
MISIR 

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği (yumurta, beyaz et, vb.) ve büyükbaş besiciliği (24 aydan 

büyük dişi) yapanlar, başvurularını TMO elektronik satış platformu üzerinden, yem 

fabrikaları ise başvurularını yem fabrikaları elektronik satış platformu üzerinden 

yapacaklardır. Başmüdürlük/Müdürlüklerimiz vasıtası ile elden mısır başvurusu kabul 

edilmeyecektir.  

BÜYÜKBAŞ (24 AYDAN BÜYÜK DİŞİ) BESİCİLERİ: 

Büyükbaş (24 aydan büyük dişi) besicilerinin kuruluşumuzdan mısır almak için 

hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı 

olduğu TMO Başmüdürlüğüne/Şube Müdürlüğüne) TMO işyerine, müracaat etmesi ve 

başvuru süresi içerisinde TMO elektronik satış platformundan başvurusunu tamamlaması 

gerekmektedir.  

Besici ve yetiştiricilere yapılacak mısır satışlarımız liman işyerlerinden teslim 

edilecektir.  

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

1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir.  

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. 

 

KANATLI HAYVAN BESİCİ VE YETİŞTİRİCİLERİ: 

Kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerinin kuruluşumuzdan mısır almak için 

hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı 

olduğu TMO Başmüdürlüğüne/Şube Müdürlüğüne) TMO işyerine, başvuru tarihinde mevcut 

hayvan sayısını gösteren işletme tescil belgesi (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden 

alınacak kaç baş ve cins hayvan sayısı olduğunu gösteren belge) ve halen faaliyette 

olduklarını gösterir (2021/9 ayından sonra alınmış) bağlı oldukları odalardan onaylı belge 

ile müracaat etmesi gerekmektedir. 

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden 

işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş 

ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr 

üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 

300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı 

yapılacaktır. 

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı 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 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak 

verilmesi gerekmektedir. 

Mısır stoklarına başvurular TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden 

yapılabilecektir. 

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.  

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 istenecektir.  

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı 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 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak 

verilmesi gerekmektedir. 

2021/9 ayından sonra alınarak Başmüdürlüğümüze/Şube müdürlüğümüze ibraz edilen 

belgeler geçerli sayılacaktır.  

Yem fabrikalarının tamamı 2020 yılı mısır fiili tüketim belgelerini yeminli mali 

müşavirden onaylı olarak getireceklerdir.  

Yem fabrikalarının 2020 yılı fiili mısır tüketim miktarının kontrolü amacıyla talep 

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

tüketimini gösterir resmi belge istenecektir.   



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. 

 


