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Sayı : E-62895304-202.01.01-318943 07.01.2021

Konu : Buğday Satışı
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

        Stoklarınızda bulunan ve ekli listede  yer alan buğday aşağıda belirtilen esaslar ve ekte ((Ek-1) Ek-2
) yer alan fiyatlarla  tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satılacaktır.06 Ocak 2021
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) MAKARNALIK BUĞDAYLAR:
Satış Usul ve Esasları:
Yerli ve ithal makarnalık buğdaylar üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına

  peşin bedeli mukabili Ek-2'de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.fiili tüketim (1 aylık) esasına göre;
  Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına  olup fiili tüketimfiili tüketim esasına göre yapılacak
hesaplamalarında talep sahiplerinin  (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) yurt içi (bulgur)2020 yılı
satış miktarları dikkate alınacaktır.
Yurt içi satış miktarları hesaplanırken;

Firmaların kendi grup şirketlerine,
Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına,
Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan satışlar,
Firmaların  tüm mamul madde ihracatlarının karşılığı buğday miktarı,gerçekleştirmiş oldukları

düşüldükten sonra kalan yurt içi satış faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahibi bulgur
fabrikaları yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini ekte (  yer alan tabloda belirtildiği şekilde Ek-3)

 olarak getireceklerdir. Bu belgeler önceki satışlarda vermiş olanlardanyeminli mali müşavirden onaylı
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

 odasından onaylı olarak getireceklerdir.bulunduğu ticaret/sanayi
Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi makarnalık buğday tüketim miktarını
gösterecektir.
Talep sahipleri 2020 yılı (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) mamul madde ihracatı karşılığında
buğday hak ediş miktarını gösteren belgeyi veya 2020 yılında (temin edilememesi durumunda 2019 yılı)
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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 bulgur üretimi
yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2020/6 ayından sonra alınarak
şube müdürlüğümüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır.
Satışa açılan stoklar;

ELÜS Makarnalık Buğday Stokları:

Ek-1/A listede yer alan ELÜS makarnalık buğdaylar,

ELÜS Dışında Kalan Makarnalık Buğday Stokları:

Ek-1/A listede yer alan  İthal ve 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,

Düşük Vasıflı Ekmeklik buğdaylar;

Un fabrikaları,
Bisküvi fabrikalarına

Ek-2'de belirtilen fiyatlardan peşin bedel mukabili satılacaktır.
Satışa açılan stoklar;

Ek-1/B listede yer alan ithal ekmeklik buğdaylar,
Ek-1/B listede yer alan yerli ekmeklik buğdaylar

satılacaktır,
Tüm ekmeklik buğday satışları (yerli, ithal) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.
Ekmeklik Buğday Satışlarında;
Talep sahiplerinden,  (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) ekmeklik buğday tüketimi 2020 yılı 12

 ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini  onaylı olarakbin ton yeminli mali müşavirden
getireceklerdir.  (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) 2020 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı

 ise fiili tüketim belgelerini  12 bin tonun altında olan talep sahipleri mali müşavir veya bağlı
 odasından onaylı olarak getirebilecektir.bulunduğu ticaret/sanayi

Bulgur üreticilerinden ise  (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) ekmeklik buğday tüketimi 2020 yılı
 ve üzerinde olanlar fiili tüketim belgesini  onaylı olarak10 bin ton yeminli mali müşavirden

getireceklerdir.  (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) 2020 yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı
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 ise fiili tüketim belgelerini  10 bin tonun altında olan talep sahipleri mali müşavir veya bağlı
 odasından onaylı olarak getirebilecektir.bulunduğu ticaret/sanayi

Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi ekmeklik buğday tüketim miktarını
gösterecektir.
Talep sahipleri 2020 yılı (temin edilememesi durumunda 2019 yılı) mamul madde ihracatı karşılığında
buğday 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.
Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı un üretimi
yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2020/6 ayından sonra alınarak
şube müdürlüğümüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır.
Şube Müdürlüklerimiz un ve bulgur fabrikalarının faal olup olmadıklarının tespiti ve fiili tüketim
miktarlarının teyiti için firmalardan fiili tüketim belgelerinin verildiği yıla ait elektrik enerjisi

  Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden yıllık toplam enerjitüketim belgesi isteyeceklerdir.
tüketim belgesi temin ederek şube müdürlüklerimize ibraz edeceklerdir.
 
C- GENEL HÜKÜMLER:
Hububat satışlarında, firmaların ibraz ettiği fiili tüketim belgesi ile enerji tüketim belgelerinin
karşılaştırılmasında fiili tüketimlerinin beyan edilenden daha az hesaplanması halinde enerji tüketim
belgelerinden hesaplanan fiili tüketim miktarları dikkate alınarak sisteme fiili tüketim olarak
tanımlanacaktır.
Faaliyet belgesi, kapasite raporu, yeminli mali müşavir veya mali müşavir onaylı fiili tüketim belgesi ve
enerji tüketim belgesi ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecek, firma TMO Elektronik
Satış Platformu üzerinde pasif hale getirilecektir.
Fiili Tüketim Hesaplama Örneği  herhangi bir şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın;
2020 yılı fiili buğday tüketim miktarı 20.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2020 un ihracat miktarı ise 5.000
ton olduğunu varsayalım.
            Buna göre; 5.000 x 1,358=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı olacaktır.
20.000-6.790= 13.210/12=1.100 ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin 1/12'si olan buğday miktarıdır.
            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 yaptırabileceklerdir.
Yeni kurulan fabrikaların faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde
belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapılabilecektir.
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.
Şube Müdürlükleriniz kanalıyla dağıtımı yapılacak ürünler için kullanılacak fiili tüketim
miktarları 15 Ocak 2021 tarihinde firmaların TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sisteminden
tespit edilen bakiye fiili tüketimleri  baz alınarak belirlenecektir.
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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  tarihi mesaipara yatırma süresi 26 Ocak 2021
bitiminde sona erecektir.
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.
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 yapılabilecektir.
Başvurularında usulsüzlük tespit edilen firmalara cari satış kampanyası süresince satış
yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacak ve bu firmalara satış yapılmayacaktır.
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.
Ocak ayında satışa açtığımız stoklardan, ilk etapta talepte bulunan tüm firmalara  fiili tüketiminin %10'u
tahsis edilecektir. Bakiye miktarlar ise Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya un vereceğini taahhüt

, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılacaktır.eden firmalara
Kasım-Aralık aylarında taahhüt veren firmaların taahhütleri Ocak ayında da geçerli olacaktır.
Bu ay ilk kez taahhüt verecek olan firmalar, fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (06-13 Ocak
2021) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. Platform üzerinden alınacak taahhütname
örneği ekte (Ek-4) yer almaktadır. Taahhütname vermek ve fatura girişi yapmak isteyen firmalarımız için
taahhütname ve fatura giriş ekranı platformumuzun menü kısmında İthal Satış İşlemleri altında yer
almaktadır.
Firmaların söz konusu taahhütnameleri için girişlerini yapıp kayıt ettikten sonra onay tuşuna
basarak onaylamaları gerekmektedir.
Taahhütnamelerin ve faturaların ekmeklik buğday unu olarak yapılması gerekmekte olup özel amaçlı
unlar dikkate alınmayacaktır.
Kasım-Aralık aylarında taahhütte bulunan firmalar için Kuruluşumuzdan almış oldukları buğday miktarı
karşılığında Platfoma fatura giriş son tarihi  tarihidir.12 Ocak 2021
Firmaların verdikleri taahhütlerin miktarı, TMO'dan almış oldukları toplam buğday miktarına karşılık
gelen un miktarıyla sınırlıdır. Buğdayı una çevirirken 1,358 katsayısı esas alınacaktır. Dolayısıyla
firmaların beyan etmeleri gereken fatura miktarı TMO'dan aldıkları buğdayın 1,358'e bölünmesi
neticesinde bulunan miktar olacaktır.
Aralık ayı taahhütlerini yeterli fatura ibraz ederek tamamlayan firmalar Ocak ayında ürün tahsisleri için
fiyat taahhütlerini Şube Müdürlüklerimize dilekçe vermek suretiyle değiştirebilirler. Bu değişiklik talep
dilekçesinin 13.01.2021 tarihine kadar Şube Müdürlüğümüze iletilmiş olması gerekmekte olup bu
tarihten sonraki değişiklikler işleme alınmayacaktır.
Tüm ürün satışlarında alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara
satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde  kendilerinecari satış kampanyası süresince
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İsmail KARAKÖY
Şube Müdürü

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.
Gereğini rica ederim.

 

 

Ek:
1 - Stok Listesi-Ekmeklik Buğday. (1 sayfa)
2 - Stok Listesi-Makarnalık Buğday. (1 sayfa)
3 - Fiyat Listesi (1 sayfa)
4 - Mak Buğ Hesaplama Tablosu (1 sayfa)
5 - Fiyat Taahhütnamesi. (1 sayfa)
6 - Taahhütname (1 sayfa)

 
Dağıtım:

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
Mersin Ticaret Borsası Başkanlığına
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