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Alımları ve Randevu Açılış Tarihi başhklı 08.06.2022 tarih ve 775573 sayılı yazısı ekte
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Konuya ilişkin yazıda belirtilen hususların herhangi bir mağduriyet yaşamaması
bakımından, İlçe Kaymakamlığınıza bağlı muhtarlıklara duyurulması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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ŞANLIUR.FA VALİLİĞİ
(dırt ve Denetim Mudlırlüğünc)
05
2022 yılı dönemi buğday, arp4 çavdar, tritikate vc yulaf üıltnterine ait olım fiyatlan
Eızirıo.dı eçıktanmrştır. ğnanet alım yapılmayacak olup, hububat (bığdıy, op, çovdr, t'itikaıe ve
yııIaj peşin alımlatıınız, Çk§ kıydı butunın üreticileririzdeo, bu ürünlerde cins ve kotı

sıoıılınısı olmıdın ılııı yıpücıkhı

TMo
Üreticilcrimiz, üıcaiklcri ürtlnleri isterlersc lisınsh depoculuk fırmılın tlzcrinden
işyerlerine, istcrleıse randcw ılmak koşulu ile dirçkt olgrak TMo §crlcrinc satabilcccklgıdir,
l Eytül 2022 tırihinc kıdaİ TMo işyerlerine veya lisanslı depolar iİzcrindcn TMo!ı buğdıy
ve .rps sııın üretİci|ere ton başını Buğdıyılı ı.000 Tt, ArPıdı iıe Sfi) TI, iİıve hubıbıt ılıo
primi verİlcccktir.
Eububıt ılım primi, Bıkıuhğınızcı beürleoeo ortılımı vcrim llc ÇKS'de kıyıtlı ılını
g6re oluşın üretim miktanım 2 kıtını kıdır, TMO'yı lrttl.n DIğdl!-JgliDı 0rünli lÇin
verilecektir.
Ajans vc
Şanhurfı Başmlld{tılük merkezi ilc bağIı işyerlerimiz @ozova Ajans, Ccylanpınaı
Viranşhir Ajans Amirlikleri) için, hubnbıt ılım nndcvuıın 07.06.2022 taıihinde oçılmış olup,
www.tmo.gov.tr vcya 8wiıDdc$uma,gay,tr adıe.slerindcn randew ılınüilcccktir, Randew ılınacgk
TMO işyerleri ve bağh hinterlantları aşağıda belirtilmi$ir.
Hinterlandımızda hububat {rıçtimi yapan üreticilerinin herhangi
bakımından müarl*lann bilgilendirilmesi hususunda,
Bilgi ve gereğini arz ederim.
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KAMUOYU AÇIKLAMASI

2022Y|LI HUBIJBAT

ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI
Ülkemizde hububat hasadı Mayıs ayı ort.§ında lokal olarak başlamış olup
bugün itibariyle yaklaşık 7o 5 seviyelerindedir.
2022 yılı üretimimizin buğdayda geçen yıla güe o/o|0,4 artışla l9,5 milyon ton,
arpada ise geçen yıla göre o/o48 artışla 8,5 milyon ton olacağı tahmin
edilmektedir (Tt_m().
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TMO alım fiyatları;

ı
ı

Sert Ekmeklik Buğday için 6.050 TI_,/Ton,
Arpa için ise 5.500 TL/Ton,

olarak 05/06/2022 tarihinde açıklanmıştır.

Buna göre TMO alımlarına ilişkin detaylı bilgiler aşağıda belirtilrniştir,

r.

TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 200 işyerinde ve

protokol

imzalanan lisarıslı depolarda (t90 nokta) alım faaliyeti gösterecektir.

2. TMO ile protokol

imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr
intemet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim

ettiği ürününü Elektronik Ürun Senedi @LÜS) olarak TMO'ya
satabiIeceklerdir.

3. TMO,

üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek
amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir.

4. TMO iş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacaktır.
5. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarilıten itibaren

10

gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktrr.

Ürününü lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)
olırak TMO'ya satanlıra ödemeler ise peşin olarak yapılacaktır.

6. Üreticilerimiz

lisanslı depolara ürün teslim etmesi halinde; o/o2 stopaj, o/o2
SGK prim kesintisi muafiyeti, 25 TL[Ion nakliye desteği (750 TL'ye
kadar), araç bşına 25 TL uıaliz destegi, depo kira ücreti desteğinin yanında
T.C. Ziraai Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin
oh'l5'ine kadar sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli kedi kul|anma imkdnları
bulunmaktadır.
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Üreticilerimizin TMO'yu tercih etmelerinin teşvik ediImesi amıcıylı 2022
yılı hububıt ılrmlınndı;
l. Buğday, arpa, çavdar, yulafvetritikale ÇKS kaydı bulunan üreticilerg!ry
kotı sınırlaması olmadan bu ürünleri TMO' ya satabileceklerdir.
Öıneğin: ÇKS'de yalnaca çavdar lıaydı olan bir üretici miklar sınırı
olmadan buğday, arpa, çavdar, yulaf ve trililrzle ürünlerinden herhangi
birini veya tamamını TMO'ya satabilecehir.

2. TMO işyerleri veya lisanslı depolar tlzerinden TMO'ya buğday ve arpa

!!g

ise 500 TL
hubu
lım rimi verileceIidir. Üreticilerimizin bu uygulamadan
yararlanmaları için ürünlerini 1 Eylül tarihine kadar TMO'ya satmaları
gerekmektedir.
satan üreticilere ton başına

Buğdıydı

1.000

TL, Arpıda

Hububat alım primi, Bakanlığımızca belirlenen ortalama verim ile ÇKS'de
kaytlı alana göre oluşan 0retim miktarının 2 kaüna lıadar, TMO'ya
icin verilecektir,
satılan buğdav ve

Ömeğin: ÇKS'de kayıtlı 30 ton buğdayı oIan bir iiretici, TMO'ya miktar
sınırı olmadan ürün satabilecek ancak 60 ton buğday için hububat alım
prim inden faydalanab ilecektir.

Hububat Alım Primi ödemeleri Tanm ve Orman Bakanlığı tarafındu 2022
yılınd4 sonbahar hububat ekim döneminde yapılacaktır.

3.

TMO

işyerlerine satılan ürilnUn borsa tescil ücreti

TMO

tarafindan

karşılanacaktır.

4. Boşaltma ücreti alınmayacaktır.
5. Önceki yıllardan farklı olarak geçici alırn merkezlerinde Hizmet Bedeli
kesintisi

(% l )

yapılrnayacakiır.

Ayrıca üreticilerimiz her yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen fark
ödemesi, mazot, gübre ve sertifikalı tohumluk desteklerinden de
faydalanacaktır.

Dolıyısıvla ü reticilerimizin ü rünlerini TMO'vı satmaları menfaa tlerine
olacıktır.
6. TMO, altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacaktn.

Ticaret borsası iizerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak
suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğudan iş yerlerine gelerek
üilnlerini TMO'ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün
teslim etmek isteyen üreticilerimiz, randevuya gerek kalmadan ürtinünü
testim ederek ELÜS yotuyla TMO'ya satabilecektiı-

TMo
:,,i;i]:
VYV
ıa TOPRAK MAHSULLERI OFISI
o

2022

05l06l2a22

DöNEMİ rıvro ALIM riyerr.,.ınr
ALIM FİYATI
(TL/ToN)

cİNsi
MAKARNALIK BUĞDAY (z.Grup)
MAKARNALIK
BUĞDAYLAR DüŞüK VASIFLI MAKARNALIK
BUĞDAY

SERT EKMEKLİx

EKMEKLiK

BUĞDAYLAR

DiĞER

nuĞnıy

(2.Grup)

EKMExıix ıuĞpey

(2.Grup)

DüŞüK VASIFLI EKMErGİK BUĞDAY

ARPA_ÇAVDAR-YULAF-TRİTiKııE

(2.

Grup)

6.500

6.250
6.050

6.025
5.975
5.500

Not: Yukarıdaki fiyatlara Bakanlığımızca ilave olarak ödenecek olan buğdayda
i.O00 TLlTon, arpada ise 500 TLlTon Hububat Alım Primi dAhil değildir.

}Sert Ekmeklik Buğday fiyatına kalitesine göre (l. Grup) ton
başına l00 TL ilave fiyat verilecektir. Bu şekilde l. Grup Sert
Ekmeklik Buğday fiyatı ton başına 6.150 TL olacaklır.
}Makarnalık Buğday fiyatına kalitesine göre (1. Grup) ton başına
l00 TL ilave fiyat verilecektir. Bu şekilde 1. Grup Makamalık
Buğday fiyatı ton başına 6.600 TL olacaktır.

} Arpa fiyatına kalitesine göre (l. Grup) ton başına 100 TL ilave fiyat
uygulanacaliır. Bu şekilde 1. Grup Arpa fiyatı ton başına 5.600 TL
olacaktır.

}

Aynca iireticilerimiz, Bakanlığımızca verilen mazot,

gübre,

sertifikah tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam
edecektir.

TMo
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Üreticilerimizin Dikkat Edeceği Hususlar;

TMo,ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, ahm noktalarımızda herhıngi
bir zorluk]a karşılaşmamaları için;
ÇKS bilgilerini güncellemeleri,

Randevulırını mutlaka almalın ve iirünlerini randevu alınan

gün

getirmeleri,

Anlaşmatı bankalardan alınacak banka kartı veya banka hesap numaraları
ile alım noktaiarına gelmeleri,
Lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilerin bınkadan pı,Üs._ıı|em
emrine izin veren yatırtm hesabı açmıları ye en yalun Türkiye Urün Ihtisas
Borsası GirRİB) acente1eriıe başvurarık (kimlik belgesi, yatır|m hesabı ve
ikgmet adresi biİgileri ile birlikte) TÜRİB'e üye olmaları,

Ürünün, iş yerlerimize/lisanslı depolara ürün sahibi tırafındın

veya

vekilet verilerek getirilmesi,
gerekmektedir.

her tiirlü bilgiyi TMo internet sitesinden
(www.tmo.gov.tr), TMO iş yerleİinden ve Alo Ürün Hattından |3|2 4|6 34 10
(8 hat)] alabileceklerdir.
yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayrlı ve bereket|i olmasınr

Üreticiler,

TMo işlemleri ile ilgili

dileriz.

ANLA SMALI BANKA
Halkbank, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Albaraka Türk,
Denizbanlç Garanti Bankası, İş Bankası, Şekerbank T,A,Ş,, Yapı ve Kredi
Bankası

