
TMO MISIR SATIŞLARINA DEVAM ETMEKTEDİR 

Kuruluşumuz stoklarında bulunan mısırlar; kanatlı hayvan besici ve yetiştiricileri (yumurta 

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

4.500-5.250-5.500 TL/Ton (KDV, Maniplasyon Hariç) fiyatlarla peşin bedel mukabili 

satılacaktır. 

Satış Usul ve Esasları: 

Kullanıcılarına: 

 Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et ve yumurta), 

 Yem fabrikalarına, 

 Büyükbaş (24 aydan büyük dişi) besiciliği yapanlara, 

 

mısır stokları peşin bedel mukabili serbest olarak satılacaktır.  

 

Kullanıcıların (beyaz et, yumurta, 24 aydan büyük dişi büyükbaş hayvan besiciliği 

yapanlar ve yem fab.) mısır başvuruları başmüdürlüklerimiz vasıtasıyla elden kabul 

edilecektir. 

 

 Satış talepleri stokların bulunduğu başmüdürlüklerce alınacak, satışa açılan stoklar 

kullanıcılarına serbest olarak satılacaktır.  

 ELÜS satışlarına konu mısırlar 26 Mayıs 2023 (dahil) tarihine kadar hergün takas için 

TÜRİB’de işlem görecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden satışların 

gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. ELÜS ürün satışları 

TÜRİB’de tek seferde yapılacak, satış miktarı parçalanmayacaktır. 

 ELÜS haricindeki stoklar için  parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu 

beklenmeksizin satışı yapılacak miktar kadar teslimat yapılabilecektir. 

 Satışı yapılan mısırlar için para yatırma süresi 26 Mayıs 2023 (dahil) tarihinde sona 

erecektir. Son ürün teslim tarihi 02 Haziran 2023 (dahil) olarak uygulanacaktır. 

 

Söz konusu stoklar serbest satışa açıldığından alıcıların taleplerini bir an önce 

stokların bulunduğu Başmüdürlüklere iletmeleri yararlarına olacaktır. Zira satışlarımız 

belirtilen stoklarla sınırlıdır. 

Kullanıcıların belirlenmesi amacıyla satışlarımıza başvuran kişi/firmalar faaliyetlerini 01 

Nisan 2023’den son alınmış belgelerle  tevsik edeceklerdir (Faaliyet Belgesi, İşletme Tescil 

Belgesi [24 aydan büyük dişi sayısını gösteren] gibi). 

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

(iki) yıl süre ile satış yapılmayacaktır. 

Satışlarda; Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları 

veya devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda 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, yem fabrikalarından ve besici ve yetiştiricilerden (24 aydan büyük 

dişi hayvan) (Ek-1) taahhütname alınacaktır.  

Söz konusu taahhütnameler talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden 

teslim edilecektir. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


