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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi :Ticaret Dairesi Başkanlığının 30.04.2020 tarihli ve 22479905-202.01.01-E.90746 sayılı 

talimatı. 
 

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

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

mukabili satılacaktır.  

Toptan ve perakende olarak satışa sunulan paketli pirinç ve bakliyatın satış fiyatları (Ek-2) 01 

Mayıs 2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimatımıza kadar geçerli olacaktır.  

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

Denizli, Kayseri, Konya, Polatlı ve Sivas Şube Müdürlükleri stoklarından satışa açılan ithal ekmeklik, 

Adana Şube Müdürlüğü stoklarından satışa açılan ithal makarnalık buğdaylar ile ithal arpalar, yem 

fabrikalarına yönelik satışa sunulan tüm arpa stokları ve liman şube müdürlüklerindeki ithal ekmeklik 

buğday, ithal makarnalık buğday ve ithal arpalar ile EK-1/I listedeki toptan satışa açılan pirinç ve 

çeltikler, 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 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 

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Samsun Şube Müdürlüğü - Samsun Şube
Müdürlüğü (Ticaret Servisi)
04/05/2020 09:42  - 24048564-202.01.01-E.24260

*06293116*
06293116

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:24048564-202.01.01-E.24260 ve Barkod Num.:6293116 bilgileriyle erişebilirsiniz.

mailto:samsun.ticaret@tmo.gov.tr
http://www.tmo.gov.tr/


T.C. 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Samsun Şube Müdürlüğü 

Liman Mah.Atatürk Blv  No:143 – 55100 İlkadım/ASAMSUN  Bilgi için : Okhan CAN 

Telefon No: (0362) 445 16 33  Faks No: (0362) 445 15 30 Memur 

e-Posta : samsun.ticaret@tmo.gov.tr   İnternet Adresi : www.tmo.gov.tr   Voip:7023 

 

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

vermiş olanlardan talep edilmeyecektir.  

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 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 Mart 2020 tarihinden sonra alınarak şube müdürlüğünüze 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. 

Ekmeklik Buğday Satışlarında; 
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Talep sahiplerinden, 2019 yılı ekmeklik buğday tüketimi 12 bin ton ve üzerinde olanlar fiili 

tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2019 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 ekmeklik buğday tüketimi 10 bin ton ve üzerinde olanlar fiili 

tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2019 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 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 Mart 2020 tarihinden sonra alınarak şube müdürlüğünüze 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 2019 yılı 

için 1/12’sine kadar satış yapılacaktır.  

C- ARPA: 

Satış Usul ve Esasları: 

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

 Besici ve yetiştiricilere, 

 Yem fabrikalarına, 

peşin bedel mukabilinde veya yalnızca besici ve yetiştiricilere olmak üzere kati teminat ve mal 

bedeli teminatı alınmak ve sözleşme imzalanmak şartıyla (sözleşme 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 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 fiili 

tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hinterlandında bulundukları şube müdürlüğüne hayvan 

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

Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi nedeni ile TMO şube stoklarında satışa açılan arpalar için 

başvuru talepleri e-posta veya faks olarak da kabul edilecektir. Peşin bedel mukabilindeki arpa 

satışlarında besici ve yetiştiricilere banka kartı veya kredi kartı vasıtasıyla da satış yapılabilecektir. 
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Şube 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 şube 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 müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2019 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 fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için 

talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini 

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.  

 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,  

 Nişasta fabrikalarına,  

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

İrmik fabrikalarına mısır satışı yapılmayacaktır.  

Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne fabrikaların 2019 yılına ait fiili 

tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte 

müracaat etmesi gerekmektedir.   

Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi nedeni ile TMO şube stoklarında satışa açılan mısırlar için 

başvuru talepleri e-posta veya faks olarak da kabul edilecektir. Başvuru için gerekli belgelerin 2020 yılı 

içerisinde alınmış olması yeterli olacaktır. Şubeler elden yapılan başvuruları şube/ajans binaları dışında 

oluşturucakları (alım binası vb.) noktalardan alacaklar, 3. şahıslar işyerlerimize zorunlu olmadıkça 

alınmayacaktır. İşletme tescil belgeleri gerektiğinde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinin bilişim alt yapılarından 

kontrol edilecektir.  

Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2019 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.  
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Talep sahipleri 2019 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır 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.  

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 Mart 2020 tarihinden sonra alınarak şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli 

sayılacaktır. 

E- NOHUT, YEŞİL MERCİMEK VE LEBLEBİ:  

Satışa 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 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 Mayıs tarihinden 28 

Mayıs (dahil) tarihine kadar hergün 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 satış fiyatları girilerek 

sektör ayrımı yapılmaksızın gönderilecektir. 

2) ELÜS Dışında Kalan Nohut ve Yeşil Mercimek Stokları: 

 Natürel nohut stoklarımızın tamamı (Kırşehir Şube Müdürlüğünün 247 ton nohut stoku 

hariç), 

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

mukabili satılacaktır. 

Kırşehir Şube Müdürlüğünün 5302005 nolu deposunda stoklu 2019 mahsulü 247 ton nohut 

Ek-2’de belirtilen 2018 mahsulü nohutlar için geçerli fiyattan satılacaktır. 

Natürel nohut 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. 

ELÜS Dışında Nohutların 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 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:24048564-202.01.01-E.24260 ve Barkod Num.:6293116 bilgileriyle erişebilirsiniz.

mailto:samsun.ticaret@tmo.gov.tr
http://www.tmo.gov.tr/


T.C. 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Samsun Şube Müdürlüğü 

Liman Mah.Atatürk Blv  No:143 – 55100 İlkadım/ASAMSUN  Bilgi için : Okhan CAN 

Telefon No: (0362) 445 16 33  Faks No: (0362) 445 15 30 Memur 

e-Posta : samsun.ticaret@tmo.gov.tr   İnternet Adresi : www.tmo.gov.tr   Voip:7023 

 

yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam 

edilecektir. 

Paketli nohut ve yeşil mercimek satışlarına ikinci bir talimata kadar Ek-2’de belirtilen 

fiyatlarla peşin bedel mukabili kişi kuruluş ayrımı yapılmaksızın toptan ve perakende olarak devam 

edilecektir. Paketli yeşil mercimeğin toptan ve perakende satışları 100 kg’a kadar ve talep sahiplerine 

aylık bir kereye mahsus olmak üzere yapılabilecektir. 

Ayrıca 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. 

3) Leblebi Stokları:  

Polatlı, Derince ve İzmir Şube Müdürlüklerimiz stoklarında bulunan leblebilerin perakende 

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

F-PİRİNÇ: 

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

perakende olarak satılacaktır. 

Şube Müdürlükleri mevcut stoklarını ve Ramazan ayını 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 (10 bin ton) sadece gıda perakendecilerine 

(marketlere) yönelik olarak Ek-2’de belirtilen fiyatlardan TMO ELEKTRONİK SATIŞ 

PLATFORMU (İthal Ürün Satışları) üzerinden toptan satışa açılmıştır. 

Marketler platforma kayıt olurken sektör olarak gıda perakendecilerini (marketler) 

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 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 Mart 2020 tarihinden sonra alınmış) istenecektir. Şube müdürlükleri 

daha önce ibraz edilen belgeleri Mayıs ayı satışları 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. 
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Satışı 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.  

G- ÇELTİK: 

Kuruluşumuz Mersin Şube Müdürlüğünde stoklu bulunan 13 bin  ton ithal Calrose  çeltik faal 

durumda bulunan çeltik fabrikalarına, peşin bedeli mukabili 3.600 TL/Ton (60 randıman için, 

KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dâhildir.) fiyatla satılacak olup randımana göre  

uygulanacak satış fiyatları ekteki (Ek-6/A) tabloda belirtilen şekilde uygulanacaktır. 

Ayrıca Nisan ayında tahsisi yapılıp parası yatırılan çeltiklerin teslimatlarına Mayıs ayında da 

aynı fiyatlarla devam edilecek olup randımana göre uygulanacak satış fiyatları Ek-6/B tabloda 

belirtilmiştir.  

Çeltik satışı TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU (İthal Ürün Satışları) üzerinden 

yapılacaktır.  

Çeltik Fabrikaları platforma kayıt olurken sektör olarak Çeltik Fabrikası seçeceklerdir. 

Platforma üye olurken sisteme fabrika girişi bölümünden giriş yapılacak (yeni ekle + ile) Fiili 

Tüketim Bilgisi girişinde ürün olarak çeltik seçilerek çeltik fiili tüketimi girilecektir.  

Pirinç paketleyicileri sisteme kesinlikle çeltik fabrikası olarak kaydedilmeyecektir. 

Şube 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 müşavir 

onaylı olacaktır.  

Ayrıca fabrikalardan bağlı oldukları odalardan onaylı olarak aldıkları 2019 hasat döneminde 

faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Mart 2020 tarihinden sonra alınmış) istenecektir. 

 2 Mayıs – 9 Mayıs 2020 tarihleri arası Platform üzerinden talep toplanacak olup 11 Mayıs 

2020 tarihinde fabrikalara Platform üzerinden tahsis miktarları bildirilecektir. 

Satışı 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 satışında; 

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

işlemleri, mevzuatlarımız ve 17.09.2019 tarihli, E.217872 sayılı 2019 dönemi çeltik alım 

şartları talimatında belirtilen esas ve usullere göre yapılacaktır. 

2. Temsili numune alınması ve randıman tespiti işlemleri TMO işyeri eksperi tarafından alıcı 

temsilcisinin nezaretinde yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır  (Ek-7). 

3. Dökme olarak stoklanan çeltiklerin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına 

göre yapılacaktır. 

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

yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip 

teslimata devam edilecektir. 

H - ELÜS SATIŞLARI:  

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

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

I-TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU ÜZERİNDEN YAPILACAK SATIŞLAR:  

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

Denizli, Kayseri, Konya, Polatlı ve Sivas Şube Müdürlükleri stoklarından satışa açılan ithal ekmeklik, 

Adana Şube Müdürlüğü stoklarından satışa açılan ithal makarnalık buğdaylar ile ithal arpalar, yem 

fabrikalarına yönelik satışa sunulan tüm arpa stokları ve liman şube müdürlüklerindeki ithal ekmeklik 

buğday, ithal makarnalık buğday ve ithal arpalar ile EK-1/I listedeki toptan satışa açılan pirinç ve 

çeltikler, 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. Besici ve yetiştiricilerin 

hesapları Mayıs ayı başında sistemde otomatik olarak pasife alınacaktır. Ancak besici ve yetiştiricilerin 

kayıtlı oldukları Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden aldıkları mevcut hayvan sayısını gösteren (kaç baş ve 

cins) işletme tescil belgelerini, bunların dışında kalan sektör mensuplarının da faaliyet belgelerini 

hinterlandlarındaki şube müdürlüklerine getirmelerini müteakip şube müdürlükleri tarafından gerekli 

güncelleme yapılarak üyelikleri aktif duruma getirilecektir.  

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

miktar düşülecektir. 

J- GENEL HÜKÜMLER:  

Kullanıcılarına yönelik yapılan tahsisli satışların fiili tüketim hesabında sadece başvuru 

sahiplerinden alınan fiili tüketim belgesi veya işletme tescil belgesi 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. 

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 yapılabilecektir. 

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 02 – 08 Mayıs 2020 tarihleri arasında, pirinç ve 

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

yapılacak ürünler için ise 04 – 12 Mayıs 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 ve sözleşme imzalama süresi ELÜS haricindeki stoklar 

için 22 Mayıs 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.  
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Nohut satışlarında para yatırma süre sonu uygulanmayacaktır. 

Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan ürünlerin Nisan ayına 

sarkan kısmının teslimatına cari fiyatlarla Mayıs ayında da devam 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. 

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. Söz 

konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra e-posta veya faks ile 

gönderilebilecektir. 

Hinterlandınızda bulunan ilgili kişi ve kuruluşlara gerekli duyurunun yapılması hususunda 

gereğini arz ve rica ederim 

  

Derya ŞAHİNLER 

Şube Müdürü 
 

 

Ekler: 

1- Stok Listesi  (9 sayfa) 

2- Fiyat Listesi  (2 sayfa) 

3- Taahhütname  (1 sayfa) 

4- Randımana göre çeltik satış fiyat tablosu  (2 sayfa) 

5- Tutanak  (1 sayfa) 

 

 

Dağıtım: 

Ajans Amirliklerimize 

Ticaret Borsası (samsuntb@tobb.org.tr) 

Ticaret Odası (samsuntso@samsuntso.org.tr) 

Akar Un İnşaat (akarun60@hotmail.com) 

Aydın Gıda  (adem_ayd@hotmail.com) 

Bafra Bereket Gıda (bafrabereket@gmail.com) 

Berk Yem  (muhasebe@berkyem.com) 

Boyabat Çakır Un  (boyabatcakirun57@gmail.com) 

Elsa Ticaret Sanayi (info@elsaticaret.com.tr) 

Er-Pa Tarım  (erpatarimurunleri@hotmail.com) 

Haser Tarım (haseryem@gmail.com) 

Maysan Tarım Yem Gıda (maysantarim@gmail.com) 

Merzifon Gülbahar  (orhan_tuncay6@hotmail.com) 

Öztaş Özen Un Ve Yem (celenk_yem@hotmail.com) 

Sezgin Besicilik  (atillayilmaz80@hotmail.com) 

Turhal Yedirir Besicilik (yedirirlergrup@hotmail.com) 
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Yılmaz Un  (ali@yilmazun.com.tr) 

Zenet Hayvancılık (zennunlargida@hotmail.com) 

Zennunlar Tar. Hayv. (uaz@tatkupu.com.tr) 

Akgün Yem  (info@kgunyem.com.tr) 

Altınbaşak Un İrmik (emreergin332@hotmail.com) 

Amasya Un (info@amasyaun.com.tr) 

Ayanoğlu Un  (info@ayanogluun.com.tr) 

Aydınoğlu Un (yakupvehasan@gmail.com) 

Bafra Un Yem (zaferbalci@doreun.com) 

Beşgöz (besgozun@besgoz.com.tr) 

Birsan Birlik (birsan@birsan.com.tr) 

Boğaziçi Un (ongeltugrul@gmail.com) 

Celal Akın (tacirogluticaret@hotmail.com) 

CS Tarım (cstarimas@gmail.com) 

Emine Er (ademtatli1952@gmail.com) 

Erun Erbaa (erbaaun@hotmail.com) 

Gür Un Sanayi (info@gurun.com.tr) 

Kozlu Gıda (muhasebe@kozlu.com.tr) 

Muhlis Yılmaz (info@yilmazun.com.tr) 

Mustafa Emre Gür (finans@amasyaun.com.tr) 

Nihoruz Gıda (nihoruzun59@gmail.com) 

Ömer Alp (omeralp55@hotmail.com) 

Pak Petrol (haruncigdem@bafrapakun.com) 

Samsun Yem (info@samsunyem.com) 

Semolina (info@semolinagruma.com) 

Taflan Un (mehmet@taflanun.com) 

Tunçoğlu Gıda (tuncoglu_un@hotmail.com 

Ulusoy Un (bugday@ulusoyun.com.tr) 

Unsan Un (bilgi@osmanliun.com) 

Usta Un Gıda (irfanusta@somun.com.tr) 

Yemsel Tavukçuluk (kemal@cakiroglugrain.com) 

Yılpa Un (yilpa55@hotmail.com) 

Yusif Turizm Hayv. (yusifsut@gmail.com) 

Turpan Yem Tar. Alet. (turpanyem@gmail.com) 

Çiçek Un (info@cicekun.com) 

Seven Tarım Ürünleri (davutaltunbas55@hotmail.com) 

Necati Güler (mustafauzun_55@hotmail.com) 

Karadaş Yem (adnan_krds@hotmail.com) 

Vezir Un (scomart_055@hotmail.com) 

İsmail Karataş (mesut.karatas@std.yeditepe.edu.tr) 

Günova Tarım Hayvancılık (gunovatarim@gmail.com) 

Çelepoğlu Un (saglam2007@hotmail.com) 

Furkan Akdemir (furkanakdemir55@hotmail.com) 

Talip Aşçı (tlpasc07@gmail.com) 

Ahmet Elmas (huseyin.57@ttmail.com) 

Aksoylar Gıda (aksoy@aksoylargida.com.tr) 

Ali İhsan Çakır  (aliihsancakir5757@gmail.com) 
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T.C. 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Samsun Şube Müdürlüğü 

Liman Mah.Atatürk Blv  No:143 – 55100 İlkadım/ASAMSUN  Bilgi için : Okhan CAN 

Telefon No: (0362) 445 16 33  Faks No: (0362) 445 15 30 Memur 

e-Posta : samsun.ticaret@tmo.gov.tr   İnternet Adresi : www.tmo.gov.tr   Voip:7023 

 

 
Anadolu Pirinç (info@anadolupirinc.com) 

Aslan Petrol Ürn. (arslanpetrol60@gmail.com) 

Aslan Şahin Gönek (asg_gonek@hotmail.com) 

Atakum Un ve Gıda (info@atakumun.com) 

Aydın Pirinç San. (termeaydinpirinc@gmail.com) 

Aydınoğlu Un (yakupvehasan@gmail.com) 

Azad Tarım Ürn. (info@azadtarim.com) 

Barışçıl Gıda (furkanboz_@hotmail.com) 

Bereket Kardeşler (ibrahim@bereketpirinc.com.tr) 

Bereket Un San. (bereketld4@gmail.com) 

Boraboy Gıda (unaylar@icloud.com) 

Comartlar Gıda (tcomart@gmail.com) 

Demirtürk Tarım Ürn. (amuhasebe55@hotmail.com) 

Dibek Tarım (aksoy-bulent55@hotmail.com) 

Gültekin Pirinç (yesilduraganpirinc_57@hotmail.com) 

Has Pirinç (haspirinc@hotmail.com) 

Hasan Devranlı (cemdevranli@hotmail.com.tr) 

Hüseyin Bolat (bolatlar123@gmail.com) 

Hüseyin Ege (sadikege55@gmail.com) 

Madenoğlu Gıda (tanermaden@madenoglupirinc.com) 

Mehmet Misafir (misafirme@hotmail.com) 

Okur Gıda (fatihokur34@hotmail.com) 

Onay Tarım Ürn. (onaytarim55@hotmail.com) 

Osman Mutlu ve Ort. Un (binici_55@hotmail.com) 

Pirsan Pirinç (pirsan-pirinc-terme@hotmail.com) 

Rey-Ta Reysaş (ahmet.kuru@reysas.com) 

Serdar Bay (serdarbay0040@gmail.com) 

Standart Gıda (standartfoods@gmail.com) 

Sümeyye Karaçuha (halilkaracuha@hotmail.com) 

Şahin Pirinç (sahinpirinc.omerbkeskin@outlook.com) 

Şemsittin Köse (aysetuna55@hotmail.com) 

Tayfun Tarım Ürn. (uzunkopru@tayfuntarim.com.tr) 

Ülkem Bafra Bakliyat (muhasebe@bafrabakliyat.com) 

Yaşar Ak (yasarak1987@gmail.com) 

Yerebakanlar Tarım (emre_yerebakan55@hotmail.com) 

Yunus İnşaat Gıda (oguz-aksoy@hotmail.com) 

Yusuf Şahin (nurikizilkaya55@hotmail.com) 

Zaimoğlu (aysegul_durgut@windowslive.com) 
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