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DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi : Genel Müdürlüğümüzün 31.01.2020 tarih ve E.27519 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 - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında peşin bedel mukabili 

satılacaktır.  

Toptan ve perakende olarak satışa sunulan paketli pirinç ve bakliyatların satış fiyatları (Ek-2) 

03 Şubat 2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimatımıza kadar geçerli olacaktır. 

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

Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan ithal arpa ve liman şube müdürlükleri ithal ekmeklik buğday, 

ithal makarnalık buğday ve ithal arpalar ile 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.  
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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 sahipleri 2019 (temin edilememesi durumunda 2018 yılı)  yılı mamul madde ihracatı 

karşılığında buğday hak ediş miktarını gösteren belgeyi veya 2019 yılında 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 belge 

istenecektir. 01 Aralık 2019 tarihinden sonra alınarak şube müdürlüğümüze ibraz edilen belgeler 

geçerli sayılacaktır.  

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. 
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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.  

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 sahipleri 2019 (temin edilememesi durumunda 2018 yılı)  yılı mamul madde ihracatı 

karşılığında buğday hak ediş miktarını gösteren belgeyi veya 2019 yılında 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 belge 

istenecektir. 01 Aralık 2019 tarihinden sonra alınarak şube müdürlüğümüze 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 

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.  
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Yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı belge 

istenecektir. 01 Aralık 2019 tarihinden sonra alınarak şube müdürlüğümüze ibraz edilen belgeler 

geçerli sayılacaktır.  

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. 

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 mısır stokları 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 2019 (temin edilememesi durumunda 2018 yılı)  yılı mamul madde ihracatı 

karşılığında mısır hak ediş miktarını gösteren belgeyi veya 2019 yılında mamul madde ihracatı 
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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. 01 Aralık 2019 tarihinden sonra alınarak şube müdürlüğümüze ibraz edilen belgeler 

geçerli sayılacaktır.  

E- NOHUT VE YEŞİL MERCİMEK:  

Satışa açılan stoklar;  

1) ELÜS Nohut Stokları: 

 Ek-1/I listede yer alan ELÜS nohutlar,  

10 bin ton ELÜS nohut stoku TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden TÜRİB’e serbest 

satış emri verilerek satılacaktır. Satışlarda herhangi bir talep toplama işlemi yapılmayacak olup 

TÜRİB’e üye olan herkes satışlardan faydalanacaktır. Alıcılar 04 Şubat tarihinden itibaren saat  

10.00-12.00 saatleri arasında TÜRİB ekranından direkt alım emri vererek nohut alımı 

yapabileceklerdir. (ELÜS nohut satışları TMO Elektronik Satış Platformundan 

yapılmayacaktır.) 

ELÜS nohut satışları TÜRİB’de, TMO’nun normal emir defterine emir girişi ile (açığa serbest 

satış) yapılacaktır. TÜRİB’e satış emirleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sadece taban fiyat 

belirlenerek, sektör ayrımı yapılmaksızın gönderilecektir. 

2) ELÜS Dışında Kalan Nohut ve Yeşil Mercimek Stokları: 

 Natürel nohut stoklarımızın tamamı, 

 Ek-1/I listede yer alan natürel yeşil mercimek stokları, 

Serbest olarak kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın, Ek-2’de belirtilen fiyatlardan peşin bedel 

mukabili satılacaktır. 

Natürel nohut ve yeşil mercimek satışlarında parasını yatıran başvuru sahiplerine 

beklemeksizin satış ve teslimat yapılacaktır.  

Ancak satışlara yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen işyeri stokları başvuru 

sahiplerine eşit miktarda dağıtılacaktır. 

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. 
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Paketli bakliyat satışlarına ikinci bir talimata kadar Ek-2’de belirtilen fiyatlarla peşin bedel 

mukabili kişi kuruluş ayrımı yapılmaksızın toptan ve perakende olarak, 

Mersin Şube Müdürlüğümüzde stoklu çuvallı kalibre nohutların peşin toptan  satışına  Ek-

2’de belirtilen fiyatlarla kişi kuruluş ayrımı yapılmaksızın 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 (100 kg’a kadar) 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.  

Ayrıca Ek-1/I ‘da yer alan ithal pirinçler (5 bin ton) sadece marketlere (gıda 

perakendecilerine) 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 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.  

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 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. 3 Şubat-10 Şubat 

2020 tarihleri arası Platform üzerinden talep toplanacak olup 12 Şubat 2020 tarihinde marketlere 

Platform üzerinden tahsis miktarları bildirilecektir. 

Satışı yapılan pirinçler için para yatırma süresi 21 Şubat 2020 tarihinde (mesai bitiminde) 

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

edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir.  

G - ELÜS SATIŞLARI:  

Şubat ayında tüm ürünlerin ELÜS satışları, TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU 

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

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:36338409-202.01.01-E.7042 ve Barkod Num.:6093511 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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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, Adana 

Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan ithal arpa ve liman şube müdürlükleri stoklarında bulunan ithal 

ekmeklik buğday, ithal makarnalık buğday ve ithal arpalar ile 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 işyerlerimize elden değil www.tmo.gov.tr adresindeki 

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak her ay başında 

besici ve yetiştiriciler sistemde otomatik olarak pasife alınacak, kayıtlı oldukları Tarım İl/İlçe 

Müdürlüklerinden aldıkları başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren (kaç baş ve cins) 

işletme tescil belgelerini hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne getirdikten sonra şube 

müdürlükleri tarafından fiili tüketimlerde gerekli güncelleme yapılarak üyelikleri aktif duruma 

getirilecektir. Bunların dışında kalan sektörler ise üç ayda bir  otomatik olarak pasife alınacak, 

faaliyet belgelerini hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne getirdikten sonra şube müdürlükleri 

tarafından aktif duruma getirilecektir. 

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.  

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. 

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 ekmeklik, 

makarnalık buğdaylar, arpa ve mısırlar için 01 – 07 Şubat 2020 tarihleri arasında, pirinçler 

için   03 – 10 Şubat 2020 tarihleri arasında,  Şube Müdürlüğümüz kanalıyla dağıtımı yapılacak 

ürünler için ise 03 – 10 Şubat 2020 tarihleri arasında  talep toplanacak, tüm satışlar için talep 

toplanması saat 17:00’da sona erecektir.  

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin tahsisleri Genel 

Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. 

Satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi ELÜS haricindeki stoklar için 21 Şubat 2020 

tarihinde sona erecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarının, TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği 

anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. ELÜS haricindeki stoklar için parasını 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:36338409-202.01.01-E.7042 ve Barkod Num.:6093511 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenilmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat 

yapılabilecektir. 

Ocak ayından parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan ürünlerin Şubat ayına 

sarkan kısmının teslimatına cari fiyatlarla Şubat ayında da devam edilecektir.  

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-3) taahhütname alınacaktır. 

Gereğini rica ederim. 

                  İbrahim DUMAN 

                        Şube Müdürü 

             

Ekler: 

1- Genel Stok listesi (12 sayfa) 

2- Fiyat Listesi (1 sayfa) 

3- Taahhütname (1 sayfa) 

4- Şube Müdürlüğümüz Satışa Açılan Stok Listesi ( 8 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 

Olin Yem ve Yağ 

S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Satış Koop 

Öztürkler Yem ve Yağ San. 

Es Ticaret 

Şenbaş Gıda 

Özevren Yem ve Yağ San. 

Gıpta Et ve Gıda 

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu 

Güner Fenni Yem 

Emirhan Çiftliği  

Recep İRİŞ, Mansur İRİŞ, H.İbrahim İRİŞ 

ŞAL-ET Et Ürünleri 
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