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Konu : Peşin Bakliyat, Pirinç ve Çeltik Satışları
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Stoklarımızda bulunan ve ekli listede ( ) yer alan bakliyat, pirinç ve çeltikler aşağıda belirtilenEk-1
esaslar  ve  ekte  ( )  yer  alan  fiyatlarla    tarihinden  itibaren  peşin  bedel mukabilindeEk-2 04 Nisan 2022
satılacaktır.

Buna göre;           
A- BAKLİYAT:
Bakliyat  satışları      tarihinden  itibaren  ikinci  bir  talimata  kadar  Ek-2'de  yer  alan04 Nisan 2022

fiyatlardan perakende ve toptan (paketli ve dökme) olarak yapılacaktır.                                                       
          A-1: Nohut:

Mevcut nohut stoklarımız göz önünde bulundurularak,       kadaraylık bir kereye mahsus 500 kg'a
bakkal  ve  marketlere  (gıda  perakendecileri),  kamu  kurum  ve  kuruluş  yemekhanelerine,  yardım
kuruluşlarına  (aşevleri  dahil),  okul/öğrenci  yurt  yemekhanelerine  ve      kadar    Ziraat Odalarına3 tona
(sadece satış marketlerinde satılmak üzere)  Ek-2'de yer alan toptan satış fiyatlarıyla toptan paketli nohut
satışı yapılabilecektir.

A-2: Kırmızı Mercimek:
Mevcut    kırmızı  mercimek  stoklarımız  göz  önünde  bulundurularak paketli aylık bir kereye
      kadar  bakkal  ve  marketlere  (gıda  perakendecileri),  kamu  kurum  ve  kuruluşmahsus 500 kg'a

yemekhanelerine,  yardım  kuruluşlarına  (aşevleri  dahil),  okul/öğrenci  yurt  yemekhanelerine  ve    Ziraat
Odalarına (sadece satış marketlerinde satılmak üzere) Ek-2'de yer alan   satış  fiyatlarıyla paketlitoptan
kırmızı mercimek satışı yapılabilecektir.

Nisan  ayı  içerisinde  ;  talep  toplamaktoptan ithal kabuklu kırmızı mercimek satışları ise
suretiyle peşin bedel mukabili bakliyat imalatçıları ile bakliyat ve hububat toptan ticareti ile iştigal eden
sektör paydaşlarına yönelik dökme olarak yapılacaktır.

Mersin Başmüdürlüğümüz stoklarında bulunan kabuklu kırmızı mercimek stoklarından   tonu6 bin
satışa açılmıştır. Satışa açılan stoklar ve menşeleri;

Kazakistan menşeli 115 ton (toptan satışlardan bakiye miktarın tamamı)
Rus menşeli 316 ton
Kanada menşeli 5.569 ton

Bu satış miktarının;

4 bin tonu (Kanada menşe) sadece bakliyat imalatçılarına,
2 bin tonu (Kazakistan menşe: 115 ton, Rus menşe: 316 ton, Kanada:1.569 ton  ise ) bakliyat ve

 yönelik olarak yapılacaktır (Ek-1).hububat toptan ticareti ile iştigal eden sektör paydaşlarına
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Satışlar  TMO  Elektronik  Satış  Platformu  (Yerli-İthal  Ürün  Satışları  bölümü)  üzerinden  talep
toplamak suretiyle   belirtilen toptan kabuklu kırmızı mercimek satış fiyatından yapılacaktır.Ek-2'de

A-2.1. Bakliyat İmalatçılarına Yönelik Kabuklu Kırmızı Mercimek Satışı;
Bakliyat  imalatçıları  platforma  kayıt  olurken  sektör  olarak  "Bakliyat İmalatçıları"nı

seçeceklerdir. Paketleyiciler bakliyat imalatçısı sayılmayacaktır.
Ürün olarak   seçilerek kabuklu kırmızı mercimek yıllık fiilikabuklu kırmızı mercimek (dökme)

tüketimi girilecektir. Firmalar platforma, kabuklu kırmızı mercimek fiili  tüketimi olarak yıllık  imalatta
kullandıkları kabuklu kırmızı mercimek miktarlarını gireceklerdir.

Başmüdürlüğümüze Platform üyelikleri onaylanmadan önce yıllık kabuklu   mercimek kırmızı fiili
    ve    gösterir  belgeler  ibraztüketim ve imalat miktarlarını (Ek-4) halen faaliyette olduklarını

edilecektir. 
Talep  sahiplerinin  fiili  tüketimin  ait  olduğu  yıl  içerisinde Dahilde  İşleme  İzin  Belgesi  (DİİB)

kapsamında gerçekleşen   bu miktarı belirten   Ticaretkabuklu kırmızı mercimek ithalatı var ise yazıyı
Bakanlığı Gümrük  ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden  temin  ederek  getirecekler, bu miktar ESP'de
kayıt esnasında firmalarca girilecek, yıllık fiili tüketim miktarlarından otomatik olarak düşülerek

 Şayet talep sahibi adına fiili tüketimin ait olduğu yıl içerisindehesaplamalar buna göre yapılacaktır.
belge  düzenlenmemiş  ise  bu  durumun  da  yazılı  olarak  verilmesi  gerekmektedir.  Kayıtla  ilgili  tüm
bilgilerin getirilen evraklardan doğruluğu teyit edilerek ESP'de Başmüdürlüğümüzce onay verilecektir.

Birden fazla noktada fabrikası bulunan firmalar platforma tek vergi numarası altında bir kez üye
olacak, firmalarına ait kabuklu kırmızı mercimek fiili tüketim miktarlarını tek kalemde (toplam olarak)
bildireceklerdir.

Satışlar kullanıcılarına   olup fiili  tüketim hesaplamalarındafiili tüketim esasına göre yapılacak
talep  sahiplerinin    (temin  edilememesi  durumunda  2020  yılı)  fiili  tüketim miktarları  dikkate2021 yılı
alınacaktır.

Yıllık kırmızı iç mercimek üretim ve kabuklu kırmızı mercimek fiili  tüketim miktarını gösterir 
 ve   onaylı olacaktır (Ek-4). Fiili tüketim miktarıbelge 2020 veya 2021 yılına ait yeminli mali müşavir

yıllık    olan  talep  sahipleri,  fiili  tüketim  miktarı  ile  imalat  miktarını  gösterir6 bin tonun altında
belgelerini     odasından onaylı olarak getireceklerdir. mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi
Alınacak belgelerin geçerlilik tarihine dikkat edilecektir.

Başvuru yapan firmanın yeni tesis olması (2021 yılında kurulmuş) ve yıllık fiili tüketim miktarını
ibraz edememesi halinde fiili tüketim miktarı   Ton/Yıl olarak kabul edilecektir.600

A-2.2. Bakliyat ve Hububat Toptan Ticareti İle Uğraşan Sektör Paydaşlarına Yönelik
Kabuklu Kırmızı Mercimek Satışı;

Bakliyat ve hububat  toptan  ticareti  ile uğraşan sektör paydaşları platforma kayıt olurken sektör
olarak   seçeneğini seçeceklerdir."Tüccar"

Ürün olarak   seçilerek kabuklu kırmızı mercimek   fiilikabuklu kırmızı mercimek (dökme) aylık
tüketimi olarak her bir başvuru sahibi için   girilecektir.2 bin ton bilgisi

Başmüdürlüğümüze  başvuruda  bulunan  kişi/firmaların Platform üyelikleri  onaylanmadan önce 
 gösterir belgeler ibraz edilecektir.  halen faaliyette olduklarını

A-3: Kuru Fasulye:
Mevcut paketli kuru fasulye stoklarımız göz önünde bulundurularak   aylık bir kereye mahsus 500

  kadar  bakkal  ve  marketlere  (gıda  perakendecileri),  kamu  kurum  ve  kuruluş  yemekhanelerine,kg'a

2 / 5

Adres: Liman Mah. Atatürk Bul. No:143 55100 İlkadım/SAMSUN
Telefon: (0 362) 445 16 33     Faks: (0 362) 445 15 30   MERSİS No: 0854-0050-9580-
0027
e-Posta: samsun.ticaret@tmo.gov.tr    İnternet Adresi: www.tmo.gov.tr     Merkezi:
ANKARA
KEP Adresi : tmo.genelmudurluk@hs03.kep.tr

Bilgi için:Şeyma DOĞAN
GÜNDOĞDU

Şef

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 7FF4992B-D2B2-4EC9-B5CD-AB7D47A7443E Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tmo-ebys



yardım kuruluşlarına  (aşevleri  dahil),  okul/öğrenci  yurt  yemekhanelerine ve   Ziraat Odalarına  (sadece
satış marketlerinde satılmak üzere)   Ek-2'de yer alan toptan satış fiyatlarıyla paketli kuru fasulye satışı
yapılabilecektir.
           

B-PİRİNÇ:
Toptan  ve  perakende  pirinç  satışları    tarihinden  itibaren    yer  alan04 Nisan 2022 Ek-2'de

fiyatlardan yapılacaktır.
Ek-1'de  verilen  pirinç  stokları    olarak  peşin  bedel  mukabili    (gıdatoptan sadece  marketlere

perakendecilerine) yönelik olarak TMO Elektronik Satış Platformu (Yerli-İthal Ürün Satışları bölümü)
üzerinden talep toplamak suretiyle   belirtilen toptan satış fiyatlarından satılacaktır.Ek-2'de

Marketler platforma kayıt olurken sektör olarak  ) seçeceklerdir.Market (Gıda Perakendecileri
Marketler  için platforma üye olunurken sisteme fabrika girişi bölümünden giriş yapılacak (yeni ekle +
ile) fabrika adresi yerine ise market adresi yazılacaktır. Ürün olarak pirinç seçilerek pirinç fiili tüketimi
girilecektir. Platforma, pirinç fiili tüketimi olarak marketlerin yıllık satış miktarları eklenecektir.

Ulusal  zincir  veya  şubesi  bulunan marketler,  platforma  tek  vergi  numarası  altında  bir  kez  üye
olacak, marketlerine ait satış miktarlarını tek kalemde bildireceklerdir.

Marketlerin  sahibi  olduğu  firmalar  da  (marketin,  firmanın  sahibi/büyük  hissedarı  olduğunu
gösterir  noter  onaylı  Ticaret  Sicil  Gazetesi  örneği  ve  ilgili  market  adına  dilekçe  vermek  koşuluyla)
market adına platforma üye olarak başvuru yapabileceklerdir.

Pirinç paketleyicileri ve çeltik fabrikaları sisteme kesinlikle   market olarak kaydedilmeyecektir.
Başmüdürlüğümüze  marketlerin  Platform  üyelikleri  onaylanmadan  önce  yıllık  pirinç  satış

miktarlarını ve halen faaliyette olduklarını gösterir belgeler ibraz edilecektir.
Pirinç  satışları    olup  fiili  tüketim  hesaplamalarında  talepfiili tüketim esasına göre yapılacak

sahiplerinin    (temin  edilememesi  durumunda  2020  yılı)  yurt  içi  satış  miktarları  dikkate2021 yılı
alınacaktır.

Yıllık pirinç satış miktarını gösterir   (temin edilememesi durumunda 2020 yılı) belge 2021 yılına
 ve   onaylı olacaktır. Satış miktarı   olan talep sahipleri ise satış ait yeminli mali müşavir 5 tonun altında

miktarını gösterir belgelerini mali müşavir veya bağlı     odasından onaylı olarakbulunduğu ticaret/sanayi
getirebilecektir.

Başvuru  yapan  marketin  (gıda  perakendicileri)  yeni  faaliyete  geçmiş  olması  halinde  aylık
 baz alınacak olup fiili tüketim hesaplaması buna göre yapılacaktır.perakende pirinç satış miktarı

Başmüdürlüğümüzce    perakende  satışlarının  yanı  sıra mevcut pirinç stokları dikkate alarak
  Kg'a  kadar  bakkal  ve  marketlere  (gıda  perakendecileri),  kamu  kurum  ve  kuruluşyıllık 60.000

yemekhanelerine,  yardım  kuruluşlarına  (aşevleri  dâhil),  okul/öğrenci  yurt  yemekhanelerine  ve  Ziraat
Odalarına  (sadece  satış  marketlerinde  satılmak  üzere)  cari  toptan  satış  fiyatlarıyla  pirinç satışı
yapabilecektir.  

C- ÇELTİK:
Ek-1'de yer alan çeltik stokları (Elüs'ler) faal durumda bulunan  , çeltik fabrikalarına peşin bedeli

 fiyatla satılacaktır.mukabili Ek-2'de belirtilen
Elüs satış işlemleri TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU (ELÜS satış işlemleri-Elüs

)  üzerinden  talep  toplanarak    TÜRİBsatışa başvur Ek-2'de belirtilen Elüs çeltik satış fiyatlarıyla
kanalıyla yapılacaktır.

ELÜS Çeltik satışlarından   olup TMO Elektronik Satış Platformuna ve TÜRİB'eçeltik fabrikası
üye olan kesimler  faydalanabilecektir.
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ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.
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.

Çeltik Fabrikaları platforma kayıt olurken sektör olarak   seçeceklerdir. PlatformaÇeltik Fabrikası
üye  olurken  sisteme  fabrika  girişi  bölümünden  giriş  yapılacak  (yeni  ekle  +  ile)  Fiili  Tüketim Bilgisi
girişinde ürün olarak çeltik seçilerek çeltik fiili tüketimi girilecektir.

Pirinç paketleyicileri sisteme kesinlikle çeltik fabrikası olarak kaydedilmeyecektir.
Talep sahipleri fiili tüketim miktar bilgilerini ek tabloda (Ek-4)  belirtildiği şekilde

getireceklerdir.
Yıllık  fiili  çeltik  tüketim miktarlarını  gösterir    (temin  edilememesi  durumundabelge 2021 yılı

2020 yılı)   onaylı olacaktır. Fiili tüketim miktarı yıllık   olanyeminli mali müşavir 6 bin tonun altında
talep  sahipleri,  fiili  tüketim miktarı  ile  imalat miktarını  gösterir  belgelerini   mali müşavir veya bağlı

 odasından onaylı olarak getireceklerdir. bulunduğu ticaret/sanayi
Talep  sahiplerinin  fiili  tüketimin  ait  olduğu  yıl  içerisinde Dahilde  İşleme  İzin  Belgesi  (DİİB)

kapsamında gerçekleşen   bu miktarı belirten   Ticaret Bakanlığı Gümrük veçeltik ithalatı var ise yazıyı
Ticaret  Bölge  Müdürlüklerinden  temin  ederek  getirecekler,  bu miktar ESP'de kayıt esnasında
firmalarca girilecek, yıllık fiili tüketim miktarlarından otomatik olarak düşülerek hesaplamalar

  Şayet  talep  sahibi  adına  fiili  tüketimin  ait  olduğu  yıl  içerisinde  belgebuna göre yapılacaktır.
düzenlenmemiş  ise  bu  durumun  da  yazılı  olarak  verilmesi  gerekmektedir.  Firmalar  bu  konuda
bilgilendirilerek kontrolü yapılacak evraklarda bu miktara dikkat edilecektir. Kayıtla ilgili tüm bilgilerin
getirilen  evraklardan  doğruluğu  teyit  edilerek  ESP'de  Başmüdürlükler/Şube  Müdürlüklerince  onay
verilecektir.

Başvuru  yapan  firmanın  yeni  tesis  olması  (2021  veya  2022  yılında  kurulmuş)  ve  yıllık  fiili
tüketim miktarını ibraz edememesi halinde fiili tüketim miktarı   Ton/Yıl olarak kabul edilecektir.600
Birden fazla noktada fabrikası bulunan firmalar platforma tek vergi numarası altında bir kez üye olacak,
firmalarına ait fiili tüketim miktarlarını tek kalemde (toplam olarak) bildireceklerdir.

D- BAKLİYAT, PİRİNÇ VE ÇELTİK GENEL HÜKÜMLER
  Toptan  satışlardan  yararlanmak  isteyen  başvuru  sahiplerinden  alınacak   faaliyet belgeleri 01

 tarihinden sonrası için alınmış belgeler olacaktır.Şubat 2022
Toptan olarak bakliyat (dökme ve paketli), çeltik ve pirinç satışlarımızda alıcılardan (bakliyat ve

hububat  toptan  ticareti  ile  uğraşan  sektör  paydaşları  (tüccarlar)  hariç) Kuruluşumuzdan  satın  aldıkları
ürünleri       veya   dairtoptan olarak üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına devretmeyeceklerine
(Ek-3), toptan paketli ürün satışlarımızda ise alıcıların (kamu kurum ve kuruluş yemekhaneleri, yardım
kuruluşları (aşevleri dahil), okul/öğrenci yurt yemekhaneleri hariç) paketli olarak teslim alınan bakliyat
ve  pirinç  ürünlerini  nihai  tüketiciye    olarak  TMO  perakende  satış  fiyatlarımız  üzerindenazami
satacaklarına dair (Ek-5) taahhütname alınacaktır.

TK Tarım Kredi Pazarlama Ve Marketçilik A.Ş.'ye, talepleri halinde Başmüdürlükleriniz/Şube
Müdürlüklerimiz  stokları  dikkate  alınarak  Kuruluşumuz  perakende  satış  fiyatları  üzerinden  satmak
şartıyla bakliyat ve pirinç toptan satışı yapılabilecektir. 

Satış  yapılacak  firmaların  faal  olup  olmadıkları  (aktiflik/pasiflik  durumları)  GGBS  (Gıda
Güvenlik Bilgi Sistemi)'den sorgulanarak sadece aktif durumda olanlara onay verilecektir.
TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden satışı yapılacak ürünler için 04 Nisan– 11 Nisan

 tarihleri arasında talep toplanacaktır.(dahil) 2022
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Derya ŞAHİNLER
Başmüdür

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden  alınan  taleplerin  tahsisleri  Genel
Müdürlük  Ticaret  Dairesi  Başkanlığınca  gerçekleştirilecektir.  Gelen  talepler  doğrultusunda  yapılacak
tahsis  sonuçları        TMO  ELEKTRONİK  SATIŞ  PLATFORMU  üzerinden13 Nisan 2022 tarihinde
açıklanacaktır.

ELÜS çeltik  satışlarında   13 Nisan 2022 – 29 Nisan 2022 (dahil) tarihleri arasında hergün
ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB'de işlem görecektir.

Nisan ayında satışı yapılan stoklar için     tarihinde sonapara yatırma süresi 29 Nisan 2022(dahil)
erecektir. Teslimatlar ise 20 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar yapılacaktır.

PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler A.Ş. dijital satış platformu  kanalıyla
gerçekleştirilen  satışlar  için  Ek-2'de  yer  alan  toptan  satış  fiyatlarımız  ile  paketli  ürün  satışına  devam
edilecektir.

Başvurularında Kuruma sahte belge ibraz edilmesi gibi usulsüzlük tespit edilen firmalara 1 (bir)
yıl süre ile satış yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Hinterlandınız ulunan kişi ve kuruluşlara duyurulması hususunda gereğini arz ve rica ederim.
 

 

Ek:
1 - Stok Listesi
2 - Fiyat Listesi
3 - Taahhütname (1 Sayfa)
4 - Bakliyat, Çeltik Fiili Tüketim Belgesi (1 Sayfa)
5 - Paketli bakliyat ve pirinç taahhütnamesi (1 Sayfa)

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Samsun Başmüdürlüğü Bağlı İşyerlerine Samsun Ticaret Borsası Başkanlığına

Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığına
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Adres: Liman Mah. Atatürk Bul. No:143 55100 İlkadım/SAMSUN
Telefon: (0 362) 445 16 33     Faks: (0 362) 445 15 30   MERSİS No: 0854-0050-9580-
0027
e-Posta: samsun.ticaret@tmo.gov.tr    İnternet Adresi: www.tmo.gov.tr     Merkezi:
ANKARA
KEP Adresi : tmo.genelmudurluk@hs03.kep.tr

Bilgi için:Şeyma DOĞAN
GÜNDOĞDU

Şef

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 7FF4992B-D2B2-4EC9-B5CD-AB7D47A7443E Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tmo-ebys


