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28 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
Stoklarınızda bulunan ve ekli listede belirtilen (Ek-1) yerli ekmeklik buğday, arpa ve
çavdar ile ithal ekmeklik buğday ve arpa Ek-2’de belirtilen fiyatlar ve aşağıda belirtilen
esaslar dâhilinde 01 – 30 Kasım 2014 tarihleri arasında satışa açılmıştır.
Ekmeklik Buğdaylar:
Ekmeklik buğdayların satışı un ve bulgur fabrikalarına, düşük vasıflı ekmeklik
buğdayların satışı ise sadece bisküvi fabrikalarına peşin bedel mukabili yapılabilecektir.
Firmalara aylık bazda satış yapılacak toplam buğday miktarı, firmanın aşağıda
belirtilen hesaplama yöntemiyle bulunacak aylık fiili tüketim miktarını geçmeyecektir. Satış
miktarının takibi, ilgili şube müdürlüklerimizin koordinasyonunda yapılacaktır.
Buna göre;
1- Talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge ile 2013 yılına ait fiili
tüketim belgesi istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları
odalardan, fiili tüketim belgesini ise Ticaret/Sanayi odalarından veya mali müşavirlerden
onaylı olarak alacaklardır.).
Talep sahipleri, 2013 yılına ait un, bulgur ve bisküvi (kek, gofret, kraker vb.) ihracat
miktarlarını veya un, bulgur ve bisküvi (kek, gofret, kraker vb.) ihracatlarının olmadığını
resmi olarak belgeleyerek (ilgili ihracatçı birliklerinden) bir dilekçe ile hinterlandında
bulunduğu şube müdürlüğüne müracaat edecektir. Firmanın un, bulgur ve bisküvi (kek,
gofret, kraker vb.) ihracatı var ise un, bulgur ve bisküvi (kek, gofret, kraker vb.) ihracatı
karşılığı buğday, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından
düşülecek ve kalan miktarın 1/12’sine kadar satış yapılabilecektir. Hesaplamalarda un
karşılığı 1.358, bulgur karşılığı 1.450, bisküvi karşılığı ise 0.870 katsayıları esas alınacaktır.
Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın 2013 yılı
fiili tüketim miktarı 120.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2013 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. 120.000-6.790=113.210/12=9.434 ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin
1/12’si olan buğday miktarı bulunmuş olacaktır. Firmanın un ihracatı yoksa fiili tüketim
miktarı 120.000/12= 10.000 ton olarak dikkate alınacaktır.
2- Yoğun talep gelen stoklar için yapılan hesaplama sonucunda; 100 tondan az
buğday düşen talep sahipleri ile yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir
belgelerine istinaden 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili
tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış
yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır.
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3- Şubelerinizden yapılacak satış miktarlarına göre şubenizce tutulması gereken
olağanüstü hâl stoku da dikkate alınarak gerekmesi ve talep etmeniz halinde bağlılık
durumlarında bilahare düzenleme yapılacaktır.
Arpalar:
Arpa satışları; aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde sadece kullanıcılarına (yem
fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere) yönelik
olarak peşin bedel mukabili yapılacaktır.
Fiili tüketim hesabında yem fabrikaları için 2013 yılı fiili tüketim miktarının 1/12’si,
besici ve yetiştiriciler için ise talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım
Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri halinde büyük baş
hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1
aylık tüketim miktarına kadar 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 halinde,
kanatlı hayvan başına günde 12 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış
yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 65 gr olarak hesap edilecektir.
Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden; 50 tona
kadar veya üretimde bulundukları aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri hâlinde
belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şube müdürlükleriniz yetkili kılınmıştır.
Çavdarlar:
Stoklarımızda bulunan çavdarlar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel
mukabili serbest olarak satışa verilebilecektir.
Talepler:
Konu ile ilgili olarak hinterlandınızda gerekli duyurular yapılacak olup talep sahipleri
taleplerini hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Müracaatlar
07/11/2014 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlere
kesinlikle satış yapılmayacaktır.
Alınan talepler 10/11/2014 tarihi mesai bitimine kadar satışı yapacak şube
müdürlüklerine bildirilecektir. Diğer şubelerden gelen talepleri alacak olan satış şubesi ise
ivedilikle talepleri değerlendirerek yoğun talep gelen stoklar için gerekli hesaplamaları
tamamlayıp talep sahiplerine 11/11/2014 tarihi itibariyle para yatırma yönünde tebligatta
bulunacaktır.
Satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 14/11/2014 tarihinde sona erecek olup
parasını yatıran talep sahiplerine, bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır. Bu süre sonunda
07/11/2014 tarihine kadar talepte bulunup da tahsisten dolayı 1 aylık tüketimini alamamış
talep sahiplerine 1 aylık tüketimlerine kadar satış yapmaya Şube Müdürlükleriniz yetkilidir.
Ekmeklik buğday, arpa ve çavdarların satışında muhafaza açısından kritik olan
stokların teslimatına öncelik verilecektir.
Satışa açılan stoklara yoğun talep gelmesi durumunda yoğun talep gelen stoklar
için tahsisli satış yapılacaktır.
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Stokları satışa açılan şube müdürlüklerimizce talep toplama sonunda gelen fiili
tüketim miktarı toplamının satışa açılan şube stoklarından fazla olması durumunda yoğun
talep gelen stoklar için yapılacak tahsis işlemi, şube stoklarının talep sahiplerine ait 1 aylık
toplam fiili tüketim miktarına bölünerek bulunacak katsayının her talep sahibinin fiili tüketim
miktarı ile çarpılarak satılacak miktar belirlenecektir. Talep sahiplerine yapılacak tebligatta
talep formundaki talep miktarı da dikkate alınarak (Tahsis miktarının talebinden fazla olması
halinde talep miktarı kadar buğday verilecektir.) satılabilecek miktar bildirilecektir.
Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğümüz stoklarında 10.000 ton buğday olsun. Bu
şube müdürlüğümüze toplam 20.000 ton talep gelmiş olsun. Şube müdürlüğüne başvuru
yaparak talepte bulunan A firmasının aylık fiili tüketim miktarı da 1.000 ton olsun. Buna göre
10.000/20.000=0.5 katsayısı bulunacaktır. Bu katsayı ile firmanın talep miktarı çarpılarak
tahsis miktarı bulunmuş olacaktır. A firmasının tahsisat miktarı 1.000x0.5= 500 ton olarak
dikkate alınacaktır.
Şayet stokları satışa açılan şube müdürlüklerimizce talep toplama sonucunda gelen fiili
tüketim miktarı toplamının satışa açılan şube stoklarından az olması durumunda herhangi bir
işleme gerek kalmaksızın talep sahiplerinin 1 aylık fiili tüketim miktarları kadar satış
yapılacaktır.
Teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek
olup son teslim tarihi 30/11/2014’ü geçmeyecektir.
Şube müdürlüklerince satışa ilişkin talep miktarları, parası yatan miktar ve teslimat
bilgileri
eksiksiz
olarak
hazırlanarak
her
gün
mesai
bitiminden
önce
ahmet.yesilay@tmo.gov.tr, ve onur.bayhan@tmo.gov.tr adreslerine elektronik posta olarak
bildirilecektir.
Gereğini rica ederim.

Mesut KÖSE
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

EKLER:
EK: 1-Stok listesi (4 sayfa)
EK: 2-Fiyat listesi (1 sayfa)
EK: 3-Talep formu (1 sayfa)
EK: 4-Şube bildirim formu (1 sayfa)
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