
 

Kuruluşumuzca ekmeklik buğdaylar un fabrikalarına 4.460-4.575 TL/Ton fiyatla peşin 

bedel mukabili, 

Makarnalık buğdaylar, makarna, şehriye ve bulgur fabrikalarına 7.400-7.600 TL/Ton 

fiyatla peşin bedel mukabili,  

Çavdar-tritikale-yulaflar ise kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak 5.250 

TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili satışa açılmıştır. 

Makarnalık buğday satışlarımız için talep başvuruları www.tmo.gov.tr adresindeki TMO 

Elektronik Satış Platformu üzerinden 01 Aralık 2022 - 06 Aralık 2022 (dahil) tarihleri 

arasında talep toplama gerçekleştirilecektir. 

Ekmeklik buğday satışlarımız için taahhüt verme işlemi www.tmo.gov.tr adresindeki 

TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden 01 Aralık 2022 - 09 Aralık 2022 (dahil) tarihleri 

arasında gerçekleştirilecektir. 

A) MAKARNALIK BUĞDAYLAR: 

Satış Usul ve Esasları: 

Makarnalık buğday satışları kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre yapılacak olup fiili 

tüketim hesaplamalarında talep sahiplerinin 2021 yılı yurt içi (makarna, şehriye, bulgur) satış 

miktarları dikkate alınacaktır.  

Yurt içi satış miktarları hesaplanırken; 

1- Firmaların kendi grup şirketlerine, 

2- Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına, 

3- Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan 

satışlar, 

Firmaların gerçekleştirmiş oldukları tüm mamul ihracatları, düşüldükten sonra kalan 

yurt içi satış faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahibi makarna, şehriye ve 

bulgur fabrikaları yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini (Kuruluşumuzca istenilen tablo 

formatında) yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir.  

Makarna ve bulgur sektöründe faaliyet gösteren ve mamul madde üretim ve satış 

miktarının hammadde karşılığı kurulu kapasite miktarından yüksek olan talep sahibi 

firmaların, kurulu kapasite raporunda çalışma gün sayısı 300 gün olmasına rağmen fabrikanın 

365 gün çalışarak üretim yapması durumunda, mevcut kapasite raporu 300 güne bölünüp, 365 

gün ile çarpılarak hesaplanacak yeni rakam (elektrik sarfiyatının bulunan miktarı teyit etmesi 

durumunda ) kurulu kapasite olarak kabul edilecektir. 

Başvuru sahibi firmanın TOPLAM MAMUL MADDE SATIŞ MİKTARI' nın 

hammadde karşılığının Kurulu Kapasite Miktarından fazla ibraz edildiği durumda; 365 gün 

üzerinden hesaplanan Kurulu Kapasite Miktarının firmanın 2021 yılı elektrik sarfiyatı ile 

kontrolü sağlanacak, elektrik sarfiyatının kapasiteyi karşıladığı durumda yeni kapasite miktarı 

mamule çevrilerek "TOPLAM MAMUL MADDE SATIŞ MİKTARI" olarak kabul edilecek 

ve hesaplanan bu miktar makarna fiili tüketim belgesi ekinde yer alan hesaplama tablosunda 

kullanılacaktır. 

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 bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getireceklerdir. 

Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi makarnalık buğday 

tüketim miktarını gösterecektir. 

http://www.tmo.gov.tr/
http://www.tmo.gov.tr/


Talep sahiplerinin (makarna, şehriye ve bulgur sektöründeki) 2021 yılında mamul madde 

ihracatı var ise 2021 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında fiilen 

gerçekleşen mamul madde ihracat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve 

Ticaret Bölge Müdürlüklerinden, kati ihracat (1000)  kapsamında fiilen gerçekleştirmiş 

oldukları toplam mamul madde ihracat miktarlarını gösteren yazıyı ise firmanın bağlı olduğu 

İhracatçı Birliklerinden temin ederek getireceklerdir. Bu miktarlar yıllık fiili tüketim 

miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına fiili 

tüketimin ait olduğu yıl içerisinde belge düzenlenmemiş veya kati ihracatı yok ise bu durumun 

da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.  

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı 

makarna, şehriye veya bulgur üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite 

raporu istenecektir. 01 Kasım 2022 ve sonrası tarihli Başmüdürlük/Müdürlüklerimize ibraz 

edilen belgeler geçerli sayılacaktır. Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin 

güncel olmasına dikkat edilecektir.  

Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden 2021 yılına ait yıllık toplam enerji tüketim 

belgesi temin ederek Başmüdürlük/Müdürlüklerimize ibraz edeceklerdir. 

Elektrik enerjisi tüketim belgesini ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul 

edilmeyecektir. 

ELÜS makarnalık buğday tahsis miktarları 08 Aralık 2022 – 23 Aralık 2022 (dahil) 

tarihleri arasında hergün takas için TÜRİB’te işlem görecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı 

TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması 

gerekmektedir.  

Satışı yapılan makarnalık buğdaylar için para yatırma süresi ELÜS haricindeki stoklar 

için 20 Aralık 2022 (dahil) tarihinde sona erecektir.  

Makarnalık buğdaylar için son teslim tarihi 30 Aralık 2022 (dahil) olarak 

uygulanacaktır. 

Başvurularda makarna, şehriye ve bulgur fabrikalarınca Ek-2’de yer alan 

taahhütnamenin verilmesi zorunludur.  

 

B ) EKMEKLİK BUĞDAYLAR:     

Ekmeklik buğday stokları, Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un 

vereceğini taahhüt eden firmalara, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılacaktır.  

Un fabrikaları Ekim ayı satışlarımıza 01 Aralık – 09 Aralık 2022 (dahil) tarihleri 

arasında www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU 

üzerinden fiyat taahhütnamesi Ek-1 vererek başvuru yapabileceklerdir.  

Ayrıca Ek-1’de yer alan fiyat taahhütnamesi firmalarca ıslak imzalı olarak hinterlandında 

bulunduğu Başmüdürlük/Müdürlüklerimize elden teslim edilecektir.   

31 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere un fiyatını fabrika teslimi 

peşin azami 325 TL/Çuval taahhüt eden un fabrikalarına aylık fiili tüketimlerinin % 60’ına 

kadar tahsis yapılacaktır.  

Un fabrikaları vermiş oldukları peşin un fiyat taahhütleri üzerine aylık bazda azami               

5 TL/Çuval (50 kg) vade farkı ilave ederek vadeli fiyat uygulayabileceklerdir.  

http://www.tmo.gov.tr/


Ekmeklik un taahhüdü veren firmalar aynı zamanda pidelik un satış fiyat taahhüdü de 

vermiş kabul edilecektir. Pidelik unlar satış faturasında pidelik un olduğu belirtmek koşuluyla 

peşin taahhüt fiyatının azami 20 TL/Çuval (50 kg) üzerinde satılacaktır.  

Taahhütname vermek ve fatura girişi yapmak isteyen firmalarımız için taahhütname ve 

fatura giriş ekranı platformumuzun menü kısmında İthal Satış İşlemleri altında yer almaktadır.  

Taahhütnameler ve faturalar ekmeklik buğday unu için geçerli olup pidelik un dışındaki 

özel amaçlı unlar dikkate alınmayacaktır.  

 Kasım ayı ekmeklik buğday tahsislerinin teslimatları Ocak 2023 - Mart 2023 

döneminde başlayacaktır. Tahsisler TMO’nun belirleyeceği işyerinden ve depodan (TMO 

deposu ve/veya Lisanslı Depo), yine TMO’nun belirleyeceği kalite, ürün kodu ve mahsul 

yılında, ithal ve/veya yerli ekmeklik buğday stoklarından yapılacaktır.  

Tahsis sonuçları ve para yatırma tarihleri TMO tarafından bilahare açıklanacaktır.  

Firmaların taahhüt fiyatlarının cari aya ait fiilen uygulanan fiyatlar olması (eski 

sözleşmeler kapsamında verilen fiyatlar olmaması) gerekmektedir. Taahhütler firmanın 

taahhütte bulunduğu süre içerisindeki tüm ekmeklik un satışlarını kapsamakta olup satışını 

yaptıkları ekmeklik un fiyatları farklılık göstermeyecektir.  

Firmaların ekmeklik buğday unu taahhüt fiyatlarından piyasaya satış yapıp yapmadıkları 

kontrol edilecek, taahhüt fiyatlarından farklı fiyatlarla satış yaptığı tespit edilen firmalara 2 

(iki) yıl süre ile satış yapılmayacaktır.  

Un fabrikalarının  vermiş oldukları un fiyat taahhütleri 01 Aralık - 31 Aralık 2022 

(dahil) tarih aralığında geçerli olacaktır. 

01 Aralık 2022 tarihinden itibaren TMO’ya taahhüt edilen Aralık ayı fiyatı ile satılan 

unların faturaları ESP sistemine girilebilecektir. 

TMO Elektronik Satış Platformuna un fatura girişi yapan firmaların kendi grup 

şirketlerine kesmiş oldukları faturalar kabul edilmeyecektir. Grup şirketleri, bayii,  toptancı gibi 

aracı firma kullanmaları durumunda  bu aracıların piyasaya yaptığı satışların firmanın un 

taahhüt fiyatına uygun olduğunu belgeleyeceklerdir. Un fabrikaları adına satış yapan 

bayiler, satmış olduğu un faturasının açıklama kısmına hangi fabrika adına un satışı 

yaptığını yazacaktır. 

Taahhüt veren un fabrikalarına aylık fiili tüketimlerinin % 60’ına kadar tahsis 

yapılacaktır.  

Firmaların beyan etmeleri gereken fatura miktarı TMO’nun aylık azami tahsis miktarının 

1,358’e bölünmesi neticesinde bulunan miktar olacaktır. Bu miktardan daha az un faturası ibraz 

edilen firmalara giriş yaptıkları fatura miktarı ile orantılı olarak kısmi tahsis yapılacak ve 

bu firmalar bir sonraki ay satışlarından yararlanacaktır (2022 Kasım ve Aralık ayı 

taahhütleri dahildir).  

 Un fabrikaları aylık fiili tüketiminin %60’nın un karşılığından daha az miktarda un 

faturası ibraz etseler dahi üretimini yaptıkları ekmeklik buğday unlarının tamamını taahhüt 

fiyatından satmak zorundadır. 

Firmaların sadece fırınlara, pide ve ekmek imalathanelerine, belediyelere bağlı halk 

ekmek fabrikalarına, Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurum fırınları ile meslek liselerinin 

ekmek fabrikalarına satmış oldukları unların faturalarını sisteme giriş yapmaları 

gerekmektedir.  



Un fabrikaları (grup şirketi, bayii ve  toptancı dahil) tarafından düzenlenen tüm satış 

faturalarında “Teslim edilen unun ekmek ile pide üretimi dışında kullanılmayacağı ve 

başka amaçlı satıma konu edilmeyeceği” ibaresine yer verilecektir. 

Un fabrikaları taahhüt fiyatı üzerinden perakende ekmeklik ve pidelik un satışı 

yapabilecek, ancak perakende satışları TMO’ya ilgili ay için ibraz edilen toplam un satış fatura 

bedelinin %5’inden fazla olamayacaktır. 

Kasım ayı için taahhüt veren un fabrikaları 10 Aralık 2022 (dahil) tarihine kadar ESP 

sisteminde tahsis ayını (2022 – Kasım) seçerek sattıkları un karşılığı faturayı (01-30 Kasım 

2022 tarih aralığında kesilen) ibraz edecektir.  

Aralık ayı için taahhüt veren un fabrikaları 10 Ocak 2023 (dahil) tarihine kadar ESP 

sisteminde tahsis ayını (2022 – Aralık) seçerek sattıkları un karşılığı faturayı (01-31 Aralık 

2022 tarih aralığında kesilen) ibraz edecektir.  

ESP sistemine yüklemiş oldukları un satış faturalarını daha sonraki aylarda iptal 

eden firmaların iptal edilen fatura miktarına karşılık gelen buğday miktarı daha sonraki 

ay alacakları tahsis miktarından düşülecektir.  

Talep sahiplerinden, 2021 yılı ekmeklik buğday tüketimi 12 bin ton ve üzerinde olanlar 

fiili tüketim belgesini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2021 yılı 

ekmeklik buğday tüketim miktarı 12 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili tüketim 

belgelerini mali müşavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak 

getirebilecektir.  

Talep sahiplerinin 2021 yılında mamul madde ihracatı var ise 2021 yılı içerisinde Dahilde 

İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında fiilen gerçekleşen mamul madde ihracat miktarını 

belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden getireceklerdir. 

Bu miktarlar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. 

Şayet talep sahibi adına fiili tüketimin ait olduğu yıl içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu 

durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.  

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı 

un üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 01 Kasım 

2022 ve sonrası tarihli Başmüdürlük/Müdürlüklerinize ibraz edilen belgeler geçerli 

sayılacaktır. Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat 

edilecektir.  

Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden fiili tüketim belgelerinin verildiği yıla 

ait elektrik enerjisi tüketim belgesi isteyeceklerdir. Elektrik enerjisi tüketim belgesini ibraz 

etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Başvuruda bulunan ve getirilen evrakları tam olsa dahi Müdürlüklerimizce yapılan 

değerlendirmede evraklarının doğru olmadığı, başvuruda belirtilen fabrikanın gerçekte 

bulunmadığı veya faal olmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu başvuru kabul 

edilmeyecektir.  

Ayrıca Kuruluşumuz satışlarından yasaklanan firmalara ait fabrikaların yasaklılık süresi 

dolmadan kira veya satış yoluyla devir edilmesi durumunda bu fabrikalar üzerinden yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

 



İşletmesinde güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim sistemine sahip firmaların, bu 

yolla üreterek kullandıkları her bir kwh elektrik enerjisi verilerinin ilgili şebeke işletmecisi 

(ilgisine göre TEİAŞ, dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi) tarafından 

sayaç verilerinden saatlik bazda tespit edilebildiği gibi her bir üretici için elde edilen saatlik 

verilerin abone grupları ve kaynak bazında bir araya getirerek fatura dönemi bazında şebekeye 

verilen ve şebekeden çekilen elektrik enerjisi miktarını belirleyebilmektedir. Bu firmaların 

bağlı bulundukları şebeke işletmecilerinden (TEİAŞ, dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı 

sahibi tüzel kişi) yazılı olarak alacakları ilgili dönemde sisteme verilen net enerji miktarı 

bilgilerini ve şebeke işletmecisi ile imzaladıkları bağlantı anlaşmalarının bir örneğini ibraz 

etmeleri gerekmektedir. 

TMO tarafından iç ve dış piyasalar dikkatle ve güncel olarak takip edilmektedir. 

Stoklarımızın takviye edilerek piyasaya ürün arzımızın yeni hasada kadar kesintisiz devam 

etmesi için gerekli planlama yapılmış olup ayrıca tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızla 

işbirliği içinde ihtiyaç duyulması halinde her türlü tedbir alınacaktır. 

 

C-ÇAVDAR-TRİTİKALE-YULAF 

Kuruluşumuz stoklarında bulunan çavdar-tritikale-yulaflar kişi ve kuruluş ayrımı 

yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili satılacaktır. 

Çavdar-tritikale-yulaf satışlarından tüm başvuru sahiplerinin istifade edebilmesi için 05 

Aralık 2022 tarihine kadar talep toplanacaktır.  

ELÜS çavdar, yulaf ve tritikale tahsis miktarları 08 Aralık 2022 – 23 Aralık 2022 

(dahil) tarihleri arasında her gün takas için TÜRİB’te işlem görecektir. ELÜS satışlarında ürün 

tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması 

gerekmektedir.  

Satışı yapılan çavdar, yulaf ve tritikale için para yatırma süresi ELÜS haricindeki 

stoklar için 20 Aralık 2022 (dahil) tarihinde sona erecektir.  

Bu ürünler için son teslim tarihi 30 Aralık 2022 (dahil) olarak uygulanacaktır. 

 

 

 

Ekler: 1- Fiyat Taahhütnamesi 

           2- Taahhütname    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK-1 

…/…2022 

FİYAT TAAHHÜTNAMESİ 

Kuruluşunuz tarafından satışa açılan stoklardan satın almış olduğum ekmeklik buğdayı üçüncü 

şahıs ve kuruluşlara satmayacağımı, devretmeyeceğimi veya satın almayacağımı, istenilen belgelerde ve 

faturalarda sahtecilik ve usulsüzlük yapmayacağımı,  

  TMO’dan un taahhüt fiyatı vererek buğday alımı yaptığım için piyasaya arz edeceğim 

ekmeklik buğday unlarının tamamını fabrika teslimi azami peşin 325 TL/çuval (50 kg) fiyattan 

satacağımı,  

Ekmeklik un yanında pidelik un satışı da yaptığım takdirde pidelik unları yukarıda belirttiğim 

peşin çuval (50 kg) taahhüt fiyatımın azami 20 TL üzerine satacağımı, peşin ve vadeli fiyat taahhüdüm 

arasındaki vade farkının aylık azami 5 TL/çuval (50 kg) olacağını ve fiyat taahhüdümün 01 Aralık 

2022 – 31 Aralık 2022 (dahil) tarih aralığında geçerli olduğunu, 

Satışa sunduğum ekmeklik buğday unlarının tamamını taahhüt fiyatlarından fırınlara, pide ve 

ekmek imalathanelerine, belediyelere bağlı halk ekmek fabrikaları, Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz 

kurum fırınları ile meslek liselerinin ekmek fabrikalarına satacağımı, aracı firma kullanmam durumunda  

(bayii,  toptancı gibi) bu aracıların fırınlara yaptıkları satışların taahhüt fiyatları üzerinden yapılacağını 

ve bu satışları Kuruluşunuza belgeleyeceğimi,  

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlara aykırı davranmam halinde 2 (iki) yıl süresince 

satışlardan yararlandırılmayacağımı,  

Yapmış olduğum satışları süresi içerisinde faturası ile birlikte TMO’ya ibraz edeceğimi, aksi 

halde TMO’nun uygulayacağı yaptırımlara uyacağımı, 

TMO’nun satış faturalarımı ilgili kurumlar nezdinde görüntülemesini, mevcut ve ileride 

güncelleyeceğim verilerimin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşunuzca istenilen bilgi, belge, fatura ve 

verilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını, teyit edilmesini (sorgulanmasını), istenilmesi 

durumunda ibraz etmeyi, 

 Aralık ayı ekmeklik buğday tahsisimi; TMO’nun belirleyeceği işyerinden ve depodan 

(TMO deposu ve/veya Lisanslı Depo), yine TMO’nun belirleyeceği kalite, ürün kodu ve mahsul 

yılında, ithal ve/veya yerli ekmeklik buğday stoklarından, 2022 Aralık ayı satış fiyatlarından, 2023 

Ocak - Mart döneminde teslim edilmesini,   

 Kabul ve taahhüt ederim.  

         Talep Sahibi veya Yetkilisi 

                      Kaşe/İmza 

 

 

 

 



 

EK-2 

 

…/…2022 

 

 

 

TAAHHÜTNAME 

 

Kuruluşunuz tarafından 2022-2023 satış sezonunda satışa açılan ve satın almış olduğum 

buğdayı üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacağımı veya devretmeyeceğimi, Kuruluşunuzca 

istenilen belgelerde sahtecilik ve usulsüzlük yapmayacağımı, aksi halde 2 (iki) yıl süresince 

satışlardan yararlandırılmayacağımı, mevcut ve ileride güncelleyeceğim verilerimin işlenmesi 

ve saklanması ile Kuruluşunuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kişi, kurum ve 

kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini, sorgulanmasını, istenmesi durumunda ibraz etmeyi 

kabul ve taahhüt ederim. 

 

 

         Talep Sahibi veya Yetkilisi 

                      Kaşe/İmza 

 

 

 



EK-1

CİNSİ Ürün Kodu  Satış Fiyatı

1121 7.600

1122 7.500

1123 7.450

Düşük Vasıflı Mak. Buğday 1141 7.400

Cinsi Ürün Kodu  Satış Fiyatı

İthal Makarnalık Buğday 1518 7.500

Cinsi Ürün Kodu Satış fiyatı

Beyaz Sert Buğday 1211

Kırmızı Sert Buğday 1221

Beyaz Sert Buğday 1212

Kırmızı Sert Buğday 1222

Beyaz Sert Buğday 1213

Kırmızı Sert Buğday 1223

Diğer Beyaz Buğday 1311

Diğer Kırmızı Buğday 1321

Diğer Beyaz Buğday 1312

Diğer Kırmızı Buğday 1322

Diğer Beyaz Buğday 1313

Diğer Kırmızı Buğday 1323

1611

1621

Standart Dışı Buğday 1691 4.455

Cinsi Ürün Kodu Satış fiyatı

İthal Ekmeklik Buğday 13,5 Protein 1522-1525-1543 4.575

İthal Ekmeklik Buğday 12-12,5 Protein 1523-1541-1546-1549 4.500

İthal Ekmeklik Buğday 11,5 Protein 1547-1548 4.475

İthal Ekmeklik Buğday 1563 4.460

Cinsi Ürün Kodu Satış fiyatı

Çavdar 2211-2212 5.250

Tritikale 2221-2222 5.250

Yulaf 2311-2312 5.250

Perakende** Toptan*

Kısa tane Groski 3622 17,00 15,00

Luna Cl 3656

Luna Cl 3657

Luna Cl 3689

Colombo Cl 3656-3655

Ronaldo 3655

Ronaldo 3658

Ronaldo 3685

Ronaldo 3686

Ronaldo 3679

Nembo 3655

Meco 3655

Vasco 3655

Osmancık 3651

Köprü Cl 3651-3661

Rekor Cl 3651

Alba 3651

Efe 3651

Aslı 3651

Turbo Cl 3651

Imı 2554 3651

Osmancık 3690

Baldo 3673

Baldo 3681

Gönen 3671

Güneş Cl 3699

Cammeo 3682

Cammeo 3661

Casanova 3661

Keshan 3661
Özgür Cl 3661
Cammeo 3684
Perla 3692
Yerua 3694

Fortuna 3695
* KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

**KDV, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

Cinsi Ürün Kodu Perakende** Toptan*
Nohut İri Tane (8-9 mm) 3413 17,00 16,00
Nohut Çok İri Tane (9 mm ve üzeri) 3412 18,00 17,00
Kırmızı Mercimek (Futbol Tipi- Yaprak Tipi) 3220-3221 22,00 20,00

Kuru Fasulye Büyük Boy (A) 3860 21,00 20,00

Kuru Fasulye Küçük Boy (B) 3861 20,00 19,00
* KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

**KDV, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dahildir.

PAKETLİ BAKLİYATIN SATIŞ FİYATLARI (TL/KG)

21,00 19,00

22,00 20,00

24,00 22,00

Cinsi Ürün Kodu
Satış Fiyatı

20,00 18,00

İTHAL EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için 5,00 

TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.

PİRİNÇ SATIŞ FİYATLARI  (TL/KG) 

ÇAVDAR-TRİTİKALE-YULAF SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için 5,00 

TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için 5,00 

TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.

4.465

4.475

 YERLİ MAKARNALIK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için 5,00 

TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.

01 ARALIK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN SATIŞ FİYAT LİSTESİ

Yerli Makarnalık Buğday

 İTHAL MAKARNALIK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

YERLİ EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL/TON)

Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday 4.460

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, maydü, noda için maniplasyon ücreti alınmayacak, kapalı depolar için 5,00 

TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.

4.575

4.500

4.500

4.475



EK-2/A

BAŞMÜDÜRLÜK / ŞUBE 

MÜD.
LİSANSLI DEPO ISIN ÜRÜN KODU

SATIŞA AÇILAN 

MİKTAR (KG)
SATIŞ ŞEKLİ

ZD LİDAŞ TRXXGNB92212 1141 798.760

TEKİN (BATMAN MERKEZ) TRXTLTB82218 1123 2.018.160

SALUVAN TRXXGAB62212 1121 642.000

3.458.920

YİĞİT AGRO TRXXETB22211 1123 6.000.000

6.000.000

SARAÇ (MERKEZ) TRXSRCB32218 1123 4.000.000

SARAÇ (MERKEZ) TRXSRCB42217 1141 2.963.540

6.963.540

16.422.460

BAŞMÜDÜRLÜK / ŞUBE 

MÜD.
LİSANSLI DEPO ISIN ÜRÜN KODU

SATIŞA AÇILAN 

MİKTAR (KG)
SATIŞ ŞEKLİ

TİRYAKİ (GAZİANTEP) TRXTYTBO2212 1141 39.560

SAFİRTAŞ TRXSFTBF2217 1141 700.010

AL LİDAŞ TRXALLBC2210 1121 36.440

776.010

AS LİDAŞ (ÇUMRA) TRXASLB62212 1123 81.000

AS LİDAŞ (SARAY) TRXASLB02226 1123 361.120

YUSUF ZENGİN TRXYUSBD2213 1123 194.360

ERK LİDAŞ TRXXJBB82212 1123 56.600

SARAÇ (MERKEZ) TRXSRCB42217 1141 1.637.660

SARAÇ (MERKEZ) TRXSRCB32218 1123 2.963.540

5.294.280

VİRANŞEHİR LİDAŞ TRXXFPBD2216 1122 9.000.000

SENTİNUS (HİLVAN) TRXXHHB22219 1122 5.000.000

14.000.000

20.070.290

MAKARNA VE ŞEHRİYE FABRİKALARINA SATIŞA AÇILAN ELÜS MAKARNALIK BUĞDAY STOKLARI (KG)

TOPLAM

TOPLAM

ŞANLIURFA

TOPLAM

BATMAN

TMO Elektronik Satış 

Platformu 

 Üzerinden  Satılacaktır

KONYA

GENEL TOPLAM

GENEL TOPLAM

BULGUR FABRİKALARINA SATIŞA AÇILAN ELÜS MAKARNALIK BUĞDAY STOKLARI (KG)

TOPLAM

TOPLAM

KONYA

ŞANLIURFA

TOPLAM

TMO Elektronik Satış 

Platformu 

 Üzerinden  Satılacaktır

GAZİANTEP



EK-2/B

1121 1122 1123 1141 1518

YOZGAT 1.000 2.000 3.000

HATAY 1.108 207 1.438 2.753

AKSARAY 1.152 1.152

ŞANLIURFA 101 101

KIRŞEHİR 592 2.285 2.877

AFYONKARAHİSAR 2.753 315 1.099 4.167

KONYA 397 559 1.972 3.291 6.219

KAYSERİ 712 3.953 4.665

ANKARA 2.024 2.024

DENİZLİ 2.049 2.049

AKŞEHİR 1.345 1.345

SİVAS 348 1.777 2.500 4.625

ÇORUM 645 1.744 2.389

ESKİŞEHİR 86 402 488

ADIYAMAN 324 1.888 2.212

ADANA 4.066 4.066

DİYARBAKIR 283 1.146 1.429

POLATLI 2.000 2.000

GAZİANTEP 708 1.519 2.227

GENEL TOPLAM 809 5.567 5.332 27.285 10.795 49.788

SATIŞ ŞEKLİ

MAKARNA VE ŞEHRİYE FABRİKALARINA SATIŞA AÇILAN TMO YERLİ, İTHAL MAKARNALIK BUĞDAY STOKU 

(TON)

TMO Elektronik Satış 

Platformu 

 Üzerinden  Satılacaktır

BAŞMÜDÜRLÜĞÜ / ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ÜRÜN KODU

TOPLAM (TON)



EK-2/C

BAŞMÜDÜRLÜK/ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ
LİSANSLI DEPO ISIN ÜRÜN CİNSİ ÜRÜN KODU

SATIŞA AÇILAN 

MİKTAR( KG)

ALTUNTAŞ (YAPILCAN) TRXALTV22212 ÇAVDAR 2212 59.380

59.380

KAİNAT (YOZGAT) TRXKTUT52213 TRİTİKALE 2222 11.000

11.000

70.380GENEL TOPLAM

 SATIŞA AÇILAN ELÜS ÇAVDAR ,TRİTİKALE STOKLARI (KG)

AKSARAY
TOPLAM

YOZGAT
TOPLAM



EK-2/D

2211,2212

(ÇAVDAR)

2221,2222

(TRİTİKALE)

2311,2312

 (YULAF)

SAMSUN 5 5

ERZURUM 134 1.000 1.500 2.634

MUŞ  235 86 321

KONYA  493 493

ANKARA 2.154 2.154

KAYSERİ  675 6.062 6.737

KIRŞEHİR 2.362 2.362

SİVAS 3.000 6.000 9.000

AKSARAY  153 123 5 281

DENİZLİ  3 3

ÇORUM 3.000 3.000

AKŞEHİR 1.174 1.174

POLATLI 910 910

YOZGAT 144 144

ESKİŞEHİR 628 628

GENEL TOPLAM 1.200 7.267 21.379 29.846

SATIŞA AÇILAN TMO ÇAVDAR, TRİTİKALE, YULAF STOKLARI (TON)

BAŞMÜDÜRLÜĞÜ / ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

ÜRÜN KODU

TOPLAM 



Ek-3  

                              

            …/…./…… 

 

FİYAT TAAHHÜTNAMESİ 

 

 

Kuruluşunuz tarafından satışa açılan stoklardan satın almış olduğum ekmeklik buğdayı 

üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacağımı, devretmeyeceğimi veya satın almayacağımı, 

istenilen belgelerde ve faturalarda sahtecilik ve usulsüzlük yapmayacağımı,  

  TMO’dan un taahhüt fiyatı vererek buğday alımı yaptığım için piyasaya arz 

edeceğim ekmeklik buğday unlarının tamamını fabrika teslimi azami peşin 325 

TL/çuval (50 kg) fiyattan satacağımı,  

Ekmeklik un yanında pidelik un satışı da yaptığım takdirde pidelik unları yukarıda 

belirttiğim peşin çuval (50 kg) taahhüt fiyatımın azami 20 TL üzerine satacağımı, peşin ve 

vadeli fiyat taahhüdüm arasındaki vade farkının aylık azami 5 TL/çuval (50 kg) olacağını ve 

fiyat taahhüdümün 01 Aralık 2022 – 31 Aralık 2022 (dahil) tarih aralığında geçerli 

olduğunu, 

Satışa sunduğum ekmeklik buğday unlarının tamamını taahhüt fiyatlarından fırınlara, 

pide ve ekmek imalathanelerine, belediyelere bağlı halk ekmek fabrikaları, Adalet 

Bakanlığına bağlı ceza infaz kurum fırınları ile meslek liselerinin ekmek fabrikalarına 

satacağımı, aracı firma kullanmam durumunda  (bayii,  toptancı gibi) bu aracıların fırınlara 

yaptıkları satışların taahhüt fiyatları üzerinden yapılacağını ve bu satışları Kuruluşunuza 

belgeleyeceğimi,  

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlara aykırı davranmam halinde 2 (iki) yıl süresince 

satışlardan yararlandırılmayacağımı,  

Yapmış olduğum satışları süresi içerisinde faturası ile birlikte TMO’ya ibraz 

edeceğimi, aksi halde TMO’nun uygulayacağı yaptırımlara uyacağımı, 

TMO’nun satış faturalarımı ilgili kurumlar nezdinde görüntülemesini, mevcut ve 

ileride güncelleyeceğim verilerimin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşunuzca istenilen bilgi, 

belge, fatura ve verilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını, teyit edilmesini 

(sorgulanmasını), istenilmesi durumunda ibraz etmeyi, 

 Aralık ayı ekmeklik buğday tahsisimi; TMO’nun belirleyeceği işyerinden ve 

depodan (TMO deposu ve/veya Lisanslı Depo), yine TMO’nun belirleyeceği kalite, ürün 

kodu ve mahsul yılında, ithal ve/veya yerli ekmeklik buğday stoklarından, 2022 Aralık 

ayı satış fiyatlarından, 2023 Ocak - Mart döneminde teslim edilmesini,   

 Kabul ve taahhüt ederim.  

 

 

 

         Talep Sahibi veya Yetkilisi 

                      Kaşe/İmza 

 



EK-7 

 

TAAHHÜTNAME 
 

 

 

 

 

………. Şube Müdürlüğünüzden/Başmüdürlüğünüzden paketli olarak teslim 

aldığımız ürünleri azami olarak aşağıda yer alan TMO perakende satış fiyatı üzerinden 

nihai tüketiciye satacağımız, aksi takdirde TMO satışlarından 2 (iki) yıl boyunca 

yararlanmayacağımız hususlarını koşulsuz olarak peşinen kabul ve beyan ederiz. 

 
 

 

 

 

       TAAHHÜTTE BULUNAN FİRMA 

         Unvanı 

           (Yetkili imzaları) 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME VEREN KURUM/FİRMA: 

ADRESİ    : 

TELEFON NUMARASI  : 

FAKS NUMARASI   : 

TAAHHÜTNAME TARİHİ : 

 

 

 

 

 
                   PERAKENDE SATIŞ 

ÜRÜN CİNSİ                 MİKTAR (Kg)  FİYATI (TL/Kg) 

Kırmızı Mercimek : ……………. ………  

Pirinç : ……………. ………  

 



Ek-5 

MAKARNA FİİLİ TÜKETİM BELGESİ 

Aşağıda unvanı ve sicil numarası belirtilen firmanın başvurusu üzerine firma 

belgelerinin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere 

ulaşılmış olup söz konusu bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin doğru olmaması halinde 

doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve 

taahhüt ederiz. 

Firma Yetkilisi     Yeminli Mali Müşavir 

İmza       İmza 

 

Açıklamalar: 

1. Fiili Tüketim miktarları 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 12 aylık süreyi 

kapsayacaktır. 

2. Yukarıdaki Fiili Tüketim bilgileri firmanın muhasebe kayıtlarına göre düzenlenecek 

olup Kurulu Kapasite Raporu’na göre düzenlenmeyecektir. 

3. Fiili Tüketim miktarlarına fabrikanın Fason Üretimleri dahil edilmeyecektir. 

Firmaya Ait Bilgiler 

Firma Unvanı  

Adres/Telefon/Faks No   

Üye Olduğu Ticaret Odası/ Sanayi Odası/ Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası 

 

Ticaret/Sanayi/Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sicil No  

Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası  

SGK Müdürlüğü Sicil No  

2021 Yılı Sigortalı İşçi Gün Sayısı  

Firmanın Üretim ve Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler 

Üretilen Mamul Madde Adı  

Yıllık Makarnalık Buğday Tüketim Kapasitesi (Kg) 

(Cari Kurulu Kapasite Raporundan) 
 

2021 Yılı Fiili Makarna ve Şehriye Toplam Mamul 

Üretim Miktarı (Kg) 
 

2021 Yılı Üretimde Kullanılan Fiili Makarnalık Buğday 

Tüketim Miktarı (Kg) 
 

İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavir Bilgileri 

Ad Soyad  

Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası  

Adres/Telefon Numarası/Faks Numarası  



 

 

 

                                                                                               Firma Yetkilisi     Yeminli Mali Müşavir 

                                                                                                        İmza       İmza 

 

MAMUL MADDE ÜRÜN ADI FİRMA ADI 
BAĞLI OLDUĞU 

TMO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

2021 YILI (Kg) 

TOPLAM 

MAMUL MADDE 

SATIŞ MİKTARI 
(1) 

FİRMANIN 
GERÇEKLEŞTİRMİŞ 

OLDUĞU MAMUL 

MADDE İHRACAT 
MİKTARI (DİİB+KATİ)  

(2) 

FİRMANIN GRUP 

ŞİRKETLERİNE 

YURTDIŞI 
EDİLMEK ÜZERE 

YAPILAN SATIŞ 

MİKTARI                 
(3) 

FİRMANIN AYNI 
SEKTÖRDE 

FAALİYET 

GÖSTEREN 
DİĞER 

FİRMALARA 

YAPTIĞI SATIŞ 
MİKTARI              

(4) 

TOPLAM 

YURTİÇİ SATIŞ 

MİKTARI            
[1- (2+3+4)] 

TOPLAM YURTİÇİ 

MAMUL SATIŞ 

MİKTARININ 
MAKARNALIK 

BUĞDAY KARŞILIĞI 

(TOPLAM YURTİÇİ 
SATIŞ MİKTARI X 1,66) 

AYLIK 
VERİLECEK 

BUĞDAY 

MİKTARI 
(TOPLAM 

YURTİÇİ SATIŞ 

MİKTARININ 
BUĞDAY 

KARŞILIĞI / 12) 

Makarna, Şehriye 

Toplamı                    



 
 

Ek-6 

BULGUR FİİLİ TÜKETİM BELGESİ 

Aşağıda unvanı ve sicil numarası belirtilen firmanın başvurusu üzerine firma 

belgelerinin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere 

ulaşılmış olup söz konusu bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin doğru olmaması halinde 

doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve 

taahhüt ederiz. 

Firma Yetkilisi     Yeminli Mali Müşavir 

İmza       İmza 

Açıklamalar: 

1. Fiili Tüketim miktarları 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 12 aylık süreyi 

kapsayacaktır. 

2. Yukarıdaki Fiili Tüketim bilgileri firmanın muhasebe kayıtlarına göre düzenlenecek 

olup Kurulu Kapasite Raporu’na göre düzenlenmeyecektir. 

3. Fiili Tüketim miktarlarına fabrikanın Fason Üretimleri dahil edilmeyecektir. 

Firmaya Ait Bilgiler 

Firma Unvanı  

Adres/Telefon/Faks No   

Üye Olduğu Ticaret Odası/ Sanayi Odası/ Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası 

 

Ticaret/Sanayi/Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sicil No  

Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası  

SGK Müdürlüğü Sicil No  

2021 Yılı Sigortalı İşçi Gün Sayısı  

Firmanın Üretim ve Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler 

Üretilen Mamul Madde Adı    Bulgur 

Yıllık Ekmeklik Buğday Tüketim Kapasitesi (Kg) 

(Cari Kurulu Kapasite Raporundan) 

 

Yıllık Makarnalık Buğday Tüketim Kapasitesi (Kg) 

(Cari Kurulu Kapasite Raporundan) 

 

2021 Yılı Fiili Bulgur Üretim Miktarı (Kg)  

2021 Yılı Fiili Ekmeklik Buğday Tüketim Miktarı 

(Kg) 

 

2021 Yılı Fiili Makarnalık Buğday Tüketim Miktarı 

(Kg) 

 

İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavir Bilgileri 

Ad Soyad  

Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası  

Adres/Telefon Numarası/Faks Numarası  



 
 

Firmamızın Bulgur üretiminde kullanılan hammadde miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

 

 

                                                                                      Firma Yetkilisi     Yeminli Mali Müşavir 

                                                                                             İmza       İmza 

ÜRÜN ADI FİRMA ADI 

BAĞLI 

OLDUĞU TMO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

2021 YILI (Kg) 

TOPLAM BULGUR 

SATIŞ MİKTARI 

(1) 

FİRMANIN 

GERÇEKLEŞTİRMİŞ 

OLDUĞU MAMUL 

MADDE İHRACAT 

MİKTARI 

(DİİB+KATİ)                                                      

(2) 

FİRMANIN GRUP 

ŞİRKETLERİNE 

YURTDIŞI 

EDİLMEK ÜZERE 

YAPILAN BULGUR 

SATIŞ MİKTARI                  

(3) 

FİRMANIN 

AYNI 

SEKTÖRDE 

FAALİYET 

GÖSTEREN 

DİĞER 

FİRMALARA 

YAPTIĞI 

BULGUR 

SATIŞ 

MİKTARI                     

(4) 

TOPLAM 

YURTİÇİ 

BULGUR 

SATIŞ 

MİKTARI                     

[1- (2+3+4)] 

TOPLAM 

YURTİÇİ SATIŞ 

MİKTARININ 

BUĞDAY 

KARŞILIĞI                          

(TOPLAM 

YURTİÇİ 

BULGUR SATIŞ 

MİKTARI X 1,45) 

AYLIK 

VERİLECEK 

BUĞDAY 

MİKTARI 

(TOPLAM 

YURTİÇİ 

BULGUR 

SATIŞ 

MİKTARININ 

BUĞDAY 

KARŞILIĞI / 

12) 

EKMEKLİK 

BUĞDAY                   

MAKARNALIK 

BUĞDAY          


