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Konu : Peşin Hububat Satışları Mısır ve Arpa
Talimatı

 

DAĞITIM YERLERİNE
 

      Stoklarımızda bulunan ve ekli listede   yer alan arpa ve mısır belirtilen esaslar ve ekte ( )(Ek-1) Ek-2
yer alan fiyatlarla   tarihinden itibaren mısır için peşin bedel mukabilinde arpa için peşin06 Ocak 2021
veya  90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak satılacaktır.
TMO Elektronik  Satış  Platformu  (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   sistemi üzerinden yapılacaktır.TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU
Buna göre;
A- ARPA:
Satış Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;

Besici ve yetiştiricilere,

Peşin bedel mukabilinde veya yalnızca besici ve yetiştiricilere olmak üzere kati teminat ile mal bedeli
teminatı alınmak ve sözleşme imzalanmak şartıyla (sözleşme stok modülü üzerinden tanzim edilerek) 

 olarak Ek-2'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.90 güne (3 ay) kadar vadeli ve vade farksız
 Teslimat süresi, sözleşme imzalanacak miktara göre değişmekte olup;
            (a) 1.000 tona kadar olan satışlarda (1.000 ton dahil) 10 işgünü,
            (b) 1.001 tondan 3.000 tona kadar olan satışlarda (3.000 ton dahil) 20 işgünü
            (c) 3.001 tondan 5.000 tona kadar olan satışlarda (5.000 ton dahil) 25 işgünü,
            (ç) 5.001 tondan 10.000 tona kadar olan satışlarda (10.000 ton dahil) 30 işgünü,
            (d) 10.001 tondan 20.000 tona kadar olan satışlarda (20.000 ton dahil) 40 işgünü,
            (e) 20.001 tondan 30.000 tona kadar olan satışlarda (30.000 ton dahil) 50 işgünü,
            (f) 30.001 tondan 40.000 tona kadar olan satışlarda (40.000 ton dahil) 60 işgünü,
            (g) 40.001 tonun üzerindeki satışlarda ise 70 işgünü olarak uygulanacaktır.
Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara arpa satışı yapılmayacaktır.
 
Satışa açılan stoklar; 
1) ELÜS Arpa Stokları:

Ek-1/B listede yer alan arpa stokları,
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1.  

2) ELÜS Dışında Kalan Arpa Stokları:

Ek 1/A listede yer alan arpa stokları,

Talep eden besici ve yetiştiricilerin şube müdürlüğümüze 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. Başvuru için gerekli belgelerin 2020 yılı içerisinde
alınmış olması yeterli olacaktır. Şube müdürlüklerimiz daha önce ibraz edilen belgeleri Ocak ayı satışları
için esas alabileceklerdir.
Peşin bedel mukabilindeki ve vadeli arpa satışlarında besici ve yetiştiricilere banka kartı veya kredi

 vasıtasıyla da satış yapılabilecektir.kartı
Fiili  tüketim  hesabında  besici  ve  yetiştiriciler  için  talep  sahiplerinin  kayıtlı  oldukları  İl/İlçe  Tarım
Müdürlüklerinden  kaç  baş  ve  cins  hayvan  beslediklerini  belgelemeleri  hâlinde;   büyük baş hayvan

  hesabı  üzerinden    tüketimbaşına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg 1 aylık
miktarına kadar satış yapılabilecektir.
Aralık ayında kredi kartı  ile vadeli vade  farksız arpa almak  için müracaatta bulunan ve  tahsis yapılan
besici ve yetiştiricilerimizden, işyerlerimiz banka pos cihazlarından kaynaklı ürün satışı yapılamayanlara,
talep  etmeleri  halinde  Aralık  ayı  tahsis  miktarları,  Ocak  ayı  tahsis  miktarlarına  ilave  olarak
verilebilecektir.
                       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.  Hayvancılık  kooperatiflerinin  oluşturduğu  birliklere  de
Ticaret Dairesi Başkanlığından yetki alınmak suretiyle satış yapılabilecektir.
Tüm arpa satışları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.
 
B- 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/C-D 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 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  (Şubelerimiz bu bilgiyi Bakanlığımız Tek Pencere sisteminden teyit edebilecektir)
belgelemeleri hâlinde  ; büyük baş hayvan başına(başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren)
günde   küçükbaş hayvan başına ise günde   hesabı üzerinden   tüketim miktarına kadar2 kg, 1 kg 1 aylık
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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    üzerinden 60 gr 1 aylık
tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde   yarka, civciv vb. için 300 gr,

 hindi palazı için ise   üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.20 gr, 175 gr
Talep sahipleri 2020 yılı (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) mamul madde ihracatı karşılığında
mısır hak ediş miktarını gösteren belgeyi veya 2020 yılında (temin edilememesi durumunda 2019 yılı)
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.
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.
 
C- GENEL HÜKÜMLER:
                        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  ileride  doğabilecek  şikayetlerin  önüne  geçilebilmesi  amacıyla  lisanslı
depodan ürün teslimatı aşamasında yetkili sınıflandırıcılar tarafından çıkış analizi yaptırabilecektir.
Talep sahipleri taleplerini şube müdürlüğümüze bildireceklerdir.
TMO  ELEKTRONİK  SATIŞ  PLATFORMU  üzerinden  satışı  yapılacak  ürünler  ile  Şube
Müdürlüklerimiz kanalıyla dağıtımı yapılacak ürünler  için    tarihleri arasında,  talep06 - 13 Ocak 2021
toplanacaktır.
TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin  tahsisleri Genel Müdürlük
Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.
Aralık ayında tahsisi yapılan ve parası yatırılan ürünlerin teslimatları 15 Ocak 2021'e kadar
tamamlanacaktır.
Fiili  tüketimin  üzerinde  satış  yapılan  firmalara  bir  sonraki  ay,  fazla  satılan  kısım  kadar  eksik  satış
yapılacaktır.
Satışı yapılan stoklar için     ELÜS haricindeki ürünler için sözleşme imzalama ve para yatırma süresi 26

 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.Ocak 2021
ELÜS satışlarında   -    ELÜS tahsis miktarları18 Ocak 26 Ocak 2021 (dahil) tarihleri arasında hergün
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.
Başvurularında usulsüzlük tespit edilen firmalara cari satış kampanyası süresince satış
yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
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İsmail KARAKÖY
Şube Müdürü

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    kendilerinecari satış kampanyası süresince
satış  yapılmamasını  kabul  ettiklerine  dair  ekte  yer  alan  (Ek-3)  taahhütname  alınacaktır.  Söz  konusu
taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra e-posta veya faks ile gönderilebilecektir.
Gereğini rica ederim.
                                                                                                           
                                                                                                           

 
 

 

Ek:
1 - Stok Listesi. (4 sayfa)
2 - Fiyat Listesi. (1 sayfa)
3 - Taahhütname. (1 sayfa)

 
Dağıtım:

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Mersin Ticaret Borsası Başkanlığına
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