
ARPA 

BESİCİ VE YETİŞTİRİCİLER: 

Besici ve yetiştiricilerimizin kuruluşumuzdan arpa almak için hinterlandında 

bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO 

Başmüdürlüğüne/Şube Müdürlüğüne) TMO işyerine, 01.10.2021 tarihinden sonra alınmış 

işletme tescil belgesi (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınacak kaç baş ve cins 

hayvan sayısı olduğunu gösteren belge) ile müracaat etmesi gerekmektedir. Ayrıca 

www.tmo.gov.tr web adresinde oluşturulan TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU 

sistemine üye olmak şartı ile platform üzerinden satışa açmış olduğumuz arpa stoklarına da 

başvuru yapılabilecektir. 

Besici ve yetiştiricilere yapılan arpa teslimatlarında; besici-yetiştiricilerin 3. 

şahıslara ürünü teslim alması yönüyle verdiği vekaletname kabul edilmeyecek olup ürün 

teslimatı besici-yetiştiricinin kendisine ya da vekalet verdiği 1.derece yakınlarına 

yapılacaktır.  

Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya 

devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve 

usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış 

yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile 

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

teyit edilmesini (sorgulanmasını) kabul ettiklerine dair ekte yer alan taahhütname alınacaktır. 

 Söz konusu taahhütnamede güncelleme yapıldığından ekli taahhütname talep 

sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir. 

  

YEM FABRİKALARI: 

Yem fabrikalarına yapılacak satışlarda başvurular ve tahsisler ikinci bir platform 

olarak uygulamaya konulan “Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu” üzerinden 

yapılacaktır. Sadece yem fabrikaları için açılan yeni platforma (Yem Fabrikaları Elektronik 

Satış Platformuna) Kuruluşumuz web sitesi ana sayfasında bulunan linkten giriş 

yapılabilecektir.  

Yeni açılan platforma halihazırda kayıtlı yem fabrikaları yetkilileri mevcut TMO 

Elektronik Satış Platformuna girişte kullanılan mail adresi ve şifre ile giriş yapabileceklerdir. 

TMO Elektronik Satış Platformuna kayıtlı tüm yem fabrikalarının üyelik bilgileri yeni açılan 

Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu’na aktarılmıştır. 

Platforma ilk defa üye olacak kişi ve firmaların; internet üzerinden üye olması, 

üyeliğini ve üye olurken girdiği bilgilerin doğruluğunu hinterlandında bulunduğu TMO 

Başmüdürlüğüne/Şube Müdürlüğüne giderek onaylatması gerekmektedir. Her firma sisteme 

bir kez üye olabilecek, bu üyelik ise firma içerisinde bir kişi ile sınırlı tutulacaktır. Sistemde 

üyelerin sektör ayrımı ve fiili tüketim takibi yapılacağından üyelik aşamasındaki bilgilerin 

(fiili tüketim, ihracat miktarı, adres beyanı, fabrika sayısı vb.) doğru bir şekilde girilmesi 

önem taşımaktadır. 



Aynı anda hem yem fabrikası hem de besici-yetiştirici olarak faaliyet gösteren 

firmaların yem fabrikası işlemleri yeni platformdan, besici-yetiştirici ve diğer 

sektörlerine ait işlemleri Başmüdürlüklerimiz/Şube Müdürlüklerimiz kanalıyla veya 

TMO Elektronik Satış Platformundan yapılacaktır.  

Yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan 

onaylı faaliyet belgesi, kurulu kapasite raporu, fiili tüketim belgesi, resmi elektrik tüketim 

belgesi ve 2021 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış 

fiyat listeleri istenecektir.  

Ekim ayı arpa satışlarına başvuru yapmış ve evrakları tam olan yem fabrikalarından 

sadece 2021 Kasım ayına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış fiyat listesi 

istenecektir.  

2021/9 ayından sonra alınarak başmüdürlüğümüz/şube müdürlüğümüze ibraz edilen 

belgeler geçerli sayılacaktır.  

Yem fabrikalarının tamamı 2020 yılı fiili tüketim belgelerini yeminli mali 

müşavirden onaylı olarak getireceklerdir.  

Yem fabrikalarının 2020 yılı fiili arpa tüketim miktarının kontrolü amacıyla talep 

sahiplerinden, ilgili kurum onaylı olmak üzere 2020 yılında kullanmış olduğu elektrik enerjisi 

tüketimini gösterir resmi belge istenecektir.  

 Ayrıca arpa satışlarına ilk defa başvuru yapacak yem fabrikaları başvurudan önce 

2021 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait fabrika çıkışı yem satış fiyat listelerini yeminli 

mali müşavirden onaylı olarak hinterlandında bulunduğu TMO Başmüdürlüğü/Şube 

Müdürlüğüne teslim edecek ve firmalar yem fiyatlarını Yem Fabrikaları Elektronik Satış 

Platformu’nun Yem Fiyatları Giriş ekranına ilk etapta Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait satış 

listelerini ayrı ayrı girişini yapacaklardır. 

Ekim ayında başvuru yaparak daha önceki aylara ait fabrika çıkışı yem satış fiyat 

listelerinin girişini tamamlayan firmalar ise sadece Kasım ayına ait fiyat listelerinin girişini 

tamamlayacaklardır. 

Girişi yapılan fiyatlardan bayi iskonto tutarları kesinlikle düşülmeyecektir. Ayrıca 

fiyatlara bayi karı ve nakliye tutarı dahil edilmeyecektir.   

Firmalar, Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna; Besi yemi (14 protein), 

Süt yemi (18 protein) ve Süt Yemi (19 protein) yem tiplerine ait fiyatları peşin ve varsa 

60 gün vadeli olarak girecektir. Fabrikaların platforma giriş yaptığı yem fiyatları 

Başmüdürlüklerimiz/Şube Müdürlüklerimizce satış fiyat listelerinden kontrol 

edilecektir. 

Yukarıda belirtilen protein değerlerinde üretim yapmadığını belirterek bu ürünlerin 

hiçbiri için satış fiyat listesi ve fatura ibraz edemeyen yem fabrikalarının başvuruları kabul 

edilmeyecektir. 

Kasım ayında arpa satışı yapılan yem fabrikalarının TMO’dan aldıkları arpa miktarına 

karşılık gelen miktarda yem faturası (Kasım ve Aralık aylarına ait) girişini Yem Fabrikaları 

Elektronik Satış Platformu üzerinden Aralık ayı sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. 



Fatura girişi yapmayan veya eksik miktarda fatura girişi yapan yem fabrikaları bir sonraki 

satıştan faydalanamayacaktır.  

Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya 

devretmeleri halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve 

usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış 

yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek verilerinin işlenmesi ve saklanması ile 

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

teyit edilmesini (sorgulanmasını)  kabul ettiklerine dair ekte yer alan taahhütname 

alınacaktır. Söz konusu taahhütnamede güncelleme yapıldığından ekli taahhütname talep 

sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim edilecektir. 

 


