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DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi : Genel Müdürlüğümüzün 31.12.2019 tarih ve E.111111 sayılı talimatı 

Stoklarınızda bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububat ve bakliyatlar aşağıda belirtilen 

esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 01 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında peşin bedel mukabili 

satılacaktır.  

Toptan ve perakende olarak satışa sunulan ve Ek-1/I-J’de yer alan paketli pirinç ve bakliyatların 

satış fiyatları (Ek-2) 02 Ocak 2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimatımıza kadar geçerli olacaktır. 

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

müdürlükleri ve Adana Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan ithal ekmeklik ve makarnalık buğday ile 

ithal arpalar ve EK-1/I listedeki toptan satışa açılan ithal pirinçler, TMO ELEKTRONİK SATIŞ 

PLATFORMU sistemi üzerinden talep toplanmak suretiyle TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi 

Başkanlığınca tahsis edilecektir. Bu ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelerinize elden değil 

www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden 

yapılacaktır.  

Buna göre; 

 A) MAKARNALIK BUĞDAYLAR: 

Satış Usul ve Esasları: 

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

 Makarna fabrikaları,  

 İrmik, Şehriye fabrikaları, 

 Üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikaları, 

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

 Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre yapılacak olup fiili tüketim 

hesaplamalarında talep sahiplerinin 2019 yılı (temin edilememesi durumunda 2018 yılı) yurt içi (makarna, 

irmik, şehriye, bulgur) satış miktarları dikkate alınacaktır.  

Yurt içi satış miktarları hesaplanırken; 

1- Firmaların kendi grup şirketlerine, 

2- Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına, 

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

4- Firmaların gerçekleştirmiş oldukları tüm mamul madde ihracatlarının karşılığı buğday 

miktarı, 

düşüldükten sonra kalan yurt içi satış faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahibi makarna, 

irmik, şehriye ve bulgur fabrikaları yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini ekte (Ek-3) yer alan tabloda 

belirtildiği şekilde yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. Bu belgeler önceki satışlarda 

vermiş olanlardan talep edilmeyecektir.  
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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 

bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getireceklerdir. 

Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi makarnalık buğday tüketim 

miktarını gösterecektir. 

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir belge (01 Aralık 2019 tarihinden sonra 

alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları 

odalardan onaylı olarak alacaklardır.  

Satışa açılan stoklar; 

1) ELÜS Makarnalık Buğday Stokları: 

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

2) ELÜS Dışında 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 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,  

 Bisküvi fabrikalarına, 

Düşük Vasıflı Ekmeklik buğdaylar; 

 Un fabrikaları,  

 Bisküvi fabrikalarına 

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

Satışa açılan stoklar; 

1) ELÜS Ekmeklik Buğday Stokları: 

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

2) ELÜS Dışında 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 satışları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara 

dahil edilecektir. 

Ekmeklik Buğday Satışlarında; 

Talep sahiplerinden, 2019 yılı (temin edilememesi durumunda 2018 yılı) ekmeklik buğday 

tüketimi 12 bin ton ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak 

getireceklerdir. 2019 yılı (temin edilememesi durumunda 2018 yılı) ekmeklik buğday tüketim miktarı 

12 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belgelerini mali müşavir veya bağlı 

bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir.  
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Bulgur üreticilerinden ise 2019 yılı (temin edilememesi durumunda 2018 yılı) ekmeklik buğday 

tüketimi 10 bin ton ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak 

getireceklerdir. 2019 yılı (temin edilememesi durumunda 2018 yılı) ekmeklik buğday tüketim miktarı 

10 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belgelerini mali müşavir veya bağlı 

bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir. 

Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi ekmeklik buğday tüketim miktarını 

gösterecektir. 

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir belge (01 Aralık 2019 tarihinden sonra 

alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları 

odalardan onaylı olarak alacaklardır. 

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 2018 yılı 

için 1/12’sine kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1,358, bisküvi karşılığı 0,870, bulgur 

karşılığı 1,450 katsayısı esas alınacaktır.  

 

C- ARPA: 

Satış Usul ve Esasları: 

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

 Besici ve yetiştiricilere, 

 Yem fabrikalarına (Yem fabrikalarına yalnız Liman işyerlerimizdeki satışa açılan 

arpa stokları satılabilecek, diğer stoklar satılmayacaktır.), 

peşin bedel mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Kanatlı hayvan besiciliği 

yapanlara satış yapılmayacaktır. 

Satışa açılan stoklar;  

1) ELÜS Arpa Stokları: 

 Ek-1/G listede yer alan ELÜS arpalar,  

2) ELÜS Dışında Kalan Arpa Stokları: 

 Ek-1/G listede yer alan ithal arpa 

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

 

Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne fabrikaların 2019 yılına ait (temin 

edilememesi durumunda 2018 yılı) fiili tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hinterlandında 

bulundukları şube müdürlüğüne hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat 

etmeleri gerekmektedir.  

Şube müdürlüklerince bildirimi yapılan hayvan sayılarının doğruluğu öncelikle il ve ilçe 

tarım müdürlüklerinden yapılacak, ayrıca sondaj usulü yapılacak yerinde denetimlerle hayvan 

sayıları kontrol edilecektir.  

Ayrıca fabrikalardan halen faaliyette olduklarına gösterir belge (01 Aralık 2019 tarihinden sonra 

alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları 

odalardan onaylı olarak alacaklardır.  

Yem fabrikaları için talep sahiplerinden, 2019 yılı (temin edilememesi durumunda 2018 yılına 

ait belge kabul edilecektir) fiili tüketimi 10 bin ton ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini yeminli 

mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2019 yılı (temin edilememesi durumunda 2018 yılı) 

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

bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getirebilecektir. 
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Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2019 yılı (temin edilememesi durumunda 2018 yılı) fiili 

tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım 

Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını 

gösteren) belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise 

günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir.  

Liman şubelerinden sevkiyatla oluşan işyerlerindeki (Adana Şube Müdürlüğü hariç) arpa 

satışlarında dağıtım sonucunda 100 ton ve üzerinde hakediş düşen başvuru sahiplerine 100 tonu aşan 

kısma ait teslimatlar liman şube stoklarından yapılacaktır. 

 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. 

 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, 

 Yem fabrikalarına,  

Ek-1/H’de yer alan mısırlar Ek-2’de belirtilen fiyatla satışa verilecektir.  

Nişasta ve irmik fabrikalarına mısır satışı yapılmayacaktır. 

Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne fabrikaların 2019 yılına (temin 

edilememesi durumunda 2018 yılı) ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hayvan sayılarını 

(kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. 

Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2019 yılı (temin edilememesi durumunda 2018 yılı) fiili 

tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım 

Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde (başvuru tarihinde 

mevcut hayvan sayısını gösteren); büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise 

günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim 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 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış 

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 Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden 2019 yılında (temin edilememesi 

durumunda 2018 yılı)  mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2019 yılı 

mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa 

Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir). Bu 

miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. 

Ayrıca fabrikalardan halen faaliyette olduklarına gösterir belge (01 Aralık 2019 tarihinden sonra 

alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları 

odalardan onaylı olarak alacaklardır.  

E- NOHUT, YEŞİL MERCİMEK:  

Satış Usul ve Esasları:  

Ekli (Ek-1/J) listede yer alan natürel nohut ve yeşil mercimekler serbest olarak kişi ve kuruluş 

ayrımı yapılmaksızın, Ek-2’de belirtilen fiyatlardan peşin bedel mukabili satılacaktır. 
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Satışlara yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen işyeri stokları başvuru sahiplerine 

eşit miktarda dağıtılacaktır. 

Natürel nohut ve yeşil mercimek satışlarında parasını yatıran başvuru sahiplerine beklemeksizin 

satış ve teslimat yapılacaktır. 

Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp 

alınmayacağı hususu Ek-2’de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir. 

Nohut ve yeşil mercimek satışında; 

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

yapılacaktır. Satış fişine satışı yapılan deponun ağırlıklı ortalama analiz değerleri girilerek 

nihai satış fiyatı oluşturulacak olup ilave bir analiz yapılmayacaktır. 

2. Dökme olarak stoklanan nohut ve yeşil mercimeğin satışı yine dökme olarak kamyon üstü 

teslim esasına göre yapılacaktır. 

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

sonucu oluşacak tutar üzerinden belirlenecek olup Ofis hesaplarına yatırılan paranın yetersiz 

kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecektir. 

 

Paketli bakliyat satışlarına ikinci bir talimata kadar Ek-2’de belirtilen fiyatlarla kişi kuruluş 

ayrımı yapılmaksızın toptan ve perakende olarak devam edilecektir.    

Stoklarımızda bulunan nohut ve yeşil mercimeklerden numune talep edenlere 4,50 TL/kg (KDV 

hariç) fiyatla numune verilecektir. 

F-PİRİNÇ: 

Stoklarımızda bulunan pirinçler Ek-2’de belirtilen fiyatlardan toptan ve perakende olarak 

satılacaktır. 

Şube Müdürlükleri mevcut stoklarını dikkate alarak 100 kg’a kadar (talep sahiplerine aylık bir 

kereye mahsus olmak üzere) toptan satış yapabilecektir.  

Polatlı Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan Arjantin Yerua çeşidi pirinçler ise miktar kısıtı 

olmaksızın toptan satışa verilecektir. 

Ayrıca Ek-1/I’da yer alan ithal pirinçler sadece marketlere (gıda perakendecileri) yönelik 

olarak Ek-2’de belirtilen fiyatlardan TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU (İthal Ürün 

Satışları) üzerinden toptan satışa açılmıştır. 

Marketler platforma kayıt olurken sektör olarak Market (Gıda Perakendecileri) seçeceklerdir. 

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 satış miktarları eklenecektir. 

 Ulusal zincir veya şubesi bulunan marketler Platforma tek vergi numarası altında bir kez üye 

olacak, marketlere ait satış 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 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.  
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Yıllık pirinç satış miktarını gösterir belge 2019 yılına ait (temin edilememesi durumunda 2018 

yılı) ve yeminli mali müşavir onaylı olacaktır. Satış miktarı 5 tonun altında olan talep sahipleri ise 

satış 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 Aralık 2019 tarihinden sonra alınmış) istenecektir. 2 Ocak-13 Ocak 2020 tarihleri arası 

Platform üzerinden talep toplanacak olup 16 Ocak 2020 tarihinde marketlere Platform üzerinden tahsis 

miktarları bildirilecektir. 

Satışı yapılan pirinçler için para yatırma süresi 22 Ocak 2020 tarihinde (mesai bitiminde) sona 

erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, para yatırma süre sonu beklenilmeksizin tahsis edilen miktar 

kadar teslimat yapılabilecektir.  

G - ELÜS SATIŞLARI:  

Ocak ayında tüm ürünlerin ELÜS satışları, TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU (Elüs 

Satışları Platformu-Eldes) sistemi üzerinden Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.  

ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır. 

ELÜS yolu ile yapılan satışlarda ileride doğabilecek şikayetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla 

söz konusu ürünü alan firmalara lisanslı depodan ürün teslimatı aşamasında yetkili sınıflandırıcılar 

tarafından çıkış analizi yaptırabilecekleri hususunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.   

H-TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU ÜZERİNDEN YAPILACAK SATIŞLAR:  

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

müdürlükleri ve Adana Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan ithal ekmeklik ve makarnalık buğday ile 

ithal arpalar ve EK-1 listedeki toptan satışa açılan ithal pirinçler, TMO ELEKTRONİK SATIŞ 

PLATFORMU sistemi üzerinden talep toplanmak suretiyle TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi 

Başkanlığınca tahsis edilecektir. Bu ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelerinize elden değil 

www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden 

yapılacaktır. 

Fiili tüketimlerinin üzerinde alım yapan firmalardan bir sonraki ayın satışında fazla kullanılan 

miktar düşülecektir. 

I- GENEL HÜKÜMLER:  

Kullanıcılarına yönelik yapılan tahsisli satışların fiili tüketim hesabında sadece başvuru 

sahiplerinden alınan fiili tüketim belgesi veya işletme tescil belgesi (başvuru tarihinde mevcut hayvan 

sayısını gösteren) dikkate alınacaktır. Bunun dışında kurulu kapasite raporu veya diğer belgeler dikkate 

alınmayacaktır.  

Yoğun talep gelen stokların hesaplamasında başvuru sahiplerine fiili tüketim miktarlarını 

aşmamak koşuluyla asgari 1 kamyon hamulesi ürün tahsis edilmesine özen gösterilecektir. 

Fiili Tüketim Hesaplama Örneği; herhangi bir şube 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 karşılığı olacaktır. 20.000-

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

Satışlarda öncelik; geçici ekiplerde stoklu ürünlerle, eski yıl mahsulleri, açık yığınlar, maydü ve 

şubenizce kritik olarak değerlendirilen stoklara verilecektir. 
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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. 

Liman şubelerinin işyerlerinde bulunan parçalı stoklardan depo bazında en fazla 200 tona kadar 

olanlar ile diğer şube 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 satış yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır. Tahsise tabi stoklarda yeni kurulan 

fabrikalar da dağıtıma tabi tutulacaktır. 

Talimatımızla ilgili olarak şube müdürlüklerince hinterlantlarında gerekli duyurular 

yapılacaktır. 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 ve Şube Müdürlükleriniz kanalıyla 

dağıtımı ve satışı yapılacak ekmeklik ve makarnalık buğdaylar için 02 Ocak – 09 Ocak 2020, arpa 

ve mısır için 02 Ocak – 10 Ocak 2020 tarihleri arasında talep toplanacak, talep toplanması saat 

17:00’da sona erecektir.  

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin tahsisleri Genel 

Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. 

Şube Müdürlüklerimiz tarafından ise ekmeklik ve makarnalık buğdaylar için 10 Ocak 2020,  

arpa ve mısır için ise 13 Ocak 2020 tarihlerinde firmaların kalan fiili tüketimlerine TMO 

ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sisteminden tespit edilen bakiye fiili tüketimler baz alınarak 

bu talimatla satışa açılan diğer stokların tahsisleri yapılacaktır. 

 Alınan talepler 14 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar satışı yapacak (teslimat şubesi) şube 

müdürlüklerine bildirim formu ile (Ek-5) bildirilecektir. Diğer şubelerden gelen talepleri alacak olan 

satışı yapacak şube ivedilikle talepleri değerlendirerek en geç 15 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar 

tahsis miktarlarını talep sahibi firmanın müracaatta bulunduğu şube müdürlüğüne yazılı olarak bilgi 

verilecektir. Teslimat şubelerinden gelen tahsis bilgilerini alan başvuru şubeleri aynı gün müracaat 

sahiplerine bekletmeksizin tebligatta bulunacaktır.  

Satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi ELÜS haricindeki stoklar için 22 Ocak 2020 

tarihinde sona erecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarının, TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği 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 şubeler, satış ve teslimatları belirli bir teslimat programı dahilinde 

yapacak ve firmalara teslimatı yapılacak ürünlerin teslim tarihini bildirerek sıkışıklık yaşanmasının önüne 

geçecektir. 

Nohut ve yeşil mercimek satışlarında para yatırma süre sonu uygulanmayacaktır. 

Liman işyerleri, gemi tahliyelerinde sıkışıklık yaşanmamasını teminen gelebilecek talepleri de  

dikkate alarak talep toplama süre sonunu beklemeden talepte bulunan firmalara fiili tüketimlerinin 

1/3’ünü aşmamak kaydıyla satış yapmaya yetkilidir. 

Aralık ayından parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan ürünlerin Ocak ayına sarkan 

kısmının teslimatı Aralık ayı satış fiyatlarından yapılacaktır.  

Şubelerinizce seferberlik ve savaş hali olarak tutulan ürünlerden satış olması halinde bu durum 

ilişkilendirme yönünden değişikliği yapılmak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına 

bildirilecektir. 
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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 Ocak ayı içerisinde 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. 

Şube Müdürlüklerinizce tüm satışlara ilişkin parası yatan ve teslimat miktarlarına ait 

bilgiler günlük olarak stok modülünün ilgili bölümüne girilecektir.  

Ayrıca ithal ürünlere ait para yatırma ve teslimat bilgileri TMO ELEKTRONİK SATIŞ 

PLATFORMU’nda ithal buğday satış işlemleri menüsü içerisinde yer alan “İTHAL ÜRÜN PARA 

YATIRMA LİSTESİ” bölümünede geciktirilmeksizin günlük olarak girilecektir.  

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. 

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-4) taahhütname alınacaktır. 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

                  İbrahim DUMAN 

                        Şube Müdürü 

             

 

 

 

Ekler: 

1- Stok listesi (11 sayfa) 

2- Fiyat Listesi (1 sayfa) 

3- Makarnalık buğday fiili tüketim hesaplama cetveli (1 sayfa) 

4- Taahhütname (1 sayfa) 

5- Bildirim Formu (5 sayfa)  

 

 

Dağıtım: 

Gereği:         Bilgi: 

3 Ajans Amirliğine       Alım Muhafaza Servisi / Dahili 

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası     Muhasebe Servisi / Dahili 

Edirne Ticaret Borsası       Teknik Kontrolör / Dahili 

Es Ticaret İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.    Hesap Kontrolörü / Dahili 

Kale Un San ve Tic.A.Ş. 

Yörükoğulları San. ve Tic.A.Ş. 

Ekunsan Gıda Mad.San ve Tic.Ltd.Şti 

Sezer Değirmencilik Tic. San.ve Ltd. Şti. 

Ataşlar Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti 
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