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PEŞİN ALIM ESASLARI VE BAREM UYGULAMALARI 

1-  Alım Esasları 

1.1- Kurumumuza yapılacak ürün teslimatı sadece ürün sahipleri tarafından yapılacaktır. Söz 

konusu uygulamadan randevusu bulunan üreticiler öncelikle haberdar edilecek ve konu 

tüm alım noktalarında ürün sahiplerinin görebilecekleri şekilde ilan edilecektir.  

1.2- Eski yıl mahsulü ve ithal ürünler kesinlikle alınmayacaktır. 

1.3-   Alımlarda, her araçtan ürünü temsil eden numune alınacak ve analize tabi tutulacaktır. 

1.4-   Alımların analizle yapılması esastır. Ürüne ait protein cihazı ile analiz 1 kez 

yapılacaktır. TMO’ya ürün getirenler dışındaki üçüncü şahıslara, protein cihazıyla 

analiz kesinlikle yapılmayacaktır. 

1.5- Üreticiler, üreticilerin ortağı olduğu kooperatif ve birlikler ile ÇKS belgesi olan resmi 

kurumlardan ÇKS belgesinde kayıtlı hububat miktarının üzerinde alım yapılmayacaktır. 

Ancak suiistimal durumu gözetilerek (ÇKS belgesinde bakiye ürün az olmasına rağmen 

büyük miktarda ürün getirilmesi) üreticilere kolaylık sağlanması bakımından, son 

vasıtadaki ürünün tamamı satın alınacaktır.  

1.7-  Alımı yapılan ürünler öncelikle kapalı depolara ve tahıl torbalama ünitelerine 

depolanacaktır. Bu depoların yeterli olmaması hâlinde; piyasadan kiralanacak uygun 

kapalı depolara, yoksa açık yığınlara alım yapılacaktır. 

1.8- 2017 döneminde de ÇKS belgesi olan kesimlerden boşaltma ücreti alınmayacaktır. ÇKS 

Belgesi olmayan kesimlerden ise 18.05.2016 tarih E.143620 sayılı talimata göre hareket 

edilecektir. 

1.9- Ürün alımlarında damperli ve dampersiz araç ayrımı yapılacaktır. Eksper tarafından 

ürün analiz fişi tanzim edilirken aracın damperli ve damperinin çalışır durumda olduğu 

ürün sahibi ya da araç şoförüne sorulacak, alınacak cevaba göre boşaltma şekli damperli 

veya dampersiz olarak ürün analiz fişinde belirtilecektir.  

Ürün analiz fişinde yer alan “Boşaltma Şekli” bölümüne eksper tarafından girilen 

damperli, dampersiz vb. boşaltma şekli depo teslim fişine otomatik olarak yansıyacaktır.  

Depo teslim fişinde yer alan boşaltma şekli (damperli, dampersiz vb.) ürünü teslim alan 

Depo Teknisyeni/Ambar Memuru tarafından kontrol edilecektir.  

Depo teslim fişinde yer alan boşaltma şeklinin hatalı olması durumunda, ürünü teslim 

alan Depo Teknisyeni/Ambar Memuru tarafından depo teslim fişinin üzerine el ile 

doğrusu yazılacaktır.  

Depo teslim fişinde yer alan “Boşaltma Şekli”nde herhangi bir değişiklik var ise eksper 

tarafından ürün analiz fişinde yer alan boşaltma şekli kısmında gerekli düzeltme 

yapılarak ürün analiz fişi yazdırılacaktır. 

 Ürünün depoya boşaltılması sırasında depoya ürün almakla görevli personel depo teslim 

fişinde araçların boşaltma şekliyle ilgili hususa dikkat edecek damperli olan ancak 

herhangi bir nedenle damperi çalışmayan araçlar için eksperle görüşerek boşaltma 

şeklinin dampersiz olarak değiştirilmesini sağlayacaktır. 

 

2-  Barem Uygulamaları 

2.1- Alımlar, “Hububat Alım Şartları ve Baremleri’ne göre yapılacaktır.  

2.2- Canlı haşere (ambar zararlısı) ihtiva eden ürünler kesinlikle alınmayacaktır. İlaçlanmış 

ürünler, fumigasyon belgesi varsa alım işlemine tabi tutulacaktır. 
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2.3-  2017 Buğday alım bareminde Diğer Beyaz/Kırmızı Ekmeklik Buğday çeşit isimlerinin 

tamamı çıkarılmış olup Anadolu Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday grubu dışında 

olan tüm ekmeklik buğday çeşitleri Diğer Beyaz/Kırmızı Ekmeklik Buğday grubunda 

işlem görecektir. 

2.4- 2017 alım bareminde Adelaide ve Sertorio çeşidi ekmeklik buğdaylar 1270 Anadolu 

Kırmızı Sert Buğdaylar grubuna ilave edilmiştir. Tekirdağ çeşidi ekmeklik buğday ise 

1270 grubundan 1370 Diğer Kırmızı Buğdaylar grubuna düşürülmüştür. 

2.5- Makarnalık buğdaylar, çeşidine bakılmaksızın makarnalık buğday kodu ile alınacaktır. 

Makarnalık buğday baremi sınırları dışında kalmasına rağmen satın alma sınırları içinde 

olanlar, düşük vasıflı makarnalık buğday kodu ile alınacaktır.  

2.6- Ekmeklik buğday bareminde yer almayan ve çeşidi bilinmeyen buğdayların beyazları 

diğer beyaz ekmeklik, kırmızıları ise diğer kırmızı ekmeklik kodu ve fiyatları ile barem 

uygulanarak alınacaktır.  

Ekmeklik buğdayların herhangi bir grubunda yer alan bir çeşidin barem sınırları dışında 

kalması ancak satın alma sınırları içinde olması durumunda ekmeklik buğday, asgari 

alım fiyatı ile renk durumuna göre düşük vasıflı kırmızı/beyaz ekmeklik buğday 

koduyla alınacaktır. 

Ekmeklik buğday satın alma şartlarında belirtildiği gibi 1260 ve 1270 kodlarında 

bulunan çeşitlerin diğer nevi çeşit oranı %10’dan fazla ise renk durumu dikkate 

alınarak; beyazlar 1360, kırmızılar 1370 kodu ve fiyatı ile barem uygulanarak satın 

alınacaktır. 1360 ve 1370 kodlarında bulunan çeşitlerin diğer nevi çeşit oranı %50’den 

fazla olanlar ise renk hâkimiyetine göre kendi grubundan barem uygulanarak satın 

alınacaktır.  

Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğdaylar grubunda yer alan Bezostaja-1 çeşidi 

içerisinde %10,1 oranında Pandas, Demir-2000 vb. buğday çeşidi bulunması durumunda 

Bezostaja-1 buğdayı, diğer kırmızı ekmeklik buğday kodu ve fiyatı ile barem 

uygulanarak alınacaktır.  

Diğer kırmızı ekmeklik buğdaylar grubunda yer alan Sönmez-2001 çeşidi buğdayın 

içerisinde, %50’yi geçen oranda Gerek-79 çeşidi buğday bulunması hâlinde, renk 

hakimiyetine göre kendi grubu ve kodundan barem uygulanarak alınacaktır.  

2.7- 2017 dönemi buğday alımlarında da protein, kalite kriterleri arasında yer almakta ve 

fiyat ile gruplamaya etki etmektedir. Protein oranının fiyata etkisi, süne ve kımıl 

tahribatına uğramış tane oranına bağlı olarak değişmektedir.  

Süne ve kımıl tahribatına uğramış tane oranı ile protein oranı birlikte 

değerlendirildiğinden süne ve kımıl tahribatına uğramış tane hanesi karşısında artış veya 

azalış değeri yer almayacaktır. İlişkilendirme sonucu oluşan değer, otomatik olarak 

protein hanesi karşısında yer alacaktır.  

2.8-  Arpalar, 2017 döneminde de beyaz ve siyah çakır ayrımı yapılmaksızın 2110 ve 2160 

kodu ile tek barem uygulanarak alınacaktır.  

2.9-  Çavdar, barem uygulanarak 2210 ve 2260 kodu ile alınacaktır. Buğday ve çavdar melezi 

olarak yetiştirilen Tritikale, Çavdar baremi ve fiyatıyla alınacak olup 2220 ve 2270 kodu 

ile ayrı depolanacaktır. 

2.10- Yulaf, barem uygulanarak 2310 ve 2360 kodu ile satın alınacaktır.        

2.11- Asgari alım fiyatı, garanti fiyattır. Örneğin; ekmeklik buğday alımında, ürün hadleri 

 barem sınırları içerisinde kalıyor ve ürün fiyatı asgari alım fiyatının altında oluşuyorsa 

 asgari alım fiyatı ile kendi kodundan alım yapılacaktır.  

 


