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KAMUOYU AÇIKLAMASI

2020 YILI HASAT DÖNEMİ

HUBUBAT ve BAKLİYAT

ALIM FİYAT ve POLİTİKALARI

 

Ülkemizde 2020 yılı hububat ve bakliyat hasadının Mayıs ayının
ikinci yarısında başlaması öngörülmektedir.

TMO hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikaları belirlenmiş olup
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 04.05.2020 tarihinde açıklanmıştır.



1.                TMO, Türk�ye genel�nde bulunan yaklaşık 260 �şyer�nde ve protokol �mzalanan
l�sanslı depolarda (yaklaşık 125 nokta) alım faal�yet� gösterecekt�r.

2.        TMO, üret�c�ler�m�z�n �ş yerler� önünde uzun süre beklemeler�n� önlemek amacıyla
uyguladığı randevulu alım s�stem�ne devam edecekt�r.

3.         TMO �le protokol �mzalayan l�sanslı depoculuk ş�rketler� www.tmo.gov.tr �nternet
adres�nde yayınlanmakta olup l�sanslı depolara ürün tesl�m eden üret�c�ler bu
depolar üzer�nden ürününü elektron�k ürün sened� (ELÜS) �le TMO'ya
satab�leceklerd�r.

4.                TMO �ş yerler�nde pazar günler� har�ç haftanın 6 günü, l�sanslı depolar
üzer�nden �se pazar günü de dah�l her gün alım yapılacaktır.

5.          Üret�c�lerden bu yıl da boşaltma ücret� alınmayacaktır. Böylece üret�c�n�n ton
başına �lave 10,60 TL kazancı olacaktır.

6.         Ürün bedel� ödemeler�, ürünün TMO'ya tesl�m ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 10 gün
�çer�s�nde üret�c�ler�n banka hesaplarına aktarılacaktır.

         Ürününü l�sanslı depolar üzer�nden Elektron�k Ürün Sened� (ELÜS) olarak
TMO'ya satanlara ödemeler �se en geç üç gün �çer�s�nde yapılacaktır.

7.             Üret�c�ler�m�z�n l�sanslı depoları kullanmaları menfaatler�ne olacaktır. N�tek�m
l�sanslı depolara ürün tesl�m ed�lmes� hal�nde; %2 stopaj, %2 SGK pr�m kes�nt�s�
muaf�yet�, 25 TL/Ton nakl�ye desteğ� (750 TL'ye kadar), araç başına 25 TL
anal�z desteğ�, depo k�ra ücret� desteğ�n�n yanında T.C. Z�raat Bankası ve Tarım
Kred� Kooperat�fler�nden ürün bedel�n�n %75'�ne kadar sıfır (%0) fa�zl� 9 ay
vadel� kred� kullanma �mkânı (5 m�lyon TL'ye kadar) �le peş�n ödeme g�b�
avantajlar mevcuttur.

Ayrıca 2020 yılı hasat dönem� hububat alımlarında;

 

http://www.tmo.gov.tr/


1.   Ç�ftç� Kayıt S�stem�'ne kayıtlı üret�c�lerden belgeler�ndek� üret�m m�ktarı üzer�ndek�
%50 fazlasına kadar ürünün tamamı satın alınacaktır.

2.      Ç�ftç� Kayıt S�stem�'ne kayıtlı olmayan kes�mler (tüccar/sanay�c�) �se üret�c�den
aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındak� ürünü 2 Kasım 2020 tar�h�nden �t�baren
TMO'ya satab�leceklerd�r.

3.   TMO, altyapısı uygun olan t�caret borsalarında hububat alımı yapacaktır. T�caret
borsası üzer�nden alım yapan �ş yerler�nde üret�c�ler, randevu almak suret�yle hem
borsalar üzer�nden hem de doğrudan �ş yerler�ne gelerek ürünler�n� TMO'ya
satab�leceklerd�r. Borsa üzer�nden l�sanslı depoya ürün tesl�m etmek �steyen
üret�c�ler�m�z�n randevu almasına gerek duymadan ürününü �sted�kler� zaman ELÜS
yoluyla TMO'ya satab�lecekt�r.

   

       2019 yılında 1.350 TL/Ton olan Kırmızı/Beyaz Sert Ekmekl�k Buğday f�yatı
2020 yılında %22,2 artırılarak ton başına 1.650 TL olarak bel�rlenm�şt�r.

   Buğdayın kal�tes�ne göre açıklanan f�yatlar üzer�ne ayrıca %3 �lave f�yat
uygulanacaktır. Bu şek�lde kal�tel� ürünün f�yatı ton başına 1.700 TL'ye ulaşacaktır.       
 

 

2020 DÖNEMİ TMO ALIM FİYATLARI

       

CİNSİ ALIM FİYATI
(TL/TON)

     
MAKARNALIK 
 BUĞDAYLAR

             MAKARNALIK BUĞDAY
(2.Grup) 1.800
            DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK
BUĞDAY 1.575

 EKMEKLİK 
BUĞDAYLAR

             SERT EKMEKLİK BUĞDAY
(2.Grup) 1.650
            DİĞER EKMEKLİK BUĞDAY
(2.Grup) 1.600
            DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK
BUĞDAY 1.425

              ARPA 1.275



             ÇAVDAR-YULAF-TRİTİKALE 1.250

             KIRMIZI MERCİMEK (1. Sınıf) 3.500

             YEŞİL MERCİMEK (1. Sınıf) 3.200

              NOHUT (1. Sınıf) 3.350

 

Üret�c�ler�m�z�n D�kkat Edeceğ� Hususlar;

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda
herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;

Yeni Koronavirüse (Covid-19) karşı önlemlerini mutlaka
almaları,

ÇKS bilgilerini güncellemeleri,

Randevularını mutlaka almaları,

Ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri,

Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap
numaraları ile alım noktalarına gelmeleri,

Lisanslı depolara ürün teslim edeceklerin bankadan ELÜS işlem
emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın TÜRİB
acentelerine başvurarak (kimlik belgesi, yatırım hesabı ve
ikamet adresi bilgileri ile birlikte) TÜRİB'e üye olmaları,

Ürünün, iş yerlerimize/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından
veya vekâlet verilerek getirilmesi,



gerekmektedir.

Ancak Covid-19 salgınının alım dönemi boyunca devam etmesi halinde
alınan tedbirler kapsamında, kronik hastalığı olan üreticilerimiz ile 20
yaş altı ve 65 yaş üstü üreticilerimiz, muhtar onaylı “Ürün Teslimat
Belgesi” ile belirleyecekleri kişi (öncelikle 1. veya 2. derece akrabası)
eliyle ürün teslimatı yapabileceklerdir.

Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden
(www.tmo.gov.tr), TMO iş yerlerinden ve Alo Ürün Hattından [312 416
34 10 (8 hat)] alabileceklerdir.

Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli
olmasını dileriz.

 

ANLAŞMALI BANKALAR:

Halkbank, Vakıflar Bankası, Z�raat Bankası, Akbank, Albaraka Türk, Den�zbank,
Garant� Bankası, İş Bankası, Şekerbank T.A.Ş., Yapı ve Kred� Bankası

 

 

 

 

 


