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Sayı : E-24048564-202.01.06-744836

Konu : Bakliyat ve Pirinç Peşin Satışları
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Kuruluşumuz  stoklarında bulunan ve  ekli  listede  ( )  yer  alan pirinçler  ile  paketli  pirinç veEk-1
bakliyatlar aşağıda belirtilen esaslar ve ekte ( ) yer alan fiyatlarla   tarihinden itibarenEk-2 05 Mayıs 2022
peşin bedel mukabilinde satılacaktır.

Buna göre;
                       

A-PİRİNÇ:
Toptan  ve  perakende  pirinç  satışları    tarihinden  itibaren    yer  alan05 Mayıs 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.
Platform  üyelikleri  onaylanmadan  önce  yıllık  pirinç  satış  miktarlarını  ve  halen  faaliyette

olduklarını gösterir belgeler istenecektir.
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    veya  bağlı      odasından  onaylımali müşavir bulunduğu ticaret/sanayi
olarak 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

Başmüdürlükler/Şube  Müdürlükleri    perakendemevcut pirinç stoklarını dikkate alarak
satışlarının yanı sıra   kadar bakkal ve marketlere (gıda perakendecileri), kamu kurum veyıllık 60 tona
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Derya ŞAHİNLER
Başmüdür

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

B- BAKLİYAT:
Perakende  satışlarımızın  yanı  sıra  stoklarınız  ölçüsünde  kırmızı  mercimek,  kuru  fasulye  ve

nohudun paketli  satışları  aylık  sadece bir defaya mahsus olmak üzere   yer  alan  fiyatlarla 500Ek-2'de
Kg'a  kadar  bakkal  ve  marketlere  (gıda  perakendecileri),  kamu  kurum  ve  kuruluş  yemekhanelerine,
yardım  kuruluşlarına  (aşevleri  dâhil),  okul/öğrenci  yurt  yemekhanelerine  ve  Ziraat  Odalarına  (sadece
satış marketlerinde  satılmak üzere)  yapılabilecektir. Ziraat Odalarına yapılan  satışta  sadece nohut  için
aylık bir defaya mahsus olmak üzere 3.000 Kg'a kadar satış yapılabilecektir.
 

C- BAKLİYAT VE PİRİNÇ  GENEL HÜKÜMLER
Toptan satışlardan yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinden alınacak   faaliyet belgeleri 01 Mart

 tarihinden sonrası için alınmış belgeler olacaktır. 2022

Toptan  (Başmüdürlük/Müdürlüklerimiz  yetkisinde  satılan  miktarlar  dahil)  satışlarımızda
alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri     toptan olarak üçüncü şahıs ve kuruluşlara

 veya   dair (Ek-3),satmayacaklarına devretmeyeceklerine
Toptan paketli ürün satışlarımızda ise Ek-3'de  yer alan taahhütnamenin yanı sıra 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 üzerinden satacaklarına dair (Ek-4) taahhütnameazami
de alınacaktır.

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden satışı yapılacak ürünler  için 05 Mayıs–
 tarihleri arasında talep toplanacaktır.16 Mayıs (dahil) 2022

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden  alınan  taleplerin  tahsisleri  Genel
Müdürlük  Ticaret  Dairesi  Başkanlığınca  gerçekleştirilecektir.  Gelen  talepler  doğrultusunda  yapılacak
tahsis  sonuçları        TMO  ELEKTRONİK  SATIŞ  PLATFORMU  üzerinden18 Mayıs 2022 tarihinde
açıklanacaktır.

Mayıs  ayında  satışı  yapılan  stoklar  için      tarihindepara yatırma süresi 27 Mayıs 2022 (dahil)
sona erecektir. Son teslimat tarihi   tarihidir.10 Haziran 2022 (dahil)

Nisan ayında satışı yapılan stoklar için parasını 29 Nisan'a kadar yatıran talep sahiplerinin ürün
teslimatları da 20 Mayıs 2022 (dahil) devam edilecektir.

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

Hinterlandınızda bulunan ilgili kişi ve kuruluşlara gerekli duyurunun yapılması husunda gereğini
arz ve rica ederim.
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1 - Stok Listesi
2 - Fiyat Listesi
3 - Taahhütname (1 Sayfa)
4 - Paketli Bakliyat ve Pirinç Taahhütnamesi (1 Sayfa)

 
Dağıtım:

Samsun Başmüdürlüğü Bağlı İşyerlerine
Samsun Ticaret Borsası Başkanlığına
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
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