
SAYIN ÜYEMİZ 

TMO stoklarında bulunan mısırlar; kanatlı hayvan besici ve yetiştiricileri (yumurta ve beyaz 

et), 24 aydan büyük dişi büyükbaş hayvan yetiştiricileri ile yem fabrikalarına yönelik 5.500 

TL/Ton (KDV, Maniplasyon Hariç) fiyatla peşin bedel mukabili satılacaktır. 

Başmüdürlük/Müdürlüklerimiz vasıtası ile elden mısır başvurusu kabul edilmeyecektir. 

Başvurular “SATIŞ PLATFORMLARI” üzerinden yapılacaktır.  

 

• Beyaz et tavukçuluğu yapanlar (beyaz et, damızlık beyaz et, kaz, hindi vs.) TMO 

Elektronik Satış Platformu üzerinden,  

• Yumurta tavukçuluğu yapan (yumurta ve damızlık yumurta tavuğu yetiştirenler) 

kanatlı sektörü Yumurta Sektörü Elektronik Satış Platformu üzerinden, 

• Yem fabrikaları ise Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu üzerinden, 

başvurularını yapacaklardır.  

 

24 aydan büyük dişi büyükbaş (süt ineği) besici ve yetiştiricileri; üretici örgütleri (Birlik, 

Kooperatif, Oda) vasıtasıyla başvuru yapabileceği gibi Tarım ve Orman Bakanlığının İl Tarım 

ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla bireysel başvuru da yapabileceklerdir.  

Üretici örgütleri talep toplama, ürün bedeli yatırma, teslim ve dağıtım işinin tamamını 

üstlenebilecekleri gibi istedikleri takdirde sadece talep ve başvuru evraklarını toplama ve evrak 

teslimi işini üstlenebilecektir.  

Bir besici yetiştirici sadece bir üretici örgütü üzerinden başvuru yapacaktır. Üretici örgütü 

üyeliği olmayan besici-yetiştiriciler de üretici örgütü üzerinden başvuru yapabilecektir. 

Kuruluşumuzun mısır satışına başvuru yapacak tüm üretici örgütlerinin (ürün bedeli 

yatırma ve teslimat işlemine müdahil olacak/olmayacak) mısır satışından faydalanabilmesi 

için başvuru süresi içerisinde: 

• Ek-2 veya Ek-3’de yer alan Birlik/Oda/Kooperatif Taahhütnamelerini noter onaylı 

olarak Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz etmesi gerekmektedir.  

• Üretici örgütleri, adına başvuru yapacağı besici-yetiştiricilerden Ek-4 veya Ek-5’de yer 

alan vekaletnameyi ve örneği Ek-6’da yer alan Hayvan Sahibi Taahhütnamesini alarak 

Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz edecektir. (Besici yetiştiriciler Hayvan Sahibi 

Vekaletnamesini sezonluk veremeyecek olup her satış için yenilenecektir. )  

• Üretici örgütleri örneği Ek-7’de yer alan Hayvan Sahibi Başvuru Listelerini’de 

düzenleyerek Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz edecektir. 

 

Ayrıca üretici örgütlerinin dağıtım/başvuru işini üstlenmediği veya bulunmadığı yerlerdeki 

besici yetiştiriciler ile üretici örgütü vasıtasıyla başvuru yapmak istemeyen besici yetiştiriciler 

Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine hayvan mevcudunu gösterir güncel liste 

ve Hayvan Sahibi Taahhütnamesi ile direkt başvuru yapabilecektir.  

 

24 aydan büyük dişi büyükbaş (süt ineği) besici ve yetiştiricilere yönelik satışa açılacak 

mısır stokları ve tahsis oranı nihai listelere göre bilahare açıklanacaktır. 

Fiili Tüketim Hesabında; 

• Yem fabrikaları için 2022 yılı (temin edilememesi durumunda 2021 yılı) mısır fiili 

tüketim miktarı,  

• Kanatlı sektörü için kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Orman Müdürlüklerinden kaç baş ve 

cins hayvan beslediklerini (Başmüdürlük/Müdürlükleriniz bu bilgiyi Bakanlığımız Kanatlı 



Bilgi Sisteminden teyit edebilecektir) veya Kanatlı Bilgi Sisteminden  kaç baş ve cins hayvan 

beslediklerini belgelemeleri hâlinde (01 Şubat 2023 veya sonrası tarihli mevcut hayvan 

sayısını gösteren); broiler (etlik) tavuklar için hayvan başına günlük 60 gr , yumurtacı 

tavuklar için hayvan başına günlük 90 gr, damızlık (etlik ve yumurtalık) tavuklar için 

hayvan başına günlük 100 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. 

Hindi ve kazlar için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 

gr üzerinden fiili tüketim miktarı esas alınacaktır. Hesaplamalarda kümes canlı kapasitesi 

kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 

Büyükbaş (24 aydan büyük dişi) besiciliği yapanlara hayvan başına günde 2 kg olarak 1 

aylık mısır tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir.  

Talep sahiplerinin (beyaz et, yumurta ve yem) mamul madde ihracatı var ise fiili tüketimin 

ait olduğu yıl içerisinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleşen mısır 

ithalat miktarını belirten yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden 

temin ederek getirecekler, bu miktar 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. 

01 Şubat 2023 tarihinden sonra alınarak Başmüdürlük/Müdürlüklerinize ibraz edilen 

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

olmasına dikkat edilecektir. 

Yem fabrikaları 2022 yılı (temin edilememesi durumunda 2021 yılı) fiili tüketim 

belgelerini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir.  

Yem fabrikalarının 2022 yılı (temin edilememesi durumunda 2021 yılı) fiili mısır tüketim 

miktarının kontrolü amacıyla talep sahiplerinden, ilgili kurum onaylı olmak üzere 2022 yılında 

kullanmış olduğu elektrik enerjisi tüketimini gösterir resmi belge istenecektir.  

Firmalar İçin Mısır Satış Takvimi: 

• SATIŞ PLATFORMLARI üzerinden Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et 

ve yumurta) satışı yapılacak mısırlar için; 23 Şubat – 02 Mart 2023 tarihleri arasında 

talep toplanacak, talep toplanma süresi 02 Mart 2023 (dahil) tarihinde sona erecektir.  

• ELÜS satışlarında mısırlar 06 Mart 2023 – 24 Mart 2023 (dahil) tarihleri arasında 

hergün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB’de işlem görecektir. 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. 

• Satışı yapılan mısırlar için para yatırma süresi 24 Mart 2023 (dahil) tarihinde sona erecektir. 

Son ürün teslim tarihi 31 Mart 2023 (dahil) olarak uygulanacaktır. 

 

Süt İneği Besici ve Yetiştiricileri İçin Mısır Satış Takvimi; 

• 23.02.2023 – 06.03.2023 (dahil); Üretici örgütlerinin, üyelerinden talep toplaması/ vekalet 

alması ve istenilen tüm belgelerle Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne başvuru 

yapması. Ayrıca besici ve yetiştiricilerin Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine bireysel 

başvuruları.  

• 07.03.2023 – 10.03.2023 (dahil); Bakanlığımız İl Müdürlüklerince nihai listelerin 

oluşturularak TMO’ya gönderilmesi, 

• 14.03.2023: Tahsislerin yapılması ve duyurulması, tahsis sonuçlarının açıklanmasını 

müteakip parasını yatıran alıcılara ürün teslimatına başlanması, 

• 31 Mart 2023 (dahil);Tahsisi yapılan mısır için son para yatırma tarihi,  

• 14 Nisan 2023 (dahil); Parasını yatırmış olanlara son ürün teslim tarihi, 



 

Satışlarda; Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları 

veya devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda ve faturalarda 

sahtecilik ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 2 (iki) yıl süre ile kendilerine satış 

yapılmamasını,  mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile 

Kuruluşumuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak 

teyit edilmesini (sorgulanmasını), istenmesi durumunda ibraz etmeyi kabul ettiklerine dair 

kanatlı sektöründen ve yem fabrikalarından (Ek-1) taahhütname alınacaktır.  

Söz konusu taahhütnameler talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden 

teslim edilecektir. 

Başvurularında Kuruma sahte belge ibraz edilmesi gibi usulsüzlük tespit edilen firmalara 2 

(iki) yıl süre ile satış yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacak ve bu firmalara satış 

yapılmaması hususunda Ticaret Dairesi Başkanlığı ve diğer Başmüdürlük/Müdürlükler 

bilgilendirilecektir.  

Ayrıca Bakanlığımızın İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yapılan yerinde kontrollerde besici 

ve yetiştiricilerin işletme tescil belgelerinde belirtilen hayvan sayılarından daha az sayıda hayvan 

varlığının tespit edilmesi ve bu durumun Bakanlığımız tarafından Müdürlüklerimize bildirilmesi 

durumunda bu besici yetiştiricilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve o ay için kendilerine satış 

yapılmayacaktır. Canlı hayvan sayılarını aynı satış dönemi içerisinde 2 kez yanlış bildiren 

besici-yetiştiriciler Kuruluşumuz satışlarından yasaklanarak, 1 yıl süreyle kendilerine satış 

yapılmayacaktır. Üretici örgütleri de verdikleri taahhüt kapsamında başvuru yaptıkları besici ve 

yetiştiricilerin hayvan sayılarından sorumlu olduklarından bir üretici örgütünün başvuru 

listesinde 2 kez hatalı bildirim yapan üretici örgütleri önce 1 ay, tekrarı halinde 1 yıl satışlardan 

men edilecektir. 

Deprem bölgesinde yer alan işyerlerimizden fiili tüketim tanımlanması hususunda 

başvuru yapmada sorun yaşayan firmalarımız en yakın faal TMO işyerinden başvurularını 

yapabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-1 

 

…/…2023 

 

 

 

TAAHHÜTNAME 

 

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

buğday, arpa, mısır, bakliyat ve pirinci (toptan olarak) 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-2 

PARA YATIRMA VE DAĞITIM İŞİNİ ÜSTLENEN 

BİRLİK / ODA / KOOPERATİF BAŞKANLIĞI TAAHHÜTNAMESİ 

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından satışa açılacak hububat satışlarına 

ilişkin olarak;  

• Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından 2022-2023 satış sezonunda 

satışa açılarak ve satın almış olduğumuz hububatın; vekâlet alınanlar dışında üçüncü şahıs 

veya kuruluşlara satılmayacağını veya devredilmeyeceğini,  

• İl tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilen belgelerin doğruluğunu,  

• Hayvan sahibi başvuru listesinde yer alan hayvan sayılarının, TÜRKVET ve işletmelerde 

fiilen bulunan hayvan mevcudu ile uyumlu, güncel kayıtlar olduğu ve sorumluluğun 

tarafımızda olduğunu, 

• Başvuruların hayvan sahiplerinin bilgisi dâhilinde olduğunu,  

• İşletme ve hayvan devirlerinden kaynaklı mükerrer başvuru olmadığını,  

• TMO tarafından tahsis edilerek tarafımızca teslim alınan hububatın, adına başvuru yapılan 

hayvan sahibine aylık fiili tüketimini dikkate alarak tahsis oranında teslim edileceğini, 

• Aksi halde Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO’nun satışlardan men etme dâhil uygulayacağı 

tüm yaptırımların kabul edildiğini, taahhüdümüzün verildiği tarihten 15.08.2023 tarihine 

kadar geçerli olduğunu, 

Mevcut ve ileride güncelleyeceğimiz verilerin işlenmesi ve saklanması ile Tarım ve Orman 

Bakanlığı ve TMO tarafından istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla 

paylaşılarak teyit edilmesini, sorgulanmasını, istenmesi durumunda ibraz etmeyi taahhüt ederiz. 

…../…../….. 

 

  

BİRLİK/ ODA/ KOOPERATİF 

BAŞKANLIĞI 

   İmza / Kaşe 

 

 

Adres  : 

İletişim Bilgileri : 



        Ek-3 

ÜRÜN TESLİM VE DAĞITIM İŞİNİ ÜSTLENMEYECEK 

BİRLİK / ODA / KOOPERATİF BAŞKANLIĞI TAAHHÜTNAMESİ 

 

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından 2022-2023 satış sezonunda satışa 

açılan hububatın başvurularında; 
 
 

• Vekâlet alınan hayvan sahiplerine ait İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilen belgelerin 

doğruluğunu,  

• Hayvan sahibi başvuru listesinde yer alan hayvan sayılarının, TÜRKVET ve işletmelerde 

fiilen bulunan hayvan mevcudu ile uyumlu, kayıtların güncel olduğunu, 

• Başvuruların hayvan sahiplerinin bilgisi dâhilinde olduğunu,  

• İşletme ve hayvan devirlerinden kaynaklı mükerrer başvuru olmadığını,  

Aksi halde Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO’nun satışlardan men etme dâhil uygulayacağı 

tüm yaptırımların kabul edildiğini, taahhüdümüzün verildiği tarihten 15.08.2023 tarihine 

kadar geçerli olduğunu, 

Mevcut ve ileride güncelleyeceğimiz verilerin işlenmesi ve saklanması ile Tarım ve Orman 

Bakanlığı ve TMO tarafından istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla 

paylaşılarak teyit edilmesini, sorgulanmasını, istenmesi durumunda ibraz etmeyi taahhüt ederiz. 

…../…../….. 

 

 

  

BİRLİK/ ODA/ KOOPERATİF 

BAŞKANLIĞI 

   İmza / Kaşe 

 

 

 

Adres   : 

 

İletişim Bilgileri : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek-4 

PARA YATIRMA VE DAĞITIM İŞİNİ ÜSTLENEN BİRLİK / ODA / KOOPERATİF 

BAŞKANLIĞININ ALACAĞI HAYVAN SAHİBİ VEKÂLETNAMESİ 

 

 

VEKÂLET VEREN 

HAYVAN SAHİBİ ADI-SOYADI/FİRMA ADI : 

T.C. KİMLİK NO/VERGİ NO   : 

 

 

VEKÂLET VERİLEN 

BİRLİK/ ZİRAAT ODASI/ KOOPERATİF ADI:  

 

 

……………. İli, ……………….. İlçesi, …………………. Köy/Mahallesinde kayıtlı 

TR…….………….…….…. numaralı işletmemde bulunan hayvanlar için Toprak Mahsulleri 

Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından satışa açılacak hububat satışlarına adıma başvuru 

yapmaya, istenilen belgeleri Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe 

Müdürlüklerine ibraz etmeye, tahsis edilen hububat bedelini yatırmaya, ürünü tarafıma teslim 

etmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisinden teslim almaya, taşımaya …../…../….. tarihine kadar  

…………..……………….. Birliğini/Odasını/Kooperatifini vekil tayin ediyorum. ...../...../..... 

 

 

 

Hayvan Sahibi 

Adı-Soyadı/Unvanı 

İmza/Kaşe 

 

 

Adres   : 

İletişim Bilgileri : 

 

 

 

 



Ek-5 

ÜRÜN TESLİM VE DAĞITIM İŞİNİ ÜSTLENMEYECEK 

BİRLİK / ODA / KOOPERATİF BAŞKANLIĞININ ALACAĞI 

HAYVAN SAHİBİ VEKÂLETNAMESİ 

 

VEKÂLET VEREN 

HAYVAN SAHİBİ ADI-SOYADI/FİRMA ADI : 

T.C. KİMLİK NO/VERGİ NO   : 

 

 

VEKÂLET VERİLEN 

BİRLİK/ ZİRAAT ODASI/ KOOPERATİF ADI:  

 

 

……………. İli, ……………….. İlçesi, …………………. Köy/Mahallesinde kayıtlı 

TR…….………….…….…. numaralı işletmemde bulunan hayvanlar için Toprak Mahsulleri 

Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından satışa açılacak hububat satışlarına adıma başvuru 

yapmaya, istenilen belgeleri Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe 

Müdürlüklerine ibraz etmeye  …………..……………….. Birliğini/Odasını/Kooperatifini vekil 

tayin ediyorum. ...../...../..... 

 

 

 

Hayvan Sahibi 

Adı-Soyadı/Unvanı 

İmza/Kaşe 

 

Adres   : 

İletişim Bilgileri : 

 

 

 

 

 

 



Ek-6 

HAYVAN SAHİBİ TAAHHÜTNAMESİ 

……………. İli, ……………….. İlçesi, …………………. Köy/Mahallesinde kayıtlı 

TR…….………….…….…. numaralı işletmemde bulunan hayvanlar için Toprak Mahsulleri 

Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından satışa açılacak hububat satışlarına ilişkin olarak;  

 

• İbraz ettiğim belgelerin güncel ve doğru olduğunu, 

• Teslim ettiğim hayvan listesindeki kulak küpe numarası yazılı hayvanların işletmemde fiilen 

bulunduklarını, 

• Doğum, ölüm, kesim, nakil, vb. sebeplerle işletmemdeki hayvan sayısının değişmesi durumunda 

il/ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bildirim yapacağımı ve işletmemdeki hayvan mevcudunu 

güncelleyeceğimi, 

•  TÜRKVET’te kayıtlı hayvanlar ile işletmemde fiilen bulunan hayvan mevcudunun uyumlu 

olmasını sağlayacağımı ve kayıtlar konusunda sorumluluğu aldığımı, 

• Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 satış sezonunda satışa açılan ve 

satın almış olduğum hububatı üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacağımı veya 

devretmeyeceğimi, 

• İstenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini, 

sorgulanmasını, saklanmasını kabul ettiğimi, 

• Taahhüdümü yerine getirmemem durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO tarafından 

uygulanacak tüm yaptırımları kabul ettiğimi,  

Tüm yasal sorumluluk bana ait olmak üzere taahhüt ederim. ...../...../.....                                                        

 

 

 

Hayvan Sahibi 

Adı-Soyadı/Unvanı 

İmza/Kaşe  

 

Adres   : 

İletişim Bilgileri : 

 

 

 



Ek-7 
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 …../…../….. tarihi itibariyle yukarıda belirtilen hayvan sahiplerinin işletmelerindeki mevcut 24 Aydan Büyük Dişi Büyükbaş hayvan sayılarını gösterir liste olup, hayvan sayılarının doğruluğunu 

teyit ederiz.

BİRLİK/ ODA/ KOOPERATİF BAŞKANLIĞI

İMZA/ KAŞE

GENEL TOPLAM

………………………………..İLİ……………………………………….İLÇESİ …………………………………………………………………..

BİRLİK/ ODA/ KOOPERATİF BAŞKANLIĞI

SIRA 

NO

İŞLETME SAHİBİ

ADI-SOYADI/UNVANI

T.C. KİMLİK 

NO/

VERGİ NO

İŞLETME 

NUMARASI

İŞLETME

İLİ

İŞLETME

İLÇESİ

İŞLETME

KÖY/MAHALLESİ

İŞLETME SAHİBİNİN 

CEP TELEFONU 

NUMARASI

İŞLETMEDEKİ 24 

AYDAN BÜYÜK DİŞİ 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN 

SAYISI (BAŞ)



EK-1

Cinsi Ürün Kodu Satış Fiyatı

Mısır 2411-2412-2443-2445 5.500

22 ŞUBAT 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN SATIŞ FİYAT LİSTESİ

MISIR 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.



EK-2

BEYAZ ET SEKTÖRÜNE 

SATIŞA AÇILAN STOKLAR

YUMURTA SEKTÖRÜNE 

SATIŞA AÇILAN STOKLAR

YEM SEKTÖRÜNE SATIŞA 

AÇILAN STOKLAR

KOCAELİ 4.000 4.000 8.000

TEKİRDAĞ 5.000 7.500 8.000 20.500

İZMİR 2.500 2.500 5.000

BALIKESİR 2.883 2.883

SAMSUN 10.000 20.000 10.564 40.564

KONYA 5.838 5.838

ŞANLIURFA 3.915 3.000 6.915

DİYARBAKIR 3.404 3.000 6.404

GENEL TOPLAM 28.819 48.721 18.564 96.104

BAŞMÜDÜRLÜK / ŞUBE MÜD. LİSANSLI DEPO ISIN ÜRÜN KODU
SATIŞA AÇILAN 

MİKTAR (KG)
SATIŞ ŞEKLİ

BİZİM TARIM TRXXIZI02216 2411 229.120

AS LİDAŞ (SARAY) TRXASLI82215 2411 156.900

KAİNAT (KARAMAN) TRXKTUI42217 2411 1.552.120

EVLİK (KARAPINAR) TRXEVDI72219 2412 4.000.000

KULUSAN TRXXIBI22215 2412 162.620

HEKİMOĞLU TRXHKMI22211 2412 829.220

6.929.980

BAŞMÜDÜRLÜK / ŞUBE MÜD. LİSANSLI DEPO ISIN ÜRÜN KODU
SATIŞA AÇILAN 

MİKTAR (KG)
SATIŞ ŞEKLİ

EVLİK (ÇUMRA) TRXEVDI52211 2412 5.000.000

AS LİDAŞ (ÇUMRA) TRXASLI22211 2412 5.000.000

LDR TARIM (KARAPINAR) TRXXFEI12216 2412 5.000.000

RANA FARM TRXRNFI32217 2412 2.000.000

ŞİMŞEKLİ TRXSTUI22212 2412 8.263.465

ERK LİDAŞ TRXXJBI12214 2412 5.000.000

30.263.465

YEM SEKTÖRÜNE SATIŞA AÇILAN ELÜS MISIR STOKLARI (KG)

TOPLAM

Yem Fabrikaları 

Elektronik Satış 

Platformu 

Üzerinden  

Satılacaktır

TMO Elektronik 

Satış Platformu , 

Yem Sektörü ve 

Yumurta Sektörü 

Elektronik Satış 

Platformları 

Üzerinden  

Satılacaktır

SATIŞA AÇILAN MISIR STOKLARI (TON)

BAŞMÜDÜRLÜĞÜ / ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM SATIŞ ŞEKLİ

ÜRÜN KODU

2411-2412-2445

BEYAZ ET SEKTÖRÜNE SATIŞA AÇILAN ELÜS MISIR STOKLARI (KG)

TMO Elektronik 

Satış Platformu 

Üzerinden  

Satılacaktır

TOPLAM

KONYA

KONYA
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           …/…../…….. 

 

 

 

TAAHHÜTNAME 

 

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

olduğum buğday, arpa, mısır, bakliyat ve pirinci (toptan olarak) 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 

 

 



YEM 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       Elektronik İmza 

Açıklamalar: 

1. Fiili Tüketim miktarları 01.01.2022-31.12.2022 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  

2022 Yılı Sigortalı İşçi Gün Sayısı  

Firmanın Üretim ve Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler 

Üretilen Mamul Madde Adı  

Yıllık Hammadde Tüketim Kapasitesi (Kg)               

(Cari Kurulu Kapasite Raporundan) 

Arpa Mısır Buğday 

   

2022 Yılı Fiili Yem Üretim Miktarı (Kg) 
 

2022 Yılı Fiili Tüketim Miktarı (Kg) 

Arpa Mısır Buğday 

   

İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavir Bilgileri 

Ad Soyad  

Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası  

Adres/Telefon Numarası/Faks Numarası  



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

………………………………..İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA 

NO

T.C Kimlik No / 

Vegi No
İşletme Numarasıİşletme Sahibi Adı Soyadı / Unvanı

İşletmedeki 24 Aydan 

Büyük Dişi Büyükbaş 

Hayvan Sayısı (Baş)

İşletme Sahibinin Cep 

Telefonu Numarası

Vekalet Verilen Birlik/ Oda/ Kooperatif / 

Bireysel Başvuru yapan Adı/Unvanı

Düzenleyen Kontrol Eden

 …../…../….. tarihi itibariyle yukarıda belirtilen hayvan sahiplerinin işletmelerindeki mevcut 24 Aydan Büyük Dişi Büyükbaş hayvan sayılarını gösterir listedir.

GENEL TOPLAM


