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Sayı : 40428356/202.01.01/08 

Konu : Mısır satışı 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi: 31.03.2020 Tarih, E.74417 Sayılı talimatımız. 

İlgide kayıtlı talimatımızla stoklarınızda bulunan hububat ve bakliyatlar 01 - 30 Nisan 2020 

tarihleri arasında talimatta belirtilen usul ve esaslara göre satışa açılmıştı. Bu satışlara ilave olarak ekli 

listedeki stoklar satışa açılmıştır.  

Bu defa satışa açılan mısırlara ilave olarak ekte yer alan (Ek-1) stoklar, 1.250 TL/Ton fiyatla  

sadece kullanıcılarına, besici ve yetiştiriciler ile yem fabrikalarına yönelik 1 aylık fiili tüketim 
miktarına kadar peşin bedel mukabilinde satışa açılmıştır.  

Mısır satışlarında; 

 Talep sahiplerinden besici ve yetiştiricilerin hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile    

yem fabrikalarının ise fiili tüketim belgesi ile müracaat etmesi gerekmektedir  

 Talep sahipleri kaç adet ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde (Şubelerimiz bu 

bilgiyi Bakanlığımız Tek Pencere sisteminden teyit edecektir.); büyükbaş hayvan başına günde 

2 kg, küçükbaş hayvan başına günde 1 kg, 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. 

 Yem fabrikalarına 2019 yılına ait fiili tüketimlerinin 1 aylık miktarına kadar satış yapılacaktır. 

 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 

getireceklerdir. 2020 yılında alınarak şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli 

sayılacaktır.  

Bu ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelerinize elden değil www.tmo.gov.tr adresindeki 

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır.  

Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi nedeni ile bu talimatımız ile satışa açılan mısır başvuruları için 

gerekli belgelerin 2020 yılı içerisinde alınmış olması yeterli olacak ve söz konusu belgeler e-posta veya 

faks olarak da kabul edilecektir. İlgide kayıtlı talimatımızda da belirtildiği üzere tüm başvuru sahiplerinin 

hesapları Nisan ayı başında sistemde otomatik olarak pasife alınacak ancak yukarıda belirtilen belgelerin 

alınmasını müteakip şube müdürlükleri tarafından gerekli güncelleme yapılarak üyelikleri aktif duruma 

getirilecektir.  

Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının 

bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüklüğümüze ) şube müdürlüğümüze bildireceklerdir. 
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TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden satışı yapılacak mısırlar için 07 - 13 

Nisan 2020 tarihleri arasında, talep toplanacak, satışlar için talep toplanması saat 17:00’da sona 

erecektir.  

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin tahsisleri Genel 

Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. 

ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır. 

ELÜS satışlarında ürün tutarının, TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta mevcut 

olması gerekmektedir.  

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. 

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-2) taahhütname alınacaktır. Söz 

konusu taahhütname talep sahiplerince imzalanarak e-posta veya faks ile gönderilebilecektir. 

Hububat, bakliyat ve pirinç satışları konusunda hinterlandınızda bulunan ilgililere ve üyelerinize 

gerekli duyuların yapılması hususunda; 

Gereğini rica ederim. 

 

  

 

 

Ercan BAKIRTAŞ 

Şube Müdürü 

 

Ekler: 

1- Stok listesi (1 sayfa) 

2- Taahhütname (1 sayfa) 

 

Dağıtım: 

Dağıtım: 

Bağlı Ajans Amirlikleri 

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanlığı 

Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığı’na 

Eskişehir Sanayi Odası Başkanlığı’na  

Kütahya Ticaret Borsası Başkanlığı’na 

Kütahya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığı’na  

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na 
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