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TOPRAK MAHSULLERİ OFİSi GENEL MÜDÜRLÜÔÜ 
Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 22479905/202.01 .O 1 
Konu : Hububat ve bakliyat satışı 

DAGITIM YERLERİNE 

Stoklarınızdaki mısır, bakliyat, çeltik ve pirinçler aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-1) yer 
alan fıyatlaTla Ol - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında satılacaktır. 

Buna göre; 
A-MISIR:

Satış Usul ve Esasları: 

Kullanıcılarına: 

• Besici ve yetiştiriciler,
• Yem fabrikalarına, \  

fiili tüketim (1 aylık) esasına göre Ek-1 'de belirtilen fiyatlarla satışa verilecektir. Nişasta ve · rnıik
fabrikalarına mısır satışı yapı)nıavacaktır. 

Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan mısırların Haziran 
ayma sarkan kısmının teslimatı Mayıs ayı satış fiyatlarından yapılacaktır. 

Satışa acılan stoklar; 

• Sattşa açık ithal mısırlardan bakiye serbest miktarlar ile 24/04/2019 tarihli ihale ile
bağlantısı yapılan 2. Yükleme dönemli yaklaşık 100 bin ton,

• Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan mıs1rların Haziran
ayına sarkan kısmının teslimatı Haziran ayı satış fiyatlarından yapılacaktır.

Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne fabrikaların 2018 yılına ait fiili 
tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile 
birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. Alınacak raporlarda fiili hayvan sayısının gösterilmesi

gerekmekte olup firmanın kurulu kapasite raporuna göre tahsisat yapılmayacaktır. 

Aynca fabrikalardan halen faaliyette olduklarını gösterir belge (01 Mayıs 2019 tarihinden sonra 
alınmış olması kaydıyla) istenecektiT. Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı 
oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır. 

Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 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 halinde; büyük 
baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden l aylık
tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve 
yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendileTinin imal 
ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri halinde; kanatlı hayvan başına 
günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam 
günde 300 gr, yarka. civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı 
yapılacaktır. 

Talep sahipleri Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden 2018 yılında mısıra dayalı mamul 
madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2018 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır 
ithalatı hak ecliş miktarını belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa bağlı oldukları ihracatçı birlik:Jerinin genel 
sekreterliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecek-tir). Bu miktar yıllık fiili tük.etim 
miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna gÖTe yapılacaktır. 
Paşakcnt Mah Atatürk Bulvarı No: 2 10200 Bnndırmıı/BALIKESİR 
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TOPRAK MAHSULLERİ OFİSi GENEL MÜDÜRLÜC;Ü

Ticaret Dairesi Bşkanlığı

B- NOHLjT, MERCIMEK:
Satış Usul ve Esısları:

c serbest olarak kişi ve kuruluş ayrtmI }ıapılmıksızın.. Açlk vö kapalı depolarıınızda dökme halde bulunzuı natilrcl nohut ve yeşil mercimekler
peşin bedel mdiabili vcya peşin satış fi.vatları üzerindcn kati teminat ve mal bedeli
teminatı alınmak suretiyle 180 güne (6 ay) kadar vadeli vc vade farksz olarak Ek-l'de
beliııilen fi yatlardan,
c İnralattan elde edilen paketli ve çuvailı haldcki kalibre edilı,ıriş nohut ve yeşil
ıııercinıekler Ek-l'de belirtilen fiyatlarla peşin bcdel mukabilinde veya kati teminat ve
mal bedeli teminatı alınmak suretiyle 180 güne (6 ay) kadar vadeli ve vade fırksız olarak
da satılabilecektir.

Satısa AcıIan Stoklar;
. stoklaflmızda bulunan tüm nohut vc yeşil mercimekler,

Adıyarnan Şube Müdilrlüğü kapalı depolarında bulrırıan 2.306 ton, Ağonkırahisar Şube
Müdiirlüğüne bağlı Uşak Ajans Amirliği kapalı depolarında bulunan 132 ton 34l l kodlu nohutlar,
3.000 TL/Ton fiyatlı, Kayseri Şubc Müdllrlüğünc bağlı Boğazlıyan Ajans z\nıirliği kapalı deposunda
bulunan 254 ton ]3 l2 kodlu yeşil mercimck ise açık yığın tiyatı ile satılacaktrr.

Salışlara yoğuır talep gelrnesi duumunda, yoğun talep gelen işyeri stokları başr,uru sahiplerine
eşit miktafdu dağıtılacaktır.

Nohut ve yeşil mercimek satışında;
l. Depo bazında laboratuvar analiz ağırlıklr ortalama değerleri esas alınarak satış

yapılacaktır. Satış fişine satışı yapılaıI deponun ağırlıklt ortalama analiz değcrleri girilerek
nihai satış fiyatı olrışturulacak olup ilave bir analiz yapılmayacaktır.

2. Dökme olarak stoklanan nohut ve mercimeğin satrşr yine dökmc o]arak kamyon üstü teslim
esaslna göre yapılacaklir.

_3. Teslimat miktarr, depo bazında ağrrlıklı laboratuvar analiz ortalama dcğerlerinin girilmesi
sonucu oluşacak tutar tDerinden yapılacak olup Ofis hesaplanna yatınlan paıalr ın yetersiz
kalmasr duıurırunda bakiye tutarrn taınamlanmasıırr müteakip teslimata devam edileceklir.

Stokiannızda bulunan nohut ve yeşil mercimekleıden numune talep edenlere, nohut için 4,50
Tllkg (KDV hariç), mercimek için 4.00 Tllkg (KDV hariç) fıyatla numune veriieceklir.

C- PİRİNÇ - CELTIK:
Satıs Usul ve Esasları:
Kullanıcılırına;
a) Çeltik;
Kuruluşumuz Mersin Şube Müdürlüğiinde stokltı btılunan Calrose çellikler laal durumda

bulunan çeltik fıbrikalanna, peşin bedeli nrııkabili 2.100 TLlTon (60 randıman için, KDV ve

ıraniplasyon hariç, nakliye ilavc ücfeti d6hildir.) fiyatla salışrna devam edilecek olup randrmana görc

uygulanacak satış fi},atlan ekteki (Ek-2) tabloda bclirtilen şekilde uygularıacaktır,

Satrş a Açü lan Stoklar;
. Meısin Şube skıklannda bulunan calrose çeltikler,

Buna göre; talep sahipleri hinterlandında blılurıdıığu TMo Şube Müdürlüğüne ekteki (IJk-3)

]illn lJ l niiriı(ilrl tl hulun.ıcakl lr
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T-C.
TOPRAJ( MAIISULLERj OFİSİ GENEL MÜDURLÜrĞÜ

Ticaret Dairesi Başkanlığı
Miiracaatta;
- Bağlı olunan saııayi/ticaret odasından 2018 hasat döneminde f'aaliyette olduğunu gösterir

belge,

- 2o18 yılna ait fiili çeltik ttiketim miktarı,
resmi olalak belgelenerek (bu belgeler rcsmi kurum ve/veya mali müşavir onaylı olacalıtır)

dilekçesi ekinde sunulacaktrr.

Çeltik satışında;
1. Araç bazında fiyatlandırmaya yönelik tenısiii numune alınna ve randıman |espiti

işlemleıi, mevzuatlarımız ve 14.11.2018 tar,h. E.249232 sayılı 2018 döneıni çeitik alım
şartları talimatında belirtilen esas ve usullere göre yapılacaktır.

2. Temsili nuınune ahnması ve randıman tespiti işlemleri TMO işyeri eksperi taıafından alıcı
temsilcisinin nezaretinde yapılacak ve tulanağa bağlanacaktır (Ek-4).

3. Dökme olaıak stoklanan çeltiklerin satışı yine dökme olarak kamyon üstü tesliın esasına
göre yapılacaitır.

4. Teslimat mikları, ımaliz sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına
yatıırlan pıuiıı»ı yetersiz kalı,ırası drınımunda bakiye futarın tamamlanmasınr müteakip
teslimata devam edilecektiı.

b) Pirinç:
Pirinçler Ek- l 'de belirtilen fiyatlafdan perakeııde olarak satrlacaktır.

Aşağıda yer alan pirinç çeşitleri ise ycrcl ve ulusa] marketlel ile pirinç inıalatçıları ve
pakeıleyicilerine Ek-l'de belirtilen fiyatlaıdan, 5 tona kadır toptan satışa açrlmıştır. Ancalt
Bındırına ve Mersin Şube Müdürlükleri stoklaıındaki pirinçleı ise miktar kısrtlamasr olmaksızın
t[lep toplemık sureti ile peşin bedel mukabili ycrel ve ulusa] zincir marketler ile pirinç
imalatçıları ve paketleyicilerine saıılabilecektir. Satrşa açrlan iiıiinlere yoğun talep gelmesi dı,uuınunda,
yoğuı talğp gelen stoklaf için tahsisat yap acaktır.

Pirinç satlşı yapılacak talep sahiplerinden. 2018 yılına ait satış vğya imala/pakerleme
miktarlarını gösteren belge mali müşavirden onaylı olarak istenece}iir.

Yerli pirinçler ile İtalyan lJzun Tane Baldo (3681 kodlu) pirinçler toptan satışa kapalıdır.
Toptan Satışa Açrlın Stoklar;
Tip A

o Arjantin Fortuna (3672 kodlu).
. Uruguay Arjantin Baldo (3673 kodlu)
. İtalyan Cammeo (3674 kodlu),
. Arjarıtin Yerua (3677 kodlu),
. İtalyan Cammeo 2019 (3682 kodlu),
ı Yunanistan Camııeo 2019 (3684 kodlu).
o Rus Baldo 2019 (369l kodlu),
o Uı,uguay Peıla 2019 (3692 kodlu)

Tip C
. Yunanistarı Uzun Tane Ronaldo (3679 kodlu),
. Yunanistan Uzun Tane Luna (3680 kodlu),
o Yunanistaıı Ronaldrı 2019 (36tl5 kodlu),

Bil8i için :Ahmel ÇEv]K
Mcmur

'tclcfon No: (02a,6)7ı4 49 00/24l-i
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TOPRAK MAHSULLERi ol-isi GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Dairesi Başkanhğı
. İtalya Ronaldo 20l9 (3686 kodlu).
ı Bulgaıistan Uzun Taıe Luna (3687 kodlu),
ı Yıınanistan Luna20l9 (3688 kodlu),
. İtalyan Lrrna 2019 (3689 kodlu),
ı Rus Osmaırcık 97(3690 kodlu),
. Uruguay Luıra (3652 kodlu),

Orta Tane
. Calrose (3636 kodlu)

Krsa Tane
o Çin K.ısa Taıe Groski 2019 (3622 kodlu)
. MyanmaI Krsa Tane Groski Pirinç 2019(3623 kodlu)

D- GENEL HÜrtiırır-rn:
'[alep sahiplerinden, halen iaali.velte oldrığunu gaisteı,ir be]ge (Ol Mayıs 20l9larihinden sonra

alıırmış olması kaydıyla) istenecektir.
Kullanıcılarına ydnelik olarak yapılan tahsisli satrşIarın fiili tüketim hesabında sıdece

bışvuru sahiplerindcn alrnan fiili tüketim belgesi veya işletme tescil belgesi (başvuru tarihinüIe
mevcut hayvan sayısını gösteren) dikkate alınacaktır. Bunun dışında kurulıı kapasite raporu
veya diğer bclgeler dikkate alınmayacaktır.

Bu talimatrmızla yapılacak satrşlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti ılınıp
alınmayacağı hususu ekte yer alan satrş fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.

Yeni kurulan fabrikalann faaliyette olduğuı,ıu göstelir belgeleriııe istinaden aylık l00 tona
kıdar Satış yapnaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri
halinde belgelediklcri ıyların ortalaması kıdar satış yapnıa}|ı şubeleriniz yetkili krlınnııştır.
Tahsise tabi stoklarda yeni kurulan fabrikalar dı dağıtıma tatıi lutuIıcaktır.

Vadeli vade farksız satışlarda (bakliyat için), tesliır,ıatlar ınan,ıul ınadde satış uygularrra
esaslarinda yer alan teslimat süreleri dikkate alınarak yapılacaktır. Vadeli ve vade faı*sız cılarak
1apılaıı satışlarda20 Haziran tırihine kadar sözleşıne imzalanabilecektir.

Talimatımızla ilgili oIırak hinterlandrnrzda gerekli duyurular yapıIacaktrr. Talep sahiplcri
laleplerini hinterlandında bulunduğu (talep salıibi firııranın vergi kaydıırın bulunduğu ilçe/iliıı bağlı
olduğu TMO şıüe nrüdürlüğüne) şube müdiirlüğiine bildireceklcrdir. Satışlarda müacaatlar
12106120|9 ıari]ri mesai bitiminde sona ercccküı.

Bu tarihten sonra miiracıat edenlerin talcpleri kesinliklc dikkatc alınmayacıktır,
Satışı yapılan stoklar için paIa yalırma süresi l9106/2019 larihinde soı,ıa erecektir, Parasını

varıIan talep sahiplerine, tebligat siiıe sonu beklenilmeksizin tahsis edilen nıiktar kadar teslinat
vapılabilecektir.

Daha önceki aylardan parasr yatırı]arak teslimatı tımamlanamayan bakliyat, çeltik ve
pirinçlcrin İİaziran ayına sarkan kısmının teslimıtı Haziıan ayı satlş fiyatlarından yapılacaktır.

Ürün satışlarımızda tahsisat yıpılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da

şahıs tarıfından yapılan para transferi kabul editmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye
tularlarl kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılnrayacaktrr. Grup şirkelleri^ tiretici birlikleıi ve
kiiçük ölçckli besiciler (en fazla 7 araç tahsis çıkaır) bu uygulamanın dlşrnda tutrı}acaklrr.

1'iin1 iiriin satışlarında aiıcılaıdan Kuruluşumuzdan satın aldıkları üriinleri üçüncü şahıs ve

kurrıhışlı.a satmayacaklarına ve)/a devretmeyeceklerine, aksi ha.ldc 6 ay süreyle kendilerinc- satıŞ

),apılrrramaslnr kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-5 ) taaihtitname alrnacaklır.

Paşı]i.enl Mah .!!lalürk Bulvaİı No: 2 l0200 Balıdlrma/t]At.lKESlR
l'e]ğfon No : (0266) 714 49 00 FaksNo ] (0266) 7l3 06 97

Bilği için :n]ınreı ÇEVlK
Memua
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T.C.
TOPRAK MAIISULLERi oFisi GENEL MI jD[.IRL(]Ğij

Ticaıet Daiıesi Başkanlığı
'[tim iiriinler için son teslim tarihi 30 Haziran 20l9 ıarihidir.
İlgili kesimlere hububat satış dulunıları yaprlırken talimatımız aynen gönderilmcyecek ,

taliııraııa sektörü ilgilendiren bölitnleı şube yazrsı olaıak gönderilecektir.
Gereğini rica ederim.

Öıııer GüNCÜ
Şube Müdürü

Ek:
l-
)

3-
4-
)-

Dağıtlm]
Bağlı işyerlcrine
Balıkesir Ticaret Borsası
Bandıı-ma Ticaret Borsası
Karacabey Ticaret Borsası
Susur|ı.ık Ticaret Boısası
Gönen Ticaret Borsası
Inegöl Ticaret ve Sanayi Odası
IJulsa Ticarel Borsası
Yenişehir Ticaret Borsası
Biga Ticafet Bofsası
[kli Liste Faks

0266 24 | 8288
0266 733 8459
0224 67 6 9|25
0266 865 5.169
0266 762 1764
0221 714 9859
0224 221 3486
0224 7,73 4399

0286 3 l67780

Fiya1 listesi (l sayfa)
Randıman göre çeltik fiyat listesi (1 sayfa)
Çellik talep formu (1 sayfa)
Çeltik tutanağı (l sayfa)
Tazı]rhtitname

Belgenin aslı elektronik
imzalıd ır.

Paşgterıt Mah. Ala(İirk Bulvarü No:2 l0200 Bandırma/BAi,IKr,SIR
l'elefon No :{0266) 7l4 49 00 FaksNo i (0266)7|30697

Bjlgi için ;Ahmet ÇEvlK
Memur

-i'elef'on 
NQ: (0266)7I4 49 w24l5.-Posta bandirma.licıırclJ4tnro,lIov,tı' irlıernet sitğŞi ; $,Nıv tİllü,(Qv.!!:

u betge 5070 §ayll| €l€ktİonik imza kanununa giifQ güçmll el€l İonik |mza ile imz€lonıırrşlrİ.
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calrose

italy3 camrneo{2019|

YunanistJn cammeol2019)

italYan U.ua Tane galdo
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6.00
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6.00

Yunani§tan Ronaldo(2019)

italya Ronaldo(20]9)

Bul8aristan LUna(2019)

italya Lırna(2019)

UrtJ€uay Perla (?o19)

Çin Kısa fane Gı05ki (2019}

36a1

3689

4.8ö

3692 5.00

32a

600

6o0
Ru§ o5mancIk(2019)

Ru, Baldo(2o19)
i--.. ,.,o

3691

3622

3623Myanmal Kısa Tanc Groski(2019)
; i.;';o!sllvu;.ğ-*.lk.-k,. le,

cıNs

3536

3411

3312_3313 2,800

DlYAREA(li, GAziANTEP v€
(o^IYA 0A sİoKLu (uvAlll

FEsiN VEYA 160GüırE KAoAR
vADE( VAoE FARx5lz*

2.50

3.0o

650 s0o 485

5,00

4.25

4.25

4_45

s,30

5.]o

5.55

Uruguay-Aljantin Baldo

halya Cammeo

3673

3674

5,70

5.30

5,30

5.30

6.00

6,00

6,00

6.00

367?

361?

AJjantin Fonuna

Arjantin Yerua

4,3o

4-7o

3619

3680

3652

Yunan]91an l]u un tan€ Ronaldo

yunanitlan uzun Tane Luna

uru8uay tuna 480

4.80

4-7a

4.303685

3686 430

A]o

4.70

47D

5.7o

195

5,00

5.7D

2.95

ü beı8e 5070 sa}lh cıcktm ik imz9 kAııulı na gör€ güvcnti €l€ktronik imza ile imzrlanm!ştır

320

01_ 3o HAzİRAN 2019 AYlı,ıDA UYGU|-ANACAX sATlş IıYATLARI

i

sAT9 flYATLAil j

t,125 lııis " --- l

sAT|5 l(oou

3,70

rorrı* sınş rlvırı
[rVKg) kDv HARIÇ

50o

4,80

E;"j",,,-j{!]igL

I

l

4.!8

3688
I o,,

4.80

4.80

4.80
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EK-2

RANDıMANıNA cönr çrı-rir sATış riyRrı-nnı (TLlToN)

RAND|MAN oRANl(%)
cAtRosE (3535)

KATSAYl

45

55 2,925
64 2.880
63

62 2.790
61 2.745
60 2.700

59 2.655

58 2,610

s7 2.555

56 2.520
55 2.475

54

2.385

52

50 2,z5o

u belg. s070 sayılı eleklro ik imra kanulluııa giire güvtnli eleti(roniL im7l ile imzal,nmı!§tır

Randıman hesaplamasında Alım ve Muhafaza Daire Başkanlrğının

ahm rıygulamalannda kul|andığı hesaplama yöntemi baz ahnacak olup

teslimatta her bir araç hamulesi için randıman hesaplanacaktır.

2.835

2.430

53

2.340
2.29551
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EK:_1

ÇELTIK TALEP FORMt;

Kı.ıruluşı:nuzca satışa sunulan çeltik stoklanndirı belirleyeceğiniz miktarda alınalt
istiyorum, Yukanda vcrilen bilgilerin doğruluğunu onaylarım.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. (.. ../ 06 /2O l 9')

Firnıa yctkilisi
Kaşe/İınza

Firma / Şahıs Adı

Talep Miktarı (Ton)

20l8 Yı|ına Ait Fiili Tüketim
Miktırı (Ton)

Adres

iıı
Elektronik Posta ı@

Telcfon

Faks

Vergi Dıiresi

Vergi No

T.C. Kimlik No

D belct 50?0 layrlı el€kt[oDik inrza kanoırına g6r. giiro li elektronik imzs i|€ im)alanm§hr
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EK-5

.,./06/21119

I,AAHHÜTNAME

Kurulrışrrnuz tarafindan ...l ...l2O19 tarihinde satışaaçılan..........dan talep loıııru'nda
beliıtmiş olduğum tzüep seçeneği uyarrnca almış olduğum ....- ton ....,-... üçiincü şahıs ve
kuruluşlara satma}.acağım] vcya devretmeyeceğinıi, aksi hakle 6 ay süreyle satışlardan
yararlandrrılnıayacağımı kabui ve taatüüt ederim.

Talep Sahibi vcya Yctkilisi
Kaşe/imza

D belge 5070 sayılr €leklroırik inüa kanunüna göre güvcnli elektronik imza i|e imzaıanm§tlr,
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Depo Kodu
Ürüı Kodu
Üıün Çeşidi
Araç Plakası
ürün Mikıarı

dtizenlenmiş
çeşidi çeltik satışı

Yukarıda depo kodu. ürün kodu, ürün çeşicli ve satlş miktarı beliıtileır
çeşidi çeltik ürtintiırıden TMO mevzuat hi.ikümleri doğrultıısunda

numuıle alınmış olup numune ijzerinde TMO 2018 döıremi çeltik alım şartları
talinratrnda belirtilen yöntem kullanılarak analiz yapılmış ve yapılan analiz
sonucunda randıman or arıı Vo....... o larak be lirlenııı işti r.

EK:.l
TtiTANAK

lşyeri Adı
Tutanak No
'I'utanak Tarihi

için uygulanacak fiyatın tespiti aııacıyla
randrmana karşılık gelen satış fiyatı

Bu futanak.. ................firmasina yapılacak

olup belirlenen
TL/Kg'dır.

AL|CI TEMSILC§I TMo.......AJANS/Ş [-rBE nrÜı ilıııÜĞtı

Firma Adı
Temsilci Adı Soyadı-imza

Eks per
Adı Soyadı-imza

İşyeri Amiri
Adı Soyadı-imza

u be.lge 5o?0 sa}ılı Clcktİonik irMa k0nununİ giife 8ülenli elektİonik imza ile inzalafimşırr,

İş bu tutanak tarafimızca düzenlenerek imza altına ahnmıştır.


