgilerini ekte (Ek-3) 

yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde yeminli mali müĢavirden onaylı olarak getireceklerdir. Bu 

belgeler önceki satıĢlarda vermiĢ olanlardan talep edilmeyecektir.  
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Makarnalık buğday tüketim miktarı 10 bin tonun üzerinde olan bulgur üreticileri fiili 

tüketim belgelerini yeminli mali müĢavirden 10 bin tonun altındakiler ise mali müĢavir veya 

bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getireceklerdir. 

 

Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi makarnalık buğday tüketim 

miktarını gösterecektir. 

Talep sahipleri 2019 yılı mamul madde ihracatı karĢılığında buğday hak ediĢ miktarını 

gösteren belgeyi veya 2019 yılında mamul madde ihracatı olmadığına dair belgeyi  Ticaret 

Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden getirecektir. Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından 

düĢülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. 

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı 

belge istenecektir. 01 Mart 2020 tarihinden sonra alınarak Ģube müdürlüğünüze ibraz edilen 

belgeler geçerli sayılacaktır.  

SatıĢa açılan stoklar; 

1) ELÜS Makarnalık Buğday Stokları: 

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

2) ELÜS DıĢında Kalan Makarnalık Buğday Stokları: 

 Ek-1/B listede yer alan ithal makarnalık buğdaylar,  

 Ek-1/C listede yer alan yerli makarnalık buğdaylar. 

Tüm makarnalık buğday satıĢları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara 

dahil edilecektir. 

B) EKMEKLĠK BUĞDAYLAR:     

SatıĢ 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,  

 Bisküvi fabrikalarına, 

DüĢük Vasıflı Ekmeklik buğdaylar; 

 Un fabrikaları,  

 Bisküvi fabrikalarına 

Ek-2’de belirtilen fiyatlardan peĢin bedel mukabili satılacaktır.  

SatıĢa açılan stoklar; 

1) ELÜS Ekmeklik Buğday Stokları: 

 Ek-1/D listede yer alan ELÜS ekmeklik buğdaylar, 

2) ELÜS DıĢında Kalan Ekmeklik Buğday Stokları: 

 Ek-1/E listede yer alan ithal ekmeklik buğdaylar, 

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

Tüm ekmeklik buğday satıĢları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim 

hesaplamalarında miktara dahil edilecektir. 

Ekmeklik Buğday SatıĢlarında; 

Talep sahiplerinden, 2019 yılı ekmeklik buğday tüketimi 12 bin ton ve üzerinde olanlar 

fiili tüketim belgesini yeminli mali müĢavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2019 yılı ekmeklik 
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buğday tüketim miktarı 12 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belgelerini 

mali müĢavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir.  

 

 

Bulgur üreticilerinden ise 2019 yılı ekmeklik buğday tüketimi 10 bin ton ve üzerinde 

olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müĢavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2019 yılı 

ekmeklik buğday tüketim miktarı 10 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim 

belgelerini mali müĢavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak 

getirebilecektir. 

Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi ekmeklik buğday tüketim 

miktarını gösterecektir. 

Talep sahipleri 2019 yılı mamul madde ihracatı karĢılığında buğday hak ediĢ miktarını 

gösteren belgeyi veya 2019 yılında mamul madde ihracatı olmadığına dair belgeyi  Ticaret 

Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden getirecektir. Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından 

düĢülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. 

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı 

belge istenecektir. 01 Mart 2020 tarihinden sonra alınarak Ģube müdürlüğünüze ibraz edilen 

belgeler geçerli sayılacaktır.  

Ekmeklik buğday satıĢlarında firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karĢılığı buğday 

miktarı, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düĢülecek ve kalan 

miktarın 2019 yılı için 1/12’sine kadar satıĢ yapılacaktır. Hesaplamalarda un karĢılığı 1,358, 

bisküvi karĢılığı 0,870, bulgur karĢılığı 1,450 katsayısı esas alınacaktır.  

C- ARPA: 

SatıĢ Usul ve Esasları: 

Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre; 

 Besici ve yetiĢtiricilere, 

 Yem fabrikalarına, 

peĢin bedel mukabilinde veya yalnızca besici ve yetiĢtiricilere olmak üzere kati teminat ve 

mal bedeli teminatı alınmak ve sözleĢme imzalanmak Ģartıyla (sözleĢme stok modülü 

üzerinden tanzim edilerek) 90 güne (3 ay) kadar vadeli ve vade farksız olarak Ek-2’de 

belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara satıĢ 

yapılmayacaktır. 

SatıĢa açılan stoklar;  

1) ELÜS Arpa Stokları: 

 Ek-1/G listede yer alan ELÜS arpalar,  

2) ELÜS DıĢında Kalan Arpa Stokları: 

 Ek-1/G listede yer alan ithal arpa 

 Ek-1/G listede yer alan yerli arpa stokları, 

Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu Ģube müdürlüğüne fabrikaların 2019 yılına 

ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiĢtiricilerin ise hinterlandında bulundukları Ģube müdürlüğüne 

hayvan sayılarını (kaç baĢ ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi nedeni ile TMO Ģube stoklarında satıĢa açılan arpalar 

için baĢvuru talepleri e-posta veya faks olarak da kabul edilecektir. ġubeler bu durumu 

hinterlantlarına duyuracaklardır. BaĢvuru için gerekli belgelerin 2020 yılı içerisinde alınmıĢ 

olması yeterli olacaktır. ġube müdürlükleri daha önce ibraz edilen belgeleri Mayıs ayı satıĢları 

için esas alabileceklerdir. ġubeler elden yapılan baĢvuruları Ģube/ajans binaları dıĢında 
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oluĢturacakları (alım binası vb.) noktalardan alacaklar, 3. Ģahıslar iĢyerlerimize zorunlu olmadıkça 

alınmayacaktır. ĠĢletme tescil belgeleri gerektiğinde Tarım Ġl/Ġlçe Müdürlüklerinin biliĢim alt 

yapılarından kontrol edilecektir.  

Covid-19 (Koronavirüs) pandemisine bağlı seyahat kısıtlamaları dikkate alınarak vadeli 

satıĢ sözleĢmeleri, talep sahiplerinin ikametlerine en yakın TMO iĢyeri tarafından Alıcılara 

imzalattırılarak asıl iĢyerine kargo yoluyla gönderilecektir. 

PeĢin bedel mukabilindeki arpa satıĢlarında besici ve yetiĢtiricilere banka kartı veya kredi 

kartı vasıtasıyla da satıĢ yapılabilecektir. 

ġube müdürlüklerince bildirimi yapılan hayvan sayılarının doğruluğu öncelikle il ve 

ilçe tarım müdürlüklerinden yapılacak, ayrıca sondaj usulü yapılacak yerinde denetimlerle 

hayvan sayıları kontrol edilecektir.  

Yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı 

belge istenecektir. 01 Mart 2020 tarihinden sonra alınarak Ģube müdürlüğünüze ibraz edilen 

belgeler geçerli sayılacaktır.  

Yem fabrikaları için talep sahiplerinden, 2019 yılı fiili tüketimi 10 bin ton ve üzerinde 

olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müĢavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2019 yılı 

tüketim miktarı 10 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belgelerini mali müĢavir 

veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir. 

Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2019 yılı fiili tüketim miktarı, besici ve yetiĢtiriciler 

için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları Ġl/Ġlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baĢ ve cins hayvan 

beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baĢ hayvan baĢına günde 5 kg, küçükbaĢ hayvan 

baĢına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satıĢ yapılabilecektir.  

 Üretici birliklerine; talepte bulunan besici ve yetiĢtirici üyelerinin talep dilekçelerini ve 

fiili tüketim miktarlarını KuruluĢumuza ibraz ederek müracaat etmeleri durumunda ibraz edilen 

fiili tüketim miktarları kadar arpa satıĢı yapılabilecektir. 

 Tüm arpa satıĢları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil 

edilecektir. 

D- MISIR: 

SatıĢ Usul ve Esasları: 

Kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre: 

 Besici ve yetiĢtiricilere, 

 Yem fabrikalarına,  

 NiĢasta fabrikalarına, 

Ek-1/H’de yer alan mısır stokları Ek-2’de belirtilen fiyatla satıĢa verilecektir.  

 Ġrmik fabrikalarına mısır satıĢı yapılmayacaktır. 

Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu Ģube müdürlüğüne fabrikaların 2019 

yılına ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiĢtiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baĢ ve cins) 

gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. 

Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi nedeni ile TMO Ģube stoklarında satıĢa açılan mısırlar 

için baĢvuru talepleri e-posta veya faks olarak da kabul edilecektir. ġubeler bu durumu 

hinterlandlarına duyuracaklardır. BaĢvuru için gerekli belgelerin 2020 yılı içerisinde alınmıĢ 

olması yeterli olacaktır. ġube müdürlükleri daha önce ibraz edilen belgeleri Mayıs ayı satıĢları 

için esas alabileceklerdir. ġubeler elden yapılan baĢvuruları Ģube/ajans binaları dıĢında 

oluĢturucakları (alım binası vb.) noktalardan alacaklar, 3. Ģahıslar iĢyerlerimize zorunlu olmadıkça 

alınmayacaktır. ĠĢletme tescil belgeleri gerektiğinde Tarım Ġl/Ġlçe Müdürlüklerinin biliĢim alt 

yapılarından kontrol edilecektir.  
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Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2019 yılı fiili tüketim miktarı, besici ve 

yetiĢtiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları Ġl/Ġlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baĢ ve 

cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde (baĢvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını 

gösteren); büyük baĢ hayvan baĢına günde 2 kg, küçükbaĢ hayvan baĢına ise günde 1 kg 

hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satıĢ yapılabilecektir. Kanatlı hayvan 

yetiĢtiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden iĢletmelere ise Ġl/Ġlçe Tarım 

Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baĢ ve cins hayvan 

yetiĢtirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan baĢına günde 60 gr üzerinden 1 aylık 

tüketim miktarına kadar satıĢ yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, 

civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır. 

Talep sahipleri 2019 yılı mamul madde ihracatı karĢılığında mısır hak ediĢ miktarını 

gösteren belgeyi veya 2019 yılında mamul madde ihracatı olmadığına dair belgeyi Ticaret 

Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden getirecektir. Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından 

düĢülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. 

Söz konusu ihracat belgesinde mamul madde ihracatı karĢılığı kullanılan mısır 

miktarı net olarak belirtilecek, bu miktarı göstermeyen belge ile baĢvuru yapan 

firmaların baĢvuruları kabul edilmeyecektir.  

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı 

belge istenecektir. 01 Mart 2019 tarihinden sonra alınarak Ģube müdürlüğünüze ibraz edilen 

belgeler geçerli sayılacaktır.  

E- NOHUT, YEġĠL MERCĠMEK VE LEBLEBĠ:  

SatıĢa açılan stoklar;  

1) ELÜS Nohut Stokları: 

 Ek-1/I listede yer alan ELÜS nohutlar,  

31 bin ton ELÜS nohut stoku 3.000 TL/Ton sabit fiyatla TMO Elektronik SatıĢ 

Platformu üzerinden TÜRĠB’e serbest satıĢ emri verilerek satılacaktır. SatıĢlarda herhangi bir 

talep toplama iĢlemi yapılmayacak olup TÜRĠB’e üye olan herkes satıĢlardan faydalanacaktır. 

Alıcılar 04 Mayıs tarihinden 28 Mayıs (dahil) tarihine kadar hergün saat 10.00 - 12.00 

saatleri arasında TÜRĠB ekranından direkt alım emri vererek nohut alımı 

yapabileceklerdir. (ELÜS nohut satıĢları TMO Elektronik SatıĢ Platformundan 

yapılmayacaktır.) 

ELÜS nohut satıĢları TÜRĠB’de, TMO’nun normal emir defterine emir giriĢi ile (açığa 

serbest satıĢ) yapılacaktır. TÜRĠB’e satıĢ emirleri Genel Müdürlüğümüz tarafından satıĢ 

fiyatları girilerek sektör ayrımı yapılmaksızın gönderilecektir. 

2) ELÜS DıĢında Kalan Nohut Stokları: 

 Natürel nohut stoklarımızın tamamı (KırĢehir ġube Müdürlüğünün 247 ton 

nohut stoku hariç), 

Serbest olarak kiĢi ve kuruluĢ ayrımı yapılmaksızın, Ek-2’de belirtilen fiyatlardan 

peĢin bedel mukabili satılacaktır. 

KırĢehir ġube Müdürlüğünün 5302005 nolu deposunda stoklu 2019 mahsulü 247 ton  

nohut Ek-2’de belirtilen 2018 mahsulü nohutlar için geçerli fiyattan satılacaktır.  
Natürel nohut satıĢlarında parasını yatıran baĢvuru sahiplerine beklemeksizin satıĢ ve 

teslimat yapılacaktır.  

Ancak satıĢlara yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen iĢyeri stokları 

baĢvuru sahiplerine eĢit miktarda dağıtılacaktır. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Bu talimatımızla yapılacak satıĢlara iliĢkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp 

alınmayacağı hususu Ek-2’de yer alan satıĢ fiyatları tablolarının altında belirtilmiĢtir. 

 

 

ELÜS DıĢında Kalan Nohutların satıĢında; 

1. Depo bazında laboratuvar analiz ağırlıklı ortalama değerleri esas alınarak satıĢ 

yapılacaktır. SatıĢ fiĢine satıĢı yapılan deponun ağırlıklı ortalama analiz değerleri 

girilerek nihai satıĢ fiyatı oluĢturulacak olup ilave bir analiz yapılmayacaktır. 

2. Dökme olarak stoklanan nohut ve yeĢil mercimeğin satıĢı yine dökme olarak 

kamyon üstü teslim esasına göre yapılacaktır. 

3. Teslimat miktarı, depo bazında ağırlıklı laboratuvar analiz ortalama değerlerinin 

girilmesi sonucu oluĢacak tutar üzerinden belirlenecek olup Ofis hesaplarına 

yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını 

müteakip teslimata devam edilecektir. 

Paketli nohut ve yeĢil mercimek satıĢlarına ikinci bir talimata kadar Ek-2’de 

belirtilen fiyatlarla peĢin bedel mukabili kiĢi kuruluĢ ayrımı yapılmaksızın toptan ve 

perakende olarak devam edilecektir. Paketli yeĢil mercimeğin toptan ve perakende satıĢları 

100 kg’a kadar ve talep sahiplerine aylık bir kereye mahsus olmak üzere yapılabilecektir.   

Ayrıca çuvallı kalibre nohutların peĢin toptan satıĢına Ek-2’de belirtilen fiyatlarla kiĢi 

kuruluĢ ayrımı yapılmaksızın devam edilecektir. 

Stoklarımızda bulunan nohut ve yeĢil mercimeklerden numune talep edenlere 4,50 

TL/kg (KDV hariç) fiyatla numune verilecektir. 

3) Leblebi Stokları:  

Polatlı, Derince ve Ġzmir ġube Müdürlüklerimiz stoklarında bulunan leblebilerin 

perakende satıĢına ikinci bir talimata kadar Ek-2’de belirtilen fiyatlarla devam edilecektir. 

F-PĠRĠNÇ: 

Stoklarımızda bulunan pirinçler Ek-2’de belirtilen fiyatlardan (100 kg’a kadar) toptan 

ve perakende olarak satılacaktır. 

ġube Müdürlükleri mevcut stoklarını ve Ramazan ayını dikkate alarak 100 kg’a 

kadar (talep sahiplerine aylık bir kereye mahsus olmak üzere) toptan satıĢ yapabilecektir.  

Ayrıca Ek-1/I’ da yer alan ithal pirinçler (10 bin ton) sadece gıda perakendecilerine 

(marketlere) yönelik olarak Ek-2’de belirtilen fiyatlardan TMO ELEKTRONĠK SATIġ 

PLATFORMU (Ġthal Ürün SatıĢları) üzerinden toptan satıĢa açılmıĢtır. 

Marketler platforma kayıt olurken sektör olarak gıda perakendecilerini (marketler) 

seçeceklerdir. Marketler için platforma üye olunurken sisteme fabrika giriĢi bölümünden giriĢ 

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 satıĢ miktarları eklenecektir. 

 Ulusal zincir veya Ģubesi bulunan marketler, Platforma tek vergi numarası altında bir 

kez üye olacak, marketlerine ait satıĢ miktarlarını tek kalemde bildireceklerdir.  

Marketlerin sahibi olduğu firmalar da (marketin, firmanın sahibi/büyük hissedarı 

olduğunu gösterir noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği ve ilgili market adına dilekçe 

vermek koĢuluyla) market adına platforma üye olarak baĢvuru yapabileceklerdir.  
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Pirinç paketleyicileri ve çeltik fabrikaları sisteme kesinlikle market olarak 

kaydedilmeyecektir. 

ġube Müdürlüklerimizce marketlerin Platform üyelikleri onaylanmadan önce 

yıllık pirinç satıĢ miktarlarını ve halen faaliyette olduklarını gösterir belgeler 

istenecektir.  

Yıllık pirinç satıĢ miktarını gösterir belge 2019 yılına ait ve yeminli mali müĢavir 

onaylı olacaktır. SatıĢ miktarı 5 tonun altında olan talep sahipleri ise satıĢ miktarını 

gösterir belgelerini mali müĢavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı 

olarak getirebilecektir.  

Ayrıca marketlerden bağlı oldukları odalardan onaylı olarak aldıkları halen faaliyette 

olduklarını gösterir belge (01 Mart 2020 tarihinden sonra alınmıĢ) istenecektir. ġube 

müdürlükleri daha önce ibraz edilen belgeleri Mayıs ayı satıĢları için esas 

alabileceklerdir. 2 Mayıs – 9 Mayıs 2020 tarihleri arası Platform üzerinden talep toplanacak 

olup 11 Mayıs 2020 tarihinde marketlere Platform üzerinden tahsis miktarları bildirilecektir. 

SatıĢı yapılan pirinçler için para yatırma süresi 22 Mayıs 2020 tarihinde (mesai 

bitiminde) sona erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, para yatırma süre sonu 

beklenilmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir.  

Nisan ayında tahsisi yapılıp parası yatırılan pirinçlerin teslimatlarına Mayıs ayında da 

aynı fiyatlarla devam edilecektir. 

G- ÇELTĠK: 

KuruluĢumuz Mersin ġube Müdürlüğünde stoklu bulunan yaklaĢık 13 bin ton ithal 

Calrose çeltik faal durumda bulunan çeltik fabrikalarına, peĢin bedeli mukabili 3.600 

TL/Ton (60 randıman için, KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dâhildir) fiyatla 

satılacaktır. Randımana göre uygulanacak satıĢ fiyatları Ek-6/A tabloda belirtilmiĢtir. 

Ayrıca Nisan ayında tahsisi yapılıp parası yatırılan çeltiklerin teslimatlarına Mayıs 

ayında da aynı fiyatlarla devam edilecek olup randımana göre uygulanacak satıĢ fiyatları Ek-

6/B tabloda belirtilmiĢtir.  

Çeltik satıĢı TMO ELEKTRONĠK SATIġ PLATFORMU (Ġthal Ürün SatıĢları) 

üzerinden yapılacaktır. 

Çeltik Fabrikaları platforma kayıt olurken sektör olarak Çeltik Fabrikası 

seçeceklerdir. Platforma üye olurken sisteme fabrika giriĢi bölümünden giriĢ yapılacak (yeni 

ekle + ile) Fiili Tüketim Bilgisi giriĢinde ürün olarak çeltik seçilerek çeltik fiili tüketimi 

girilecektir.  

Pirinç paketleyicileri sisteme kesinlikle çeltik fabrikası olarak 

kaydedilmeyecektir. 

ġube Müdürlüklerimizce fabrikaların Platform üyelikleri onaylanmadan önce 

yıllık fiili çeltik tüketim miktarlarını ve halen faaliyette olduklarını gösterir belgeler 

istenecektir.  

Yıllık fiili çeltik tüketim miktarlarını gösterir belge 2019 yılına ait ve yeminli mali 

müĢavir onaylı olacaktır.  

Ayrıca fabrikalardan bağlı oldukları odalardan onaylı olarak aldıkları 2019 hasat 

döneminde faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Mart 2020 tarihinden sonra alınmıĢ) 

istenecektir. 

 2 Mayıs – 9 Mayıs 2020 tarihleri arası Platform üzerinden talep toplanacak olup                         

11 Mayıs 2020 tarihinde fabrikalara Platform üzerinden tahsis miktarları bildirilecektir. 
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SatıĢı yapılan çeltikler için para yatırma süresi 22 Mayıs 2020 tarihinde (mesai 

bitiminde) sona erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, para yatırma süre sonu 

beklenilmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir.  

Çeltik satıĢında; 

1. Araç bazında fiyatlandırmaya yönelik temsili numune alınması ve randıman tespiti 

iĢlemleri, mevzuatlarımız ve 17.09.2019 tarihli, E.217872 sayılı 2019 dönemi 

çeltik alım Ģartları talimatında belirtilen esas ve usullere göre yapılacaktır. 

2. Temsili numune alınması ve randıman tespiti iĢlemleri TMO iĢyeri eksperi 

tarafından alıcı temsilcisinin nezaretinde yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır  (Ek-

7). 

3. Dökme olarak stoklanan çeltiklerin satıĢı yine dökme olarak kamyon üstü teslim 

esasına göre yapılacaktır. 

4. Teslimat miktarı, analiz sonucu oluĢacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis 

hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın 

tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecektir. 

H - ELÜS SATIġLARI:  

Nisan ayında tüm ürünlerin ELÜS satıĢları, TMO ELEKTRONĠK SATIġ 

PLATFORMU (Elüs SatıĢları Platformu-Eldes) sistemi üzerinden Ticaret Dairesi BaĢkanlığınca 

gerçekleĢtirilecektir.  

ELÜS satıĢlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır. 

ELÜS yolu ile yapılan satıĢlarda ileride doğabilecek Ģikayetlerin önüne geçilebilmesi 

amacıyla söz konusu ürünü alan firmalara lisanslı depodan ürün teslimatı aĢamasında yetkili 

sınıflandırıcılar tarafından çıkıĢ analizi yaptırabilecekleri hususunda gerekli bilgilendirme 

yapılacaktır.   

I-TMO ELEKTRONĠK SATIġ PLATFORMU ÜZERĠNDEN YAPILACAK 

SATIġLAR:  

Lisanslı depolarda bulunan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) kapsamındaki stoklar, 

EskiĢehir, Denizli, Kayseri, Konya, Polatlı ve Sivas ġube Müdürlükleri stoklarından satıĢa açılan 

ithal ekmeklik, Adana ġube Müdürlüğü stoklarından satıĢa açılan ithal makarnalık buğdaylar ile 

ithal arpalar, yem fabrikalarına yönelik satıĢa sunulan tüm arpa stokları ve liman Ģube 

müdürlüklerindeki ithal ekmeklik buğday, ithal makarnalık buğday ve ithal arpalar ile EK-1/I 

listedeki toptan satıĢa açılan pirinç ve çeltikler, TMO ELEKTRONĠK SATIġ PLATFORMU 

sistemi üzerinden talep toplanmak suretiyle TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığınca 

tahsis edilecektir.  

Bu ürünlere iliĢkin talep baĢvuruları Ģubelerinize elden değil www.tmo.gov.tr 

adresindeki TMO ELEKTRONĠK SATIġ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır. Besici 

ve yetiĢtiricilerin hesapları Mayıs ayı baĢında sistemde otomatik olarak pasife alınacaktır. Ancak 

besici ve yetiĢtiricilerin kayıtlı oldukları Tarım Ġl/Ġlçe Müdürlüklerinden aldıkları mevcut hayvan 

sayısını gösteren (kaç baĢ ve cins) iĢletme tescil belgelerini,  bunların dıĢında kalan sektör 

mensuplarının da faaliyet belgelerini hinterlantlarındaki Ģube müdürlüklerine getirmelerini 

müteakip Ģube müdürlükleri tarafından gerekli güncelleme yapılarak üyelikleri aktif duruma 

getirilecektir.  

Fiili tüketimlerinin üzerinde alım yapan firmalardan bir sonraki ayın satıĢında fazla 

kullanılan miktar düĢülecektir. 
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J- GENEL HÜKÜMLER:  

Kullanıcılarına yönelik yapılan tahsisli satıĢların fiili tüketim hesabında sadece baĢvuru 

sahiplerinden alınan fiili tüketim belgesi veya iĢletme tescil belgesi dikkate alınacaktır. Bunun 

dıĢında kurulu kapasite raporu veya diğer belgeler dikkate alınmayacaktır.  

Yoğun talep gelen stokların hesaplamasında baĢvuru sahiplerine fiili tüketim 

miktarlarını aĢmamak koĢuluyla asgari 1 kamyon hamulesi ürün tahsis edilmesine özen 

gösterilecektir. 

Fiili Tüketim Hesaplama Örneği; herhangi bir Ģube müdürlüğümüze müracaatta bulunan 

bir firmanın 2019 yılı fiili buğday tüketim miktarı 20.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2019 un 

ihracat miktarı ise 5.000 ton olduğunu varsayalım.  

 Buna göre; 5.000 x 1,358=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karĢılığı olacaktır. 

20.000-6.790= 13.210/12=1.100 ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin 1/12’si olan buğday 

miktarıdır. 

SatıĢlarda öncelik; geçici ekiplerde stoklu ürünlerle, eski yıl mahsulleri, açık yığınlar, 

maydü ve Ģubenizce kritik olarak değerlendirilen stoklara verilecektir. 

Bu talimatımızla yapılacak satıĢlara iliĢkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp 

alınmayacağı hususu Ek-2’de yer alan satıĢ fiyatları tablolarının altında belirtilmiĢtir. ELÜS 

satıĢlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır. 

Liman Ģubelerinin iĢyerlerinde bulunan parçalı stoklardan depo bazında en fazla 200 tona 

kadar olanlar ile diğer Ģube müdürlüklerinden depo bazında en fazla 50 tona kadar olanlar (ELÜS 

hariç) satılabilecektir.   

Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona 

kadar veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde 

belgeledikleri ayların ortalaması kadar satıĢ yapmaya Ģubeleriniz yetkili kılınmıĢtır. Tahsise tabi 

stoklarda yeni kurulan fabrikalar da dağıtıma tabi tutulacaktır. 

Talimatımızla ilgili olarak Ģube müdürlüklerince hinterlantlarında gerekli duyurular 

yapılacaktır. Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi 

kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Ģube müdürlüğüne) Ģube müdürlüğüne 

bildireceklerdir. 

TMO ELEKTRONĠK SATIġ PLATFORMU üzerinden satıĢı yapılacak ekmeklik, 

makarnalık buğdaylar, arpa ve mısırlar için 02 – 08 Mayıs 2020 tarihleri arasında, pirinç ve 

çeltikler için     02 – 09 Mayıs 2020 tarihleri arasında,  ġube Müdürlükleriniz kanalıyla 

dağıtımı yapılacak ürünler için ise 04 – 12 Mayıs 2020 tarihleri arasında  talep toplanacak, 

tüm satıĢlar için talep toplanması saat 17:00’da sona erecektir.  

TMO ELEKTRONĠK SATIġ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin tahsisleri 

Genel Müdürlük Ticaret Dairesi BaĢkanlığınca gerçekleĢtirilecektir. 

ġube Müdürlükleriniz kanalıyla dağıtımı yapılacak ürünler için ise kullanılacak olan 

fiili tüketim miktarları 13 Mayıs 2020 tarihinde firmaların TMO ELEKTRONĠK SATIġ 

PLATFORMU sisteminden tespit edilen bakiye fiili tüketimleri  baz alınarak 

belirlenecektir. Belirlenen fiili tüketim miktarları ve alınan talepler 14 Mayıs 2020 tarihi 

mesai bitimine kadar satıĢı yapacak (teslimat Ģubesi) Ģube müdürlüklerine bildirim formu ile 

(Ek-5) bildirilecektir. Birden fazla Ģubeden veya ürün kodundan talebi olan firmaların fiili 

tüketimleri stokla orantılı olarak bölünerek gönderilecektir. 

Diğer Ģubelerden gelen talepleri alacak olan satıĢı yapacak Ģube ivedilikle talepleri 

değerlendirerek en geç 15 Mayıs 2020 tarihi mesai bitimine kadar tahsis miktarlarını talep sahibi 

firmanın müracaatta bulunduğu Ģube müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilecektir. Teslimat 

Ģubelerinden gelen tahsis bilgilerini alan baĢvuru Ģubeleri aynı gün müracaat sahiplerine 

bekletmeksizin tebligatta bulunacaktır.  
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Besici ve yetiĢtiricilere yapılacak arpa satıĢlarında yoğun talep beklenmeyen 

iĢyerleri, talep toplama süre sonunu beklemeden baĢvuranlara azami 1 aylık fiili tüketimleri 

kadar satıĢ yapmaya yetkilidir. 

SatıĢı yapılan stoklar için para yatırma ve sözleĢme imzalama süresi ELÜS haricindeki 

stoklar için 22 Mayıs 2020 tarihinde sona erecektir. ELÜS satıĢlarında ürün tutarının, TÜRĠB 

üzerinden tahsislerin gerçekleĢtiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. 

ELÜS haricindeki stoklar için parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu 

beklenilmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir. 

Stoklarına yoğun talep gelen Ģubeler, satıĢ ve teslimatları belirli bir teslimat programı 

dahilinde yapacak ve firmalara teslimatı yapılacak ürünlerin teslim tarihini bildirerek sıkıĢıklık 

yaĢanmasının önüne geçecektir. 

Nohut satıĢlarında para yatırma süre sonu uygulanmayacaktır. 

Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan ürünlerin Mayıs 

ayına sarkan kısmının teslimatına cari fiyatlarla Mayıs ayında da devam edilecektir.  

ġube müdürlüklerinizce tahsisli satıĢlarda talep sahiplerinden baĢvuru esnasında Yeminli 

Mali MüĢavir, Mali MüĢavir ve Sanayi Odalarından istenilen belgelerin doğruluğu belgeyi 

düzenleyen kiĢi ve kuruluĢlardan ayrıca Mayıs ayı içerisinde teyit edilecektir.  

BaĢvurularında usulsüzlük tespit edilen firmalara cari satıĢ kampanyası süresince 

satıĢ yapılmayacak, gerekli yasal iĢlemler baĢlatılacak ve bu firmalara satıĢ yapılmaması 

hususunda Ticaret Dairesi BaĢkanlığı ve diğer Ģube müdürlükleri bilgilendirilecektir. 

Ürün satıĢlarımızda tahsisat yapılan firma ya da Ģahısların dıĢında baĢka bir firma 

ya da Ģahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da Ģahısların 

bakiye tutarları kendi hesapları dıĢında baĢka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup Ģirketleri ve 

üretici birlikleri bu uygulamanın dıĢında tutulacaktır. 

Tüm ürün satıĢlarında alıcılardan KuruluĢumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü Ģahıs ve 

kuruluĢlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde cari satıĢ kampanyası 

süresince kendilerine satıĢ yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-4) taahhütname 

alınacaktır. Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaĢe basılıp imzalandıktan sonra e-posta 

veya faks ile gönderilebilecektir. 

 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.   

 

 

        Seyfullah KALAYCI 

     ġube Müdürü V. 

 

 

 

 

 

 

 

EK:   Fiyat Listesi 

         SatıĢa Açılan Genel Stok Listesi                 

         Edirne ġube SatıĢa Açılan Stoklar                                                        

         Taahhütname 

         Çeltik Fiyat Listesi 
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DAĞITIM 

Gereği için:                                                                Bilgi Ġçin: 

3 Ajans Amirliğine         Alım ve Muhafaza Servisi/ Dahili 

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası       Muhasebe Servisi/Dahili 

Edirne Ticaret Borsası        Teknik Kontrolör/Dahili 

Es Ticaret Ġth.Ġhr.San ve Tic.Ltd.ġti      Hesap Kontrolörü/Dahili 

Kale Un San ve Tic.A.ġ. 

Yörükoğulları San. ve Tic.A.ġ. 

 Ekunsan Gıda Mad.San ve Tic.Ltd.ġti 

 Sezer Değirmencilik Tic. San.ve Ltd. ġti. 

 AtaĢlar Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.ġti   

 Olin Yem ve Yağ 

 S.S.Trakya Yağlı Tohumlar SatıĢ Koop. 

 Öztürkler Yem ve Yağ San. 

 ġenbaĢ Gıda 

 Özevren Yem ve Yağ San. 

 Gıpta Et ve Gıda 

 Edirne Açık Ceza Ġnfaz Kurumu 

 Güner Fenni Yem 

 Emirhan Çiftliği 

 Recep ĠRĠġ 

 Mansur ĠRĠġ 

  H.Ġbrahim ĠRĠġ/ 

 Uyar Çeltik 

 YaĢar Makine 

 Mehmet ġENOL 

 Torunlar Gıda  

 Ufuk Tarım 

 ġAL-ET Et Ürünleri 

 Tayfun Tarım  

 Tezcanlar Gıda 

 Aksoylar  

 Alemdar Sun 

 Mert Çeltik  

 Ödenay Çeltik 

 Ali Topuz  

 AtaĢlar Gıda / Okurlar Gıda  

 Öz serhat Çeltik / Atlılar Tarım  

 Ba-ha Tarım / Öz Dimetokalı Gıda  

 Özyılmaz Çeltik / Birlik Çeltik   

 Durum Gıda / Sezerler Gıda  

 SBS Tarım / Emin Tarım  

 GümüĢ Tarım / Seç-Atlı Tarım   

 Sezerler Gıda / Hafsa Gıda  

 Ġkizdere Çeltik / Simeks Çeltik  

 Sınmazlar Gıda / Kerman Gıda   

 Mercan Çeltik/ Soylu Tarım 

   Tat Bakliyat               
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