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Sayı : E-10823049-202.01.01-432198

Konu : Peşin Hububat Satışları (Genel Ve
Sözleşme Bazında)

 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Kurumumuz stoklarında bulunan ve ekli listede  yer alan mısır, çeltik ve pirinç aşağıda(Ek-1)
belirtilen esaslar ve ekte ( ) yer alan fiyatlarla  tarihinden itibaren peşin bedelEk-2 01 Haziran 2021
mukabilinde satılacaktır.

TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya Şube müdürlüklerimizce satılacak stoklar
 belirtilmiştir.Ek-1 listede

ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin  talep başvuruları şube müdürlüklerine  elden değil
 adresindeki  sistemi üzerindenwww.tmo.gov.tr TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU

yapılacaktır.
Buna göre;
A- MISIR:
Satış Usul ve Esasları:
Kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre:

Besici ve yetiştiricilere,

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

Mısır Stokları:

Ek 1/A listede yer alan mısır stokları

 Besici ve yetiştiricilerin hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat
etmesi gerekmektedir.

Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi ve pandemiye bağlı tam kapanma uygulamaları nedeni ile
TMO şube stoklarında satışa açılan mısırlar için başvuru talepleri e-posta veya faks olarak da kabul
edilecektir. 

Besici ve yetiştiricilerin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan
beslediklerini  belgelemeleri hâlinde ; büyük baş(başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren)
hayvan başına günde  küçükbaş hayvan başına ise günde  hesabı üzerinden  tüketim2 kg, 1 kg 1 aylık
miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi
imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş

T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir Şube Müdürlüğü

1 / 5

Adres: Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad.No:156/B Odunpazarı/Eskişehir
Tel:(0 222) 225 5834  Faks: (0 222) 225 5931 - eskisehir.alimmuh@tmo.gov.tr
www.tmo.gov.tr -  MERSİS No: 0854005095800027 Merkezi : ANKARA

Bilgi için:Sevnur TUNCER
Ziraat Mühendisi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 1B723B85-3DD6-4324-BD63-B398429DDD86 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tmo-ebys

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-eskisehir-envision/Validate_Doc.aspx?eD=BSD6J9CYC&eS=4131 adresinden yapılabilir. (PIN:40612)

Gelen Tarih Sayı: 01/06/2021 - 4131

http://www.tmo.gov.tr


1.  
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4.  

ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde  üzerinden 60 gr 1
 tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde  yarka, civciv vb.aylık 300 gr,

için  hindi palazı için ise  üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.20 gr, 175 gr
Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi

(DİİB) kapsamında  belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük vegerçekleşen mısır ithalat miktarını
Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından
düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge
düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı belge
istenecektir.

Üretici birliklerine; talepte bulunan besici ve yetiştirici üyelerinin talep dilekçelerini ve fiili
tüketim miktarlarını Kuruluşumuza ibraz ederek müracaat etmeleri durumunda ibraz edilen fiili tüketim
miktarları kadar mısır satışı yapılabilecektir. Yoğun talep gelen stoklara tahsis yapılacaktır.

B-PİRİNÇ:
Ek-1/B'de verilen pirinç stokları  peşinkişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak

bedel mukabili ESP (İthal-Yerli Ürün Satışları bölümü) üzerinden talep toplamak suretiyle Ek-2'de
belirtilen fiyatlardan satılacaktır.

Paketli pirinç satışları ise Genel Müdürlüğümüzün ikinci bir talimatına kadar peşin bedel
mukabilinde Ek-2'de yer alan toptan ve perakende satış fiyatlarıyla yapılacaktır.

Satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu satış fiyatları
tablolarının altında belirtilmiştir.

Şube Müdürlükleri  perakende satışlarının yanı sıra  mevcut stoklarını dikkate alarak 1.000 Kg'a
kadar (talep sahiplerine aylık bir kereye mahsus olmak üzere) toptan satış fiyatlarımızla toptan satış da
yapabilecektir.

C- ÇELTİK:
Adana Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan  kodlu 2019 mahsulü Yunanistan Cammeo3584

çeşidi  ton çeltik, faal durumda bulunan 5.506 Çeltik  fabrikalarına peşin bedeli mukabili serbest
  (60 randıman için, KDV ve maniplasyon hariç, nakliye ilave ücreti dâhildir.)olarak 4.680 TL/Ton

fiyatla  satılacak olup  uygulanacak satış fiyatları Adana Şube Müdürlüğünce randımana göre Ek-3
tabloda belirtilen şekilde uygulanacaktır.

21.05.2021 tarih ve E-424646 sayılı talimatımızla satışa açılan  kodlu çeltiklerimizden kalan3574
bakiye stokların satışına aynı usul esaslarla devam edilecektir.

Çeltik satışlarında fiili tüketim miktarı aranmayacak olup fabrikaların bağlı oldukları
sanayi/ticaret odasından faaliyette olduğunu gösterir belge (  tarihinden sonra alınmış)01 Ocak 2021
istenecektir.

Çeltiklere yoğun talep gelmesi halinde  yoğun talep gelen stoklar içinAdana Şube Müdürlüğü
tahsis yapacaktır.

Çeltik satışında;

Araç bazında fiyatlandırmaya yönelik temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri,
mevzuatlarımız ve 03.09.2020 tarihli, E.215014 sayılı 2020 dönemi çeltik alım şartları talimatında
belirtilen esas ve usullere göre yapılacaktır.
Temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri TMO işyeri eksperi tarafından alıcı
temsilcisinin nezaretinde yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır  ( ).Ek-4
Dökme olarak stoklanan çeltiklerin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre
yapılacaktır.
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4.   Teslimat miktarı, analiz sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan
paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam
edilecektir.

D- GENEL HÜKÜMLER:
Faaliyet belgesi, işletme tescil belgesi, ithalat miktarı belgesi ibraz etmeyen firmaların başvuruları

kabul edilmeyecek, firma TMO Elektronik Satış Platformu üzerinde pasif hale getirilecektir. 
          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 firmalara (ileride doğabilecek şikayetlerin önüne geçilebilmesi

amacıyla) lisanslı depodan ürün teslimatı aşamasında yetkili sınıflandırıcılar tarafından çıkış analizi
yaptırabileceklerdir.

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  için Mısır ve Pirinçler
 tarihleri arasında talep toplanacaktır. 01 - 08 Haziran 2021 TMO ELEKTRONİK SATIŞ
 alınan taleplerin tahsisleri Genel Müdürlük Ticaret Dairesi BaşkanlığıncaPLATFORMU üzerinden

gerçekleştirilecektir. Gelen talepler doğrultusunda yapılacak tahsis sonuçleri 10 Haziran 2021 tarihinde
TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden açıklanacaktır.

Fiili tüketimin üzerinde satış yapılan firmalara bir sonraki satışta, fazla satılan kısım kadar eksik
satış yapılacaktır.

ELÜS haricindeki tüm ürünler için   tarihi mesai bitimindepara yatırma süresi, 24 Haziran 2021
sona erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, para yatırma süre sonu beklenilmeksizin tahsis edilen
miktar kadar teslimat yapılabilecektir.

Haziran ayında satışa açılıp parası yatırılan ürünler için son teslimat tarihi 9 Temmuz 2021
(dahil)'dir.

Mayıs ayında tahsisi yapılan ve  mısır ve pirinçlerin teslimatları Mayıs ayıparası yatırılan
fiyatları ile  kadar tamamlanacaktır.15 Haziran 2021 (dahil)'e

Mayıs ayında tahsisi yapılan Adana Şube Müdürlüğü çeltik stoklarının para yatırma ve
teslimatı ise Mayıs ayı fiyatları ile  kadar tamamlanacaktır.24 Haziran 2021 (dahil)'e

ELÜS satışlarında  -   ELÜS14 Haziran 24 Haziran 2021 (dahil) tarihleri arasında hergün
tahsis 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.

Şube müdürlüklerinizce tahsisli satışlarda talep sahiplerinden başvuru esnasında istenilen
belgelerin doğruluğu belgeyi düzenleyen kişi ve kuruluşlardan ayrıca 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.

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.
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Ercan BAKIRTAŞ
Şube Müdürü

 Mısır satışlarında alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara
satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde  kendilerinecari satış kampanyası süresince
satış yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-5) taahhütname alınacaktır. Söz konusu
taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra e-posta veya faks ile gönderilebilecektir.

Konuyla ilgili olarak Borsanız/Odanız/Birliğiniz üyelerine ve Ajans Amirliğiniz hinterlandında
faaliyet gösteren ilgili kişi ve kuruluşlara gerekli duyurunun yapılması hususunda, 

Bilgilerinize arz/rica ederim.
 

 

Ek:
1 - Haziran Ayı Satışa Açılan Stok Listesi (2 Sayfa)
2 - Fiyat Listesi (1 Sayfa)
3 - Çeltik Randıman Tablosu (1 Sayfa)
4 - Çeltik Tutanağı (1 Sayfa)
5 - Taahhütname (1 Sayfa)

 
Dağıtım:

Kütahya Ajans Amirliğine
Sivrihisar Ajans Amirliğine
Eskişehir Ticaret Borsası Başkanlığına
Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığına
Eskişehir Sanayi Odası Başkanlığına
Bilecik Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Kütahya Ticaret Borsası Başkanlığına
Kütahya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine
İstiklal, Kabaağaç Sk. No:5/C, 26010 Odunpazarı
/Eskişehir
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Eskişehire
Akarbaşı Mah Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:21,
D:1, 26020 Odunpazarı/Eskişehir
Bilecik Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine
Ertuğrulgazi, Filiz Sk. No:1, 11130 Bilecik
Merkez/Bilecik
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
BİLECİKE
Cumhuriyet Mah. Değirmen Sok. 12 Bilecik Merkez,
Bilecik
Kütahya Damızlık Sığır Yetiştiricileriİ Birliğine
Ziraat, Adnan Menderes Blv., 43040 Kütahya
Merkez/Kütahya

4 / 5

Adres: Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad.No:156/B Odunpazarı/Eskişehir
Tel:(0 222) 225 5834  Faks: (0 222) 225 5931 - eskisehir.alimmuh@tmo.gov.tr
www.tmo.gov.tr -  MERSİS No: 0854005095800027 Merkezi : ANKARA

Bilgi için:Sevnur TUNCER
Ziraat Mühendisi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 1B723B85-3DD6-4324-BD63-B398429DDD86 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tmo-ebys



Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Kütahyaya
Atatürk Bulvarı Çekinmezgil Apt. No:1/2 Kütahya,
Türkiye
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