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T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yerköy Şube Müdürlüğü
Sayı

: E-82622195-010.07.01-478632

02.08.2021

Konu : Ağustos Ayı Satış Talimatı
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Stoklarımızda bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububat ve pirinçler aşağıda belirtilen
esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 02 Ağustos 2021 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde
satılacaktır.
TMO Elektronik Satış Platformları (ESP) vasıtasıyla veya Şube Müdürlüklerimizce satılacak
stoklar Ek-1 listede belirtilmiştir.
ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelerimize elden değil
www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden
yapılacaktır.
Buna göre;
A ) EKMEKLİK BUĞDAYLAR:
Satış Usul ve Esasları:
İthal ekmeklik buğdaylar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;

3-

Kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta vs.)

08

Ek-2'de belirtilen fiyatlardan peşin bedel mukabili satılacaktır.
Satışa açılan stoklar;
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Ek-1/A listede yer almaktadır.
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Kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerinin ekmeklik buğday satışlarına hayvan sayılarını (kaç baş
ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
Besici ve yetiştiricilerin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden kaç baş ve
cins hayvan beslediklerini (Şubelerimiz belgelerin doğruluğunu Bakanlığımız Tek Pencere
sisteminden teyit edebilecektir) belgelemeleri hâlinde (başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını
gösteren); 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 ekmeklik buğday fiili tüketim hesabı yapılacak ve Elektronik Satış Platformuna girilecektir.
Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi
(DİİB) kapsamında gerçekleşen ekmeklik buğday ithalat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı
Gümrük ve 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.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 63CEA9A1-E772-43E6-938D-E4A5C3C79770
Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tmo-ebys
Adres: Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. No:12 66900 Yerköy/YOZGAT
Bilgi için:Süleyman BUZTEPE
Telefon: (0 354) 516 16 62 Faks:(0 354) 516 28 93
Memur
İnternet Sitesi : www.tmo.gov.tr MERSİS No : 0854-0050-9580-0027 Merkezi :
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Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı belge
istenecektir.
Üretici birliklerine; talepte bulunan kanatlı hayvan besiciliği ve yetiştiriciliği yapan üyelerinin
talep dilekçelerini ve fiili tüketim miktarlarını (canlı hayvan sayılarını gösterir belge) Kuruluşumuza
ibraz ederek müracaat etmeleri durumunda ibraz edilen fiili tüketim miktarları kadar ekmeklik buğday
satışı yapılabilecektir. Yoğun talep gelen stoklara tahsis yapılacaktır.
B- ARPA:
Satış Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;
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Besici ve yetiştiricilere,
Yem fabrikalarına,
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peşin bedel mukabilinde Ek-2'de belirtilen fiyatlardan ESP üzerinden ve şube müdürlükleriniz
vasıtasıyla satılacaktır.
Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara arpa satışı yapılmayacaktır.
Kırıcı ve değirmenciler yem fabrikası olarak kabul edilmeyecek olup bunların arpa başvuruları
kabul edilmeyecektir.
Satışa açılan stoklar;
Ek-1/B listede yer almaktadır.
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Besici ve Yetiştiricilere Arpa Satışı:
Talepte bulunan besici ve yetiştiricilerin fiilen mevcut bulunan hayvan sayılarını (kaç baş ve cins)
gösteren 26.07.2021 tarihinden sonra alınmış belge ile birlikte hinterlandında bulunduğu şube
müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.
İşletme tescil belgeleri Şube Müdürlüklerimizce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin
Türk-Vet bilişim alt yapılarından, Bakanlığımız Tek Pencere sisteminden teyit edilebilecektir.
Peşin bedel mukabilindeki arpa satışlarında besici ve yetiştiricilere banka kartı veya kredi kartı
vasıtasıyla satış yapılabilecektir.
Şube müdürlüklerimizce bildirimi yapılan hayvan sayılarının doğruluğu öncelikle İl/İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapılacak, ayrıca yerinde denetimlerle hayvan sayıları kontrol
edilecektir.
Besici ve yetiştiriciler için fiili tüketim hesabında; talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım
ve Orman 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.
Fiili tüketimi 2 ton ve altında olan besici ve yetiştiricilerin 3 aylık tüketim miktarına kadar olan
ihtiyaçları şube stok durumu dikkate alınarak karşılanabilecektir. Ancak bu üreticilerden takip eden
aylarda kaç aylık fiili tüketimi verildiyse o süre kadar başvuru alınmayacaktır.
Aylık fiili tüketimi 500 ton ve üzerinde olan besici ve yetiştiriciler Elektronik Satış Platformu
üzerinden en yakın liman işyerimiz stoklarına başvuracaklardır. Bu besici ve yetiştiricilerimizin tahsisleri
ESP üzerinden yapılacağından şube müdürlüklerince ayrıca tahsis yapılmayacaktır.
Üretici birliklerine; talepte bulunan besici ve yetiştirici üyelerinin talep dilekçelerini ve fiili
tüketim miktarlarını (canlı hayvan sayılarını) Kuruluşumuza ibraz ederek müracaat etmeleri durumunda
ibraz edilen fiili tüketim miktarları kadar arpa satışı yapılabilecektir. Hayvancılık kooperatiflerinin
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 63CEA9A1-E772-43E6-938D-E4A5C3C79770
Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tmo-ebys
Adres: Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. No:12 66900 Yerköy/YOZGAT
Bilgi için:Süleyman BUZTEPE
Telefon: (0 354) 516 16 62 Faks:(0 354) 516 28 93
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oluşturduğu birliklere de Ticaret Dairesi Başkanlığından yetki alınmak suretiyle satış yapılabilecektir.
Yoğun talep gelen stoklar tahsis yapılacaktır.
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Yem Fabrikalarına Arpa Satışı:
Yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı faaliyet
belgesi, kurulu kapasite raporu, fiili tüketim belgesi, elektrik tüketim belgesi ve 2021 yılı Mayıs, Haziran,
Temmuz ve Ağustos aylarına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış fiyat listeleri istenecektir.
Temmuz ayı arpa satışlarına başvuru yapmış ve evrakları tam olan yem fabrikalarından sadece
2021 Ağustos ayına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış fiyat listesi istenecektir.
Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir.
Yem fabrikaları 2020 yılı fiili tüketim belgelerini yeminli mali müşavirden onaylı olarak
getireceklerdir.
Yem fabrikalarının 2020 yılı fiili arpa tüketim miktarının kontrolü amacıyla talep sahiplerinden,
ilgili kurum onaylı olmak üzere 2020 yılında kullanmış olduğu elektrik enerjisi tüketimini gösterir resmi
belge istenecektir.
Şube Müdürlüğü hinterlantında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) var ise OSB bünyesinde faaliyet
gösteren fabrikalar için elektrik tüketim belgeleri toplu halde OSB yönetiminden yazılı olarak istenebilir.
Firmanın ibraz ettiği tüketim belgesi ile OSB'den temin edilen belge arasında fark var ise daha düşük
olan tüketim belgesi dikkate alınır.
Bu hesaplamalar sonucuna göre dikkate alınacak 2020 yılı fiili arpa tüketim miktarının 1/12 sine
kadar satış yapılabilecektir.
Bilindiği üzere satışlarımızın büyük çoğunluğu TMO Elektronik Satış Platformu (ESP)
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ancak yem fabrikalarına yapılacak satışlarda başvurular ve
tahsisler ikinci bir platform olarak uygulamaya konulan Yem Fabrikaları Elektronik Satış
Platformu üzerinden yapılacaktır.. Sadece yem fabrikaları için açılan yeni platforma (Yem
Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna) Kuruluşumuz web sitesi ana sayfasında bulunan linkten giriş
yapılabilecektir.
Yeni açılan platforma halihazırda platformumuza kayıtlı yem fabrikaları yetkilileri mevcut TMO
Elektronik Satış Platformuna girişte kullanılan mail adresi ve şifre ile giriş yapabileceklerdir. TMO
Elektronik Satış Platformuna kayıtlı tüm yem fabrikalarının üyelik bilgileri yeni açılan Yem
Fabrikaları Elektronik Satış Platformu'na aktarılmıştır.
Yem fabrikaları dışındaki besici-yetiştiriciler başta olmak üzere un, makarna, bulgur ve diğer
tüm sektörlerin kayıtları TMO Elektronik Satış Platformunda tutulacak olup başvuru işlemlerini yine bu
linkten yapmaya devam edeceklerdir.
Aynı anda hem yem fabrikası hem de besici-yetiştirici olarak faaliyet gösteren firmaların yem
fabrikası işlemleri yeni platformdan, besici-yetiştirici ve diğer sektörlerine ait işlemleri TMO
Elektronik Satış Platformundan yapılacaktır.
Örneğin; A firması sadece yem fabrikası ise Şubelerimizce yem fabrikasına ait fiili tüketimi
Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu'na girilecek ve firma yeni platform üzerinden satış
başvurusu yapacaktır.
B firması ise hem yem besici-yetiştirici hem de yem fabrikası olarak faaliyet gösteriyorsa;
Şubelerimizce firmanın besici-yetiştirici fiili tüketimi TMO Elektronik Satış Platformundan
güncellenecek ve firma besici-yetiştirici olarak satış başvurusunu bu platform üzerinden yapacaktır. Bu
firmanın yem fabrikası olarak fiili tüketimi ise Şubelerimizce Yem Fabrikaları Elektronik Satış

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 63CEA9A1-E772-43E6-938D-E4A5C3C79770
Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tmo-ebys
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Platformu'nda güncellenecek ve firma yem fabrikası olarak satış başvurusunu Yem Fabrikaları
Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. Özetle iki sektörde faaliyet gösteren bu firma her iki
platformdan da arpa satışına başvuru yapacaktır.
Ayrıca arpa satışlarına ilk defa başvuru yapacak yem fabrikaları başvurudan önce 2021 yılı
Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait fabrika çıkışı yem satış fiyat listelerini yeminli mali
müşavirden onaylı olarak hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne teslim edecek ve firmalar
yem fiyatlarını Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu'nun Yem Fiyatları Giriş ekranına ilk etapta
Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait satış listelerini ayrı ayrı girişini yapacaklardır.
Temmuz ayında başvuru yaparak Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait fabrika çıkışı yem satış
fiyat listelerinin girişini tamamlayan firmalar ise sadece Ağustos ayına ait fiyat listelerinin girişini
tamamlayacaklardır.
Girişi yapılan fiyatlardan bayi iskonto tutarları kesinlikle düşülmeyecektir. Ayrıca fiyatlara
bayi karı ve nakliye tutarı dahil edilmeyecektir.
Firmalar, Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna; Besi yemi (14 protein), Süt yemi
(18 protein) ve Süt Yemi (19 protein) yem tiplerine ait fiyatları peşin ve varsa 60 gün vadeli olarak
girecektir. Fabrikaların platforma giriş yaptığı yem fiyatları Şube Müdürlüklerimizce satış fiyat
listelerinden kontrol edilecektir.
Yukarıda belirtilen protein değerlerinde üretim yapmadığını belirterek bu ürünlerin hiçbiri
için satış fiyat listesi ve fatura ibraz edemeyen yem fabrikalarının başvuruları kabul
edilmeyecektir.
Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna sadece bir veya birkaç aya ait yem fiyatlarının
girişini yapan firmaların üyelikleri aktif edilecek ancak bu firmalara sistem üzerinden tahsis yapılıp
yapılmaması hususunda bu durum dikkate alınacaktır.
Ağustos ayında arpa satışı yapılan yem fabrikalarının TMO'dan aldıkları arpa miktarına karşılık
gelen miktarda yem faturası (Ağustos ve Eylül aylarına ait) girişini Yem Fabrikaları Elektronik Satış
Platformu üzerinden Eylül ayı sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. Fatura girişi yapmayan veya
eksik miktarda fatura girişi yapan yem fabrikaları bir sonraki satıştan faydalanamayacaktır.
Tüm arpa satışları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.
C- NOHUT:
Şube Müdürlüklerimizin mevcut nohut stokları göz önünde bulundurularak telep gelmesi halinde
aylık olarak bakkal ve marketlere 250 kg'a kadar, Ziraat Odalarına (sadece satış marketlerinde satılmak
üzere) ise 3 tona kadar toptan satış yapılabilecektir.Yapılacak toptan satışlarda Kuruluşumuz perakende
satış fiyatlarımızın üzerinde ürün satılmayacağına dair taahhütname (Ek-4) alınacaktır.
Ç-PİRİNÇ:
Ek-1/C'de verilen pirinç stokları kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin
bedel mukabili Şube Müdürlüklerimiz kanalıyla Ek-2'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.
Pirinçlere yoğun talep gelmesi halinde Şube Müdürlükleri yoğun talep gelen stoklar için tahsis
yapacaktır. Tahsis yapılan pirinçler için Genel Müdürlükten uygunluk alındıktan sonra talep sahiplerine
duyurulacaktır.
Paketli pirinç satışları ise ikinci bir talimata kadar peşin bedel mukabilinde Ek-2'de yer alan toptan
ve perakende satış fiyatlarıyla yapılacaktır.
Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp
alınmayacağı hususu Ek-2'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.
Şube Müdürlükleri mevcut stoklarını dikkate alarak perakende satışlarının yanı sıra 1.000 Kg'a
kadar (talep sahiplerine aylık bir kereye mahsus olmak üzere) toptan satış fiyatlarımızla toptan satış da
yapabilecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Satışı yapılan pirinçler için para yatırma ve teslimat süresi 31 Ağustos 2021 tarihi mesai
bitiminde sona erecektir.
D- GENEL HÜKÜMLER:
Faaliyet belgesi, işletme tescil belgesi, onaylı fiili tüketim belgesi, kurulu kapasite raporu vs.
belgeleri ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecek, firma TMO Elektronik Satış Platformu
üzerinde pasif hale getirilecek ve Ticaret Dairesi Başkanlığına bilgi verilecektir.
Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı
hususu Ek-2'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.
Yeni kurulan fabrikaların, yeni kurulduğunu yeminli mali müşavir imzalı olarak belgelemesi ve
henüz aylık fiili tüketimi oluşmaması halinde, Şube Müdürlüklerinizce "Elektronik Satış Platformuna"
aylık 100 ton fiili tüketim miktarı üzerinden yıllık 1.200 ton fiili tüketimi tanımlanacaktır.
Yeni kurulan fabrikaların faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarının bulunması ve
bunu talimatımıza uygun şekilde belgelemeleri halinde, belgeledikleri ayların ortalaması kadar aylık fiili
tüketim miktarı oniki ile çarpılıp yıllık olarak sisteme tanımlanabilecektir.
Başvuruda bulunan ve getirilen evrakları tam olsa dahi Şube Müdürlüklerimizce yapılan
değerlendirmede evraklarının doğru olmadığı veya başvuruda belirtilen fabrikanın/işletmenin gerçekte
bulunmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu başvuru kabul edilmeyecektir.
Başvurularda ibraz edilen elektrik faturaları ile diğer belgelerin gerçek olup olmadığı
sorgulanarak, her bir firmaya ait elektrik tüketimleri, Yeminli Mali Müşavir onaylı fiili tüketim
raporlarındaki bilgiler ile kapasite raporları kıyaslanarak uygunluğu tespit edilecektir.
Şube Müdürlüklerimiz hinterlandında bulunan firmaların enerji temin ettiği şirketler veya
organize sanayi bölgesi müdürlüklerinden, firmaların yıllık enerji tüketim bilgilerinin topluca isteyerek,
ibraz edilen faturaların teyidi sağlanacaktır.
Birden fazla üretim konusu bulunan (mısır unu, buğday unu, irmik, bulgur vs.) firmaların ibraz
ettiği faturalarda yer alan elektrik tüketimlerinin farklı ürünlere ait olabileceği için ürün tahsisatı
yapılırken ilgili firmaya ait elektrik tüketim miktarının tamamı dikkate alınmayıp, kapasite raporlarında
yıllık azami tüketimleri belirlenen ürün grupları arasında oranlama yoluna gidilerek elektrik tüketim
miktarları bulunacaktır.
Faaliyete yeni başladığı anlaşılan firmalar ile mevcut durumda faaliyette olan firmaların üretim
tesisleri senede bir defa teknik personelin katılımıyla yerinde görülerek üretim, faaliyet konusu,
imkân ve kapasiteleri hakkında genel bilgi alınıp kayda geçirilecektir.
Besici ve yetiştiricilerimizin işletme tescil belgelerinde belirtilen hayvan sayılarının kontrolü
amacıyla Şube Müdürlüklerimizce yapılan yerinde denetimlerde hayvan sayısının işletme tescil
belgesinde belirtilen miktardan %15'den daha az olması veya denetime müsaade edilmemesi halinde bu
besici yetiştiricilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve o ay için kendilerine satış yapılmayacak, ilgili
İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine keyfiyet bildirilecektir. Takip eden aylarda ise söz konusu besici
ve yetiştiricilerin başvuruları kabul edilirken fiili tüketimlerinin belirlenmesinde, şube müdürlüklerimizce
denetimde tespit edilen hayvan sayısı esas alınacaktır.
İşletme tescil belgesinde belirtilen rakamdan fazla hayvan varlığı tespit edilmesi halinde ise
işletme tescil belgesindeki hayvan sayısına göre işlem 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 satışı yapılacak ürünler ile Şube
Müdürlüklerimiz kanalıyla dağıtımı yapılacak ürünler için 02 Ağustos - 13 Ağustos (dahil) 2021
tarihleri arasında talep toplanacaktır.
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TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin tahsisleri Genel
Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. Gelen talepler doğrultusunda yapılacak
tahsis sonuçlari 17 Ağustos 2021 tarihinde TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden
açıklanacaktır.
Şube Müdürlüklerince tahsisi yapılacak ürünlerde şubelerin kendi hinterlandından veya
yakın şube müdürlüklerinden başvurular kabul edilecek olup uzak mesafedeki firma ve besicilerin
yakın noktada işletmesinin bulunup bulunmadığı şube müdürlüklerimizce sorgulanacaktır.
Fiili tüketimin üzerinde satış yapılan firmalara bir sonraki ay, fazla satılan kısım kadar eksik satış
yapılacaktır.
Satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 26 Ağustos 2021 tarihi mesai bitiminde sona
erecektir. Teslimatlar ise 15 Eylül 2021'e (dahil) kadar Ağustos ayı fiyatlarıyla yapılabilecektir.
Stoklarına yoğun talep gelen şubeler, satış ve teslimatları belirli bir teslimat programı dahilinde
yapacak ve alıcılara teslimatı yapılacak ürünlerin teslim tarihini bildirerek sıkışıklık yaşanmasının önüne
geçecektir.
Liman işyerleri, gemi tahliyelerinde sıkışıklık yaşanmamasını teminen gelebilecek talepleri de
dikkate alarak talep toplama süre sonunu beklemeden talepte bulunan firmalara fiili
tüketimlerinin % 10'u aşmamak kaydıyla ön satış yapmaya yetkilidir. Ancak firmalara mükerrer
satış yapılmasını önlemek amacıyla her bir firmaya sadece bir liman işyerinden ön satış yapılacak ve
mükerrer satış durumu diğer liman şubeleri ile koordine edilecektir.
Şube Müdürlüklerimizce tahsisli satışlarda talep sahiplerinden başvuru esnasında istenilen
belgelerin doğruluğu belgeyi düzenleyen kişi ve kuruluşlardan ayrıca teyit 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, üretici birlikleri ve
birinci derece yakınları bu uygulamanın dışında tutulacaktır.
Firmalara ürün teslimatından önce 24.11.2020 tarih ve 281932 sayılı yazımızla bildirdiğimiz
hususlar çerçevesinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminden de
firmalarla ilgili faaliyet sorgulaması yapılacaktır. Faal durumda olmayan firmaların başvuruları kabul
edilmeyecek ve kesinlikle teslimat yapılmayacaktır.
Ürün satışlarında alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara
satmaları veya devretmeleri halinde ve Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve
usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını kabul
ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-5) taahhütname alınacaktır. Söz konusu taahhütnamede güncelleme
yapıldığından Temmuz ayı satışlarımızda alınan taahhütnameler iptal edilecek ve ekli taahhütname talep
sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir.
Polatlı Şube Müdürlüğümüz hinterlantındaki firmaların/kişilerin satışla ilgili iş ve işlemleri
Ankara Şube Müdürlüğünce yürütülecektir.
Gereğini arz/rica ederim.
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2 - EK 2 Fiyat Listesi
3 - EK 5 Taahhutname (1 Sayfa)
4 - EK 4 Nohut Taahhutname. (1 Sayfa)
Dağıtım:
Bilgi:

Sorgun Ajans Amirliğine
Yozgat Ajans Amirliğine
Alım, Muhafaza ve Ticaret Servisi Şefliğine
Muhasebe Servisi Şefliğine
Yerköy İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Yerköy Ticaret Borsası Başkanlığına
Yerköy Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Yerköy Ziraat Odası Başkanlığına
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Yozgat Ticaret Borsası Başkanlığına
Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Yozgat Ticaret İl Müdürlüğüne
Yozgat Ziraat Odası Başkanlığına
Sorgun Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Sorgun Ziraat Odası Başkanlığına
Sorgun İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
Şefaatli Ziraat Odası Başkanlığına
Şefaatli Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğüne
Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine
Bahçeşehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı
No:244 Kat:2 Merkez Yozgat MERKEZ

BOZDEMİR UN YEM NAKLİYE İNŞAAT
TEMİZLİK GÜVENLİK PETROL TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİNE
ATATÜRK BLV. MEVLANA MAH. 135
ÇEKEREK / Yozgat
TBE UN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİNE
KÖY SK. KÖYÜN KENDİSİ 136 Yozgat
YEMTAŞ YEM VE GIDA MADDELERİ TİC.VE
SAN.A.Ş.A
YERKÖY / Yozgat
CEYLANLAR TARIMA
ŞAHBAZLAR GIDA AKARYAKIT
NAK.İNŞ.TUT.TAR.VE HAYVANCILIK
ÜR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.NE
Sivas Yolu 8. km Sorgun/Yozgat SORGUN
YALÇINLAR UN VE YEM MAMÜLLERİ
TARIM HAYVANCILIK NAKLİYE SANAYİ
LTD.E
Babalı Köyü No:117/A Sorgun/YOZGAT
SORGUN / Yozgat
Sayın Onur KARADAVUT
ÇAYPINAR MAH. KABRİSTAN SK. 10/9
KADIŞEHRİ/YOZGAT Yozgat
ADEM BOZDEMİRE
BEDİRBABA MAH. 8324. SK. 12/1 SORGUN
YOZGAT Yozgat
AKBİRLİK UN LTD ŞTİNE
Ahmetefendi Sivas Yozgat Yolu Sorgun/Yozgat
SORGUN
YERKÖY UN FABRİKASI. A.Ş.NE
BAĞLARBAŞI MAH. ŞEHİT NECATİ YALÇIN
CAD. 37 YERKÖY / Yozgat
YİBİTAŞ UN GIDA A.Ş.NE
BELEDİYE SEBZE HALİ NO:46
MERKEZ/YOZGAT Yozgat
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EK-4

TAAHHÜTNAME

………. Şube Müdürlüğünüzden paketli olarak teslim alınan bakliyat ürünleri
azami olarak aşağıda yer alan TMO perakende satış fiyatı üzerinden nihai tüketiciye
satacağımızı, aksi takdirde TMO satışlarından 1 (bir) yıl boyunca
yararlanmayacağımız hususlarını koşulsuz olarak peşinen kabul ve beyan ederiz.

TAAHHÜTTE BULUNAN FİRMA
Unvanı
(Yetkili imzaları)

TAAHHÜTNAME VEREN KURUM/FİRMA:
ADRESİ
:
TELEFON NUMARASI
:
FAKS NUMARASI
:
TAAHHÜTNAME TARİHİ
:

ÜRÜN CİNSİ

Nohut (5-8 mm)
Nohut (8-9 mm)
Nohut (9 mm ve üzeri)

:
:
:

MİKTAR (Kg)

PERAKENDE RAF
FİYATI (TL/Kg)

……………..
……………..
…………….

………
……....
………

EK-5
…/08/2021

TAAHHÜTNAME
Kuruluşunuz tarafından 2021-2022 satış sezonunda satışa açılan ve satın almış
olduğum hububatı (buğday, arpa, mısır vs.) üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacağımı veya
devretmeyeceğimi ve Kuruluşunuzca istenilen belgelerde sahtecilik ve usulsüzlük
yapmayacağımı aksi halde 1 (bir) yıl süresince satışlardan yararlandırılmayacağımı kabul ve
taahhüt ederim.

Talep Sahibi veya Yetkilisi
Kaşe/İmza

EK-2
02 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
İTHAL EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)
Cinsi
İthal Ekmeklik Buğday 11,5 Protein
NOT:KDV ve maniplasyon hariç (maniplasyon 5,00 TL/Ton), nakliye ilave ücreti dâhildir.

Ürün Kodu

Satış Fiyatı

1547-1548

2,440

Ürün Kodu

Satış Fiyatı

ARPA SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)
Cinsi

Yerli ve ithal Arpa
2111-2112-2141-2142-2143
1,950
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için
5,00 TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.
PİRİNÇ SATIŞ FİYATLARI (TL/KG)
Cinsi
Kısa tane Groski
Yerli Osmancık
Yerli Ronaldo
Yerli Luna CL
Luna
Ronaldo
Yerli Köprü CL
Baldo
Baldo
Cammeo
Cammeo
Ronaldo
Ronaldo
Luna
Osmancık
Perla
Yerua
Fortuna

Ürün Kodu
3622
3651
3655
3656
3657
3658
3661
3673
3681
3682
3684
3685
3686
3689
3690
3692
3694
3695

Satış Fiyatı
Perakende**
Toptan*
4.25
3.75
7.00
6.25
5.75
5.25
5.75
5.25
5.75
5.25
5.75
5.25
8.75
8.00
8.75
8.00
8.75
8.00
8.75
8.00
8.75
8.00
5.75
5.25
5.75
5.25
5.75
5.25
7.00
6.25
8.75
8.00
8.75
8.00
8.75
8.00

* KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.
**KDV, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

Cinsi
Nohut Orta Tane (5-8 mm)
Nohut İri Tane (8-9 mm)
Nohut Çok İri Tane (9 mm ve üzeri)
Yeşil Mercimek
* KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.
**KDV, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

PAKETLİ BAKLİYATIN SATIŞ FİYATLARI (TL/KG)
Ürün Kodu
3414
3413
3412
3367

Perakende**
5.50
7.00
8.00
7.00

Toptan*
4.50
6.00
6.50
6.25

