
 
 

ARPA SATIŞ ESASLARI 

Kuruluşumuz stoklarında bulunan arpalar büyükbaş ve küçükbaş hayvan besici ve 

yetiştiricilerine yönelik fiili tüketim esasına göre peşin bedel mukabili satılacaktır. 

Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara, kırıcı, değirmenci ve yem fabrikalarına arpa 

satışı yapılmayacaktır. 

Besici ve yetiştiriciler üretici örgütleri (Birlik, Kooperatif, Oda) vasıtasıyla başvuru 

yapacağı gibi İl Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla bireysel başvuru da 

yapabileceklerdir.  

Üretici örgütleri talep toplama, ürün bedeli yatırma, teslim ve dağıtım işinin tamamını 

üstlenebilecekleri gibi istedikleri takdirde sadece talep ve başvuru evraklarını toplama ve evrak 

teslimi işini üstlenebilecektir.  

Bir besici yetiştirici sadece bir üretici örgütü üzerinden başvuru yapacaktır. Arpa tahsisi,  

2023 Ocak ve Şubat aylarını kapsayacak şekilde iki aylık olarak gerçekleştirilecektir. Üretici 

örgütü üyeliği olmayan besici-yetiştiriciler de üretici örgütü üzerinden başvuru yapabilecektir. 

Kuruluşumuzun arpa satışına başvuru yapacak üretici örgütlerinin (ürün bedeli 

yatırma ve teslimat işlemine müdahil olacak/olmayacak) arpa satışından faydalanabilmesi 

için başvuru süresi içerisinde: 

 Ek-1 veya Ek-2’de yer alan Birlik/Oda/Kooperatif  Taahhütnamelerini noter 

onaylı olarak Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz etmesi gerekmektedir. (Bir 

önceki arpa satışına başvuru yaparak geçerlilik tarihi 31.05.2023 olacak şekilde 

noter onaylı taahhütname veren  üretici örgütlerinden tekrar 

Birlik/Oda/Kooperatif Taahhütnamesi istenmeyecektir.) 

 Üretici örgütleri, adına başvuru yapacağı besici-yetiştiricilerden Ek-3 veya Ek-

4’de yer alan vekaletnameyi ve örneği Ek-5’de yer alan Hayvan Sahibi 
Taahhütnamesini alarak Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz edecektir. 

(Besici yetiştiriciler Hayvan Sahibi Vekaletnamesini sezonluk veremeyecek olup 

her satış için yenilenmesi istenecektir. )  

 Örneği Ek-6’da yer alan Hayvan Sahibi Başvuru Listelerini’de düzenleyerek 

Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz edecektir. 

 

Ayrıca üretici örgütlerinin dağıtım/başvuru işini üstlenmediği veya bulunmadığı 

yerlerdeki besici yetiştiriciler ile üretici örgütü vasıtasıyla başvuru yapmak istemeyen besici 

yetiştiriciler Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine hayvan mevcudunu gösterir 

güncel liste ve Hayvan Sahibi Taahhütnamesi ile direkt başvuru yapabilecektir.  

Besici ve yetiştiriciler için fiili tüketim hesabında; büyükbaş hayvan başına günde 4 kg, 

küçükbaş hayvan başına ise günde 600 gr  (0,6 kg) hesabı üzerinden aylık tüketim miktarı 

bulunacaktır.  

Kış mevsiminin sert geçtiği bölgelerimizde yaşayan besici yetiştiricilerin bir kısmının 

güney bölgelerimizde bulunan (Şanlıurfa, Diyarbakır vs.) illerimize hayvanlarını götürdüğü, bu 

işlem için asli işletmesinin bulunduğu Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden sevk belgesi aldığı 

bilinmektedir. Söz konusu sevk belgesinde büyükbaş/küçükbaş hayvan sayısı ve sevk ili yer 

almaktadır.  Bu kapsamda yer alan göçer durumundaki besici ve yetiştiricilerin herhangi bir 

mağduriyet yaşamaması açısından arpa başvurularını sevk bölgesindeki üretici örgütleri 

vasıtasıyla ya da bireysel olarak (01.10.2022 tarihinden sonra düzenlenmiş sevk belgeleri ile) 

yapabilecektir. 

 

 



 
 

Arpa Satış Takvimi; 

 27.12.2022 – 06.01.2023 (dahil); Üretici örgütlerinin, üyelerinden talep toplaması/ 

vekalet alması ve istenilen tüm belgelerle Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne 

başvuru yapması. Ayrıca besici ve yetiştiricilerin Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine 

bireysel başvuruları.  

 09.01.2023 – 18.01.2023 (dahil); Bakanlığımız İl Müdürlüklerince nihai listelerin 

oluşturularak TMO’ya gönderilmesi, 

 20.01.2023: Tahsislerin yapılması ve duyurulması, tahsis sonuçlarının açıklanmasını 

müteakip parasını yatıran alıcılara ürün teslimatına başlanması, 

 28 Şubat 2023 (dahil);Tahsisi yapılan arpa için son para yatırma tarihi,  

 15 Mart 2023 (dahil); Parasını yatırmış olanlara son ürün teslim tarihi, 

 24 Ocak – 28 Şubat 2023 (dahil); ELÜS satışlarında takas için TÜRİB’de işlem görme 

tarihleri. 

ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta 

eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir.  

Başvurularında Kuruma sahte belge ibraz edilmesi gibi usulsüzlük tespit edilenlere 

2 (iki) yıl süre ile satış yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 

Ayrıca Bakanlığımızın İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yapılan yerinde kontrollerde besici 

ve yetiştiricilerin işletme tescil belgelerinde belirtilen hayvan sayılarından daha az sayıda hayvan 

varlığının tespit edilmesi ve bu durumun Bakanlığımız tarafından Müdürlüklerimize bildirilmesi 

durumunda bu besici yetiştiricilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve o ay için kendilerine satış 

yapılmayacaktır. Canlı hayvan sayılarını aynı satış dönemi içerisinde 2 kez yanlış bildiren 

besici-yetiştiriciler Kuruluşumuz satışlarından yasaklanarak 1 yıl süreyle kendilerine satış 

yapılmayacaktır. Üretici örgütleri de verdikleri taahhüt kapsamında başvuru yaptıkları besici ve 

yetiştiricilerin hayvan sayılarından sorumlu olduklarından bir üretici örgütünün başvuru 

listesinde 2 kez hatalı bildirim yapan üretici örgütleri önce 1 ay, tekrarı halinde 1 yıl satışlardan 

men edilecektir. 

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ  

                 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   

 

 

Ek-1: Birlik Oda Kooperatif Başkanlığı Taahhütnamesi 

Ek-2: Ürün Teslim ve Dağıtım İşini Üstlenmeyecek Birlik Oda Kooperatif Taahhütnamesi 

Ek-3: Hayvan Sahibi Vekaletnamesi 

Ek-4: Ürün Teslim ve Dağıtım İşini Üstlenmeyecek Birlik Oda Kooperatiflerin Alacağı Hayvan 

Sahibi Vekaletnamesi 

Ek-5: Hayvan Sahibi Taahhütnamesi 

Ek-6: Hayvan Sahibi Başvuru Listesi 

 



 
 

Ek-1 

 

PARA YATIRMA VE DAĞITIM İŞİNİ ÜSTLENEN 

BİRLİK / ODA / KOOPERATİF BAŞKANLIĞI TAAHHÜTNAMESİ 

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından satışa açılacak hububat satışlarına 

ilişkin olarak;  

 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından 2022-2023 satış sezonunda 

satışa açılarak ve satın almış olduğumuz hububatın; vekâlet alınanlar dışında üçüncü şahıs 

veya kuruluşlara satılmayacağını veya devredilmeyeceğini,  

 İl tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilen belgelerin doğruluğunu,  

 Hayvan sahibi başvuru listesinde yer alan hayvan sayılarının, TÜRKVET ve işletmelerde 

fiilen bulunan hayvan mevcudu ile uyumlu, güncel kayıtlar olduğu ve sorumluluğun 

tarafımızda olduğunu, 

 Başvuruların hayvan sahiplerinin bilgisi dâhilinde olduğunu,  

 İşletme ve hayvan devirlerinden kaynaklı mükerrer başvuru olmadığını,  

 TMO tarafından tahsis edilerek tarafımızca teslim alınan hububatın, adına başvuru yapılan 

hayvan sahibine aylık fiili tüketimini dikkate alarak tahsis oranında teslim edileceğini, 

 Aksi halde Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO’nun satışlardan men etme dâhil uygulayacağı 

tüm yaptırımların kabul edildiğini, taahhüdümüzün verildiği tarihten 31.05.2023 tarihine 

kadar geçerli olduğunu, 

Mevcut ve ileride güncelleyeceğimiz verilerin işlenmesi ve saklanması ile Tarım ve Orman 

Bakanlığı ve TMO tarafından istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla 

paylaşılarak teyit edilmesini, sorgulanmasını, istenmesi durumunda ibraz etmeyi taahhüt ederiz. 

…../…../….. 

 

  

BİRLİK/ ODA/ KOOPERATİF 

BAŞKANLIĞI 

   İmza / Kaşe 

 

 

Adres  : 

İletişim Bilgileri : 

 



 
 

Ek-2 

              …../…../2023 

ÜRÜN TESLİM VE DAĞITIM İŞİNİ ÜSTLENMEYECEK 

BİRLİK / ODA / KOOPERATİF BAŞKANLIĞI TAAHHÜTNAMESİ 

 

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından 2022-2023 satış sezonunda satışa 

açılan hububatın başvurularında; 
 

 

 Vekâlet alınan hayvan sahiplerine ait İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilen belgelerin 

doğruluğunu,  

 Hayvan sahibi başvuru listesinde yer alan hayvan sayılarının, TÜRKVET ve işletmelerde 

fiilen bulunan hayvan mevcudu ile uyumlu, kayıtların güncel olduğunu, 

 Başvuruların hayvan sahiplerinin bilgisi dâhilinde olduğunu,  

 İşletme ve hayvan devirlerinden kaynaklı mükerrer başvuru olmadığını,  

Aksi halde Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO’nun satışlardan men etme dâhil uygulayacağı 

tüm yaptırımların kabul edildiğini, taahhüdümüzün verildiği tarihten 31.05.2023 tarihine 

kadar geçerli olduğunu, 

Mevcut ve ileride güncelleyeceğimiz verilerin işlenmesi ve saklanması ile Tarım ve Orman 

Bakanlığı ve TMO tarafından istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla 

paylaşılarak teyit edilmesini, sorgulanmasını, istenmesi durumunda ibraz etmeyi taahhüt ederiz. 

…../…../….. 

 

 

  

BİRLİK/ ODA/ KOOPERATİF 

BAŞKANLIĞI 

   İmza / Kaşe 

 

 

 

Adres   : 

 

İletişim Bilgileri : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ek-3 

PARA YATIRMA VE DAĞITIM İŞİNİ ÜSTLENEN BİRLİK / ODA / KOOPERATİF 

BAŞKANLIĞININ ALACAĞI HAYVAN SAHİBİ VEKÂLETNAMESİ 

 

 

VEKÂLET VEREN 

HAYVAN SAHİBİ ADI-SOYADI/FİRMA ADI : 

T.C. KİMLİK NO/VERGİ NO   : 

 

 

VEKÂLET VERİLEN 

BİRLİK/ ZİRAAT ODASI/ KOOPERATİF ADI:  

 

 

……………. İli, ……………….. İlçesi, …………………. Köy/Mahallesinde kayıtlı 

TR…….………….…….…. numaralı işletmemde bulunan hayvanlar için Toprak Mahsulleri 

Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından satışa açılacak hububat satışlarına adıma başvuru 

yapmaya, istenilen belgeleri Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe 

Müdürlüklerine ibraz etmeye, tahsis edilen hububat bedelini yatırmaya, ürünü tarafıma teslim 

etmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisinden teslim almaya, taşımaya …../…../….. tarihine kadar  

…………..……………….. Birliğini/Odasını/Kooperatifini vekil tayin ediyorum. ...../...../..... 

 

 

 

Hayvan Sahibi 

Adı-Soyadı/Unvanı 

İmza/Kaşe 

 

 

Adres   : 

İletişim Bilgileri : 

 

 

 

 

 



 
 

Ek-4 

ÜRÜN TESLİM VE DAĞITIM İŞİNİ ÜSTLENMEYECEK 

BİRLİK / ODA / KOOPERATİF BAŞKANLIĞININ ALACAĞI 

HAYVAN SAHİBİ VEKÂLETNAMESİ 

 

VEKÂLET VEREN 

HAYVAN SAHİBİ ADI-SOYADI/FİRMA ADI : 

T.C. KİMLİK NO/VERGİ NO   : 

 

 

VEKÂLET VERİLEN 

BİRLİK/ ZİRAAT ODASI/ KOOPERATİF ADI:  

 

 

……………. İli, ……………….. İlçesi, …………………. Köy/Mahallesinde kayıtlı 

TR…….………….…….…. numaralı işletmemde bulunan hayvanlar için Toprak Mahsulleri 

Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından satışa açılacak hububat satışlarına adıma başvuru 

yapmaya, istenilen belgeleri Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe 

Müdürlüklerine ibraz etmeye  …………..……………….. Birliğini/Odasını/Kooperatifini vekil 

tayin ediyorum. ...../...../..... 

 

 

 

Hayvan Sahibi 

Adı-Soyadı/Unvanı 

İmza/Kaşe 

 

Adres   : 

İletişim Bilgileri : 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ek-5 

HAYVAN SAHİBİ TAAHHÜTNAMESİ 

……………. İli, ……………….. İlçesi, …………………. Köy/Mahallesinde kayıtlı 

TR…….………….…….…. numaralı işletmemde bulunan hayvanlar için Toprak Mahsulleri 

Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından satışa açılacak hububat satışlarına ilişkin olarak;  

 

 İbraz ettiğim belgelerin güncel ve doğru olduğunu, 

 Teslim ettiğim hayvan listesindeki kulak küpe numarası yazılı hayvanların işletmemde fiilen 

bulunduklarını, 

 Doğum, ölüm, kesim, nakil, vb. sebeplerle işletmemdeki hayvan sayısının değişmesi durumunda 

il/ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bildirim yapacağımı ve işletmemdeki hayvan mevcudunu 

güncelleyeceğimi, 

  TÜRKVET’te kayıtlı hayvanlar ile işletmemde fiilen bulunan hayvan mevcudunun uyumlu 

olmasını sağlayacağımı ve kayıtlar konusunda sorumluluğu aldığımı, 

 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 satış sezonunda satışa açılan ve 

satın almış olduğum hububatı üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacağımı veya 

devretmeyeceğimi, 

 İstenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini, 

sorgulanmasını, saklanmasını kabul ettiğimi, 

 Taahhüdümü yerine getirmemem durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO tarafından 

uygulanacak tüm yaptırımları kabul ettiğimi,  

Tüm yasal sorumluluk bana ait olmak üzere taahhüt ederim. ...../...../.....                                                        

 

 

 

Hayvan Sahibi 

Adı-Soyadı/Unvanı 

İmza/Kaşe  

 

Adres   : 

İletişim Bilgileri : 

 

          



 
 

Ek-6 

………………………………..İLİ……………………………………….İLÇESİ …………………………………………………BİRLİK/ ODA/ KOOPERATİF BAŞKANLIĞI 

SIR

A 

NO 

İŞLETME 

İLİ 

İŞLETME 

İLÇESİ 

İŞLETME 

KÖY/MAHALLESİ 

İŞLETME SAHİBİ 

ADI-SOYADI/UNVANI 

T.C. 

KİMLİK NO/ 

VERGİ NO 

İŞLETME 

NUMARASI 

İŞLETMEDEKİ 

BÜYÜKBAŞ 

HAYVAN SAYISI 

İŞLETMEDEKİ 

KÜÇÜKBAŞ 

HAYVAN 

SAYISI 

ERKEK DİŞİ 

1 ANKARA POLATLI ÇAVDAR ERCANLAR 

İNŞ.HAY.İT.İH.LTD.ŞTİ. 

99999999999 TR000000000000 999 999 9,999 

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

GENEL TOPLAM       

          

 …../…../….. tarihi itibariyle yukarıda belirtilen hayvan sahiplerinin işletmelerindeki mevcut hayvan sayılarını gösterir liste olup, hayvan sayılarının doğruluğunu teyit ederiz. 

BİRLİK/ ODA/ KOOPERATİF BAŞKANLIĞI 

İMZA/ KAŞE 

 


