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TOPRAK MAHSULLERi OFisi GENEL MÜOÜRLÜGÜ

Tekirdağ Şube Müdürlüğü

Sayı
Konu

: 73820702-202.01.0 i
: Hububat ve bakliyat satışı

DAGITIrvl YERLERiNE

ilgi: Genel Müdürlüğümüzün O1.06.20 i9 tarih, 22479905-202.01.0 I-E.134962 sayılı talimatı.

Stoklarınızdaki mısır, bakliyat, çeltik ve pirinçler aşağıda belirtilen esaslar ve ekte
(Ek-I) ycr alan fiyatlarla Oi - 30 J iaziı'an 20 i9 tarihleri arasında satılacaktır.

Buna göre;
A-l\IISIR:
Satıs Usul \'e Esasları:
Kullauıcıları na:

• Besici ve yetiştiriciler,
• Yem fabrikalarına,

liili tüketim (I aylık) esasına göre Ek-I 'de belirtilen tiyatlarla satışa verilecektir. Nişasta \'e
irıuik fabrikalarınu mısır sutlŞI \'Up,lıııu\'ueuktır.

Dahu önceki uylardan parası yatırıluruk tesli,mıtı tuıııumlaıuııııayun Iıılslrlarıu
lIuzirau uyıııu sarkan lusııııııın tesliıııutı Mayıs ay' sulış liyutlarındun yapılacaktır.

Sutışu ucılau stoklar:
• Satışa açık ithal mısırlardan bakiye serbest miktarlar ilc 24104/2019 tarihli ihale

ilc bağlantısı yapılan 2. Yükleme dönenıli yaklaşık 100 biu 1011,
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Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürl,iğüne üıbrikaların 20 iS
yılına ait liili tüketim bclgcsi, besici ve yetiştiricilerin isc hay\'an sayılarını (kaç baş \'c cins)
gösteren belge ilc birlikte müracaat cımcsi gerekmektedir. Alıııueuk ruporlurda liili hay\'ıın
snyısıııııı gösterilmesi gerckmektc olup tirmanın I\:urulu I\:apasitc nıporuııa göre tahsisat
yu pll ıııayııea i( tır,

Ayrıca fabrikalardan halen laaliyette olduklarını gösterir belge (Oi Mayts 20 i9
tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Talep sahipleri, f,ıaliyettc olduklarına
dair belgeyi bağlı oldukları odalanlan onaylı olarak alacaklardır.

Fiili tükctim hesabında labrikalar için 20 LS yılı liili tüketim Illiktarı, besici ve
yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtı, oldukları iı/ilçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve
cins hayvan besledikıCı'ini (buşvuru tarihinde lııe\TII! huy\'un SUYISlIII gösteren)
belgelemeleri hiilinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise
günde 1 I(g hesabı üzerinden i ayhk tüketim miktarıııa kadar satış yapılabilecektir. Kanalll
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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
yetiştirdikıcrini belgelemeleri hfilinde: kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden ı 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 sahipleri Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden 2018 yılında mısıra dayalı
mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2018 yılı mamul madde ihracatı
karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını hclgeleyeceklcrdir (ihracatı varsa bağlı oldukları
ihracatçı birliklerinin genel sekreterliklerinden ihracatı olnıayanlar ise mali müşavirden
alabileeektir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre
yapılaeaktır.

B- NOIIUT, IVIERCii\IEK:
Satış Usııl ve Esashırı:

• Serbest olarak "işi ve kıınıluş ayrınıı ynpılnıa"sızııı,
• Açık ve kapalı depolarımızda dökmc halde bulunan natürel nohut ve yeşil
mereimekler peşin bedel ımıkabili veya peşili snlış fiyntlnrı üzerinden kati
teminat ve mal bedeli teminatı alınmak suretiyle iSO güne (6 ay) kadar vadeli ve
vnde farksız olarak Ek-I 'de belirtilen fiyatlardan,
• imalattan elde edilen paketli ve çuvallı haldeki kalibre edilmiş nohut ve yeşil
mereimekler EI;-1 'de helirtilcn fiyatlarla peşin bedel ımıkabilinde veya kati
teminat ve mal bedeli teminatı alınmak suretiyle ıso güııe (6 ay) kadar vadeli ve
vade farksız olarak da satılabilecektir.

Satışa Açılan Stoklar:
• Stoklarımızda bulunan tüm nohut ve yeşil nıereimekler,

Adıyaman Şube Müdürlüğü kapalı depolarında bulunan 2.306 ton, Afyonkarahisar
Şube Müdürlüğüne bağlı Uşak Ajans Amirliği kapalı depolarında bulunan 132 ton 3411
kodlu nohutlar, 3.000 TL/Ton !iyalla, Kayseri Şube I'v!üdürlüğüne bağlı Boğazlıyan Ajans
Amirliği kapalı deposunda bulunan 254 ton 3312 kodlu yeşil mereimek ise açık yığın liyatı
ile satılaeal;tır.

Satışlara yoğun talep gelnıesi durtımunda, yoğun talep gelen işyeri stokları başvuru
sahiplerine eşit miktarda dağıtılacaktır.

Nohııt ve yeşil mercimek satışıııda;
ı. Depo bazıııda I:ıhoratuvar analiz ağırlıklı ortalama değerleri esas alınarak satış

yapılacaktır. Satış fişinc satışı yapılan deponun a£(ırlıklı ortalama analiz değerleri
girilerek nilıai satış fiyatı oluşturulacak olup ifaw bir analiz yapılmayacaktır.

2, Dökme olarak stoklanan nohut ve mercimc'ğin satışı yine dökme olarak kamyon
üstii teslim esasımı göre yapılacaktır.

3. Teslimat miktarı, depo bazında ağırlıklı laboratuvar analiz ortalama değerlerinin
girilmesi sonucu oluşaeak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplartna yatırılan
paranııı yetersiz kalması durtımunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip
teslimala dcvam edilecektir.

Stoklarımızda bulunan ıwhu! ve yeşil mercimeklerden numunc talep edenlcre, nohut
ıçin 4,50 TL/kg (KDV hari,). mereimek için 4.00 TL/kg (KDV hariç) fiyatla numune
verilecektir.
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c- l"iHiNC - CELTiK:

Satış Usul vc Esasları:
Kuııan ıeıla rı na;
a) Çeltil{;
Kuruluşumuz Mersin Şube Müdürlüğünde stoklu bulunan Calrose çeltikler faal

durumda bulunan çcllil{ üıhril{alarıııa, pcşin hedeli mukahili 2.70U TL/Ton (60 randıman
için, KDV ve maniplasyon hariç. nakliye ilave ücreti ,hihildir.) tiyatla satışına devam edilecek
olup randımana göre uygulanacak satış fiyatları ekteki (Ek-2) tabloda belirtilen şekilde
uygulanacakt ir.

Satısa Açılan Stoklar:
• Mersin Şube stoklarında bulunan Calrose çelıikler.

Buna göre; talep sahipleri hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne ektcki
(Ek-3) fonnla müraeaalta bulunacaktır.

i\1üracantta;
Bağlı olunan sanayi/ticaret odasından 20 ı x has:ıt döneminde I,ıaliyelte olduğunu
gösterir belge,
20lR yılına ait l1ili çeltik tüketim miktarı,

resmi olarak belgclenerek (bu bclgeler resmı kurum velveya mali müşavir onaylı
olacaktır) dilekçe,i ckinde sunulacaktır.

Çeltik satışında;
ı. Araç bazında liyatlandınııaya yönelik temsili numunc alınması ve randıman tespiti

işlemleri. ınevzuatlarımız vc 14. i 1.20 IS tarih, E.249232 sayılı 20] S dönemi çeltik
alım şartlan talimatında belirtilen esas "e usullere göre yapılacaktır.

2. Temsili numune alınması vc rt1l1dıman tespiti işlemleri TMO işyeri eksperi
tarafından alıcı temsilcisinin nczarctindc yapılacak ve tutanağa bağlanacaktır (Ek-
4).

3. Dökme olarak stoklanan çcltiklcrin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim
esasımı göre yapılacaklır.

4. Teslimat miktarı, analiz sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis
hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması dunımunda bakiye tutarın
tamamlanmasını müıe:ıkip teslimata de,,:un edilecektir.

b) !'irinç:
!'irinçler Ek-I 'de belirtilcn liyaılardan pcrakcnde olarak satılaeaktır.
Aşağıda yer alan pirinç çeşiıleri ise yerel ve ulusal marketler ile pirinç imalatçılan ve

paketleyieilerine Ek- i 'de belirtilen liyatlardan, 5 tona kadar toptan satışa açılmıştır. Aneak
Bandırma ve Mersin Şuhe l\liidürliilderi stoklarındaki pirinçler ise miktar I{lsıthıması
olmaksızın talep toplam:d{ sureti ile peşin hedel mukabili yerel ve ulusal zincir ım,rl{etlcr
ilc pirinç imalatçılan ve paketleyicilerine satılabileeekıir. Satışa açılan ürünlere yoğun talep
gelmesi dunımunda, yoğun talep gelen stoklar için tahsisat yapılacaktır.

Pirinç satışı yapılacak talep sahiplerinden, 20 iX yılına ait satış veya imalat/paketleme
miktarlarını gösteren belge mali Illiiş:ı\"irdeıı onaylı olarak istenecektir.
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Yerli pirinçler ilc İtalyan Uzun Tane Baldo (368 ı kodlu) pirinçler toptan satışa
kapalıdır.

Toptan Satışa Açılan Stoklar;
TipA

• Aıjantin Fortuna (3672 kodlu),
• Unıguay Aıjantiıı Baldo (3673 kodlu)
• İtalyan Cammeü (3674 kodlu),
• Aıjantin Yerua (36T/ kodlu),
• İtalyan Canınıeo 2019 (3682 kodlu),
• Yunanistan Canını eo 20 i9 (3684 kodlu),
• Rus Baldo 2019 (369 i kodlu),
• Unıguay Perla 2019 (3692 kodlu)

Tip C
• Yunanistan UZUIlTaııe Roııaldo (3679 kodlu),
• Yuııanistall UZUIlTane Luila (3680 kodlu).
• Yuııaııistan Ronaldıı 2019 (3685 kodlu),
• İtalya Ronaldo 2019 (3686 kodlu).
• Bulgaristan Uzun Tane Luna (3687 kodlu),
• Yunanistan Luna 20 i9 (3688 kodlu),
• İtalyan Luna 2019 (3689 kodlu),
• Rus Osnıancık 97(3690 kodlu),
• Unıguay L.ıma (3652 kodlu),

Orta Tane
• Calrose (3636 kodlu)

Kısa Tane
• Çin Kısa Tane Groski 20 ı9 (3622 kodlu)
• Myanmar Kısa Taııc Groski Pirinç 20 i9(3623 kodlu)

D- GENEL IIÜKÜI\ILER:
Talep sahiplerinden, haicil faaliyette olduğunu gösterir belgc (O i Mayıs 20 ı9

tarihinden sonra alııınıış olması kaydıyla) istenecektir.
Kullanıcılarına yöneliı; obrak yapılan tahsisli salışiarın nili ttiketinı hesabında

sadece başvnrn sahiplerinden :ı1lnan fiili tiiketim helgı'si veya işletme tescil helgesi
(başvuru tarilıiude mevcut bayvan sayısını gösteren) dikkate alınacaktır. Bunun dışında
kurulu kapasite raporu veya diğer helgeler dikkate alınmayacaktır.

Yeni kurulan fabrikaları il faaliyette olduğuııu gösterir belgeleriııe İstinadeıı aylık 100
tona kadar satıŞ yapılabilinecektir. Talısise tahi swklarda yeni Iwrıılan fabrikalar da
dağıtıma tahi tutulacaktır.

Vadeli vade farksız satışlarda (bakliyat için), teslimat"'r manıulmad,le satış uygulanıa
esaslarında yer alan teslimat siireleri dikkate almanık yapılacaktır. Vadeli ve vade farksız
olarak yapılan satışlarda 20 llaziran tarilıine kadar sözleşme iml.alanabileceıair.

Vadeli vade Huksız satl$larda imzalanan sözkşmclcrin vade sonu ve teminat
mektuplarının siiresi sözleşme imzalayan şube müdürliiğiinee takip edilecektir.

Talimatımll.b ilgili olarak Iıintcrlandıııızda gı'rekli duyunı!:ır yapılacaktır. Talep
sahipleri taleplerini hiııterlandıııda bulunduğu (ıakp sahibi lirınanın vergi kaydınm bulunduğu
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ilçelilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Satışlarda
müracaatlar 12/06/2019 tarihi mesai biıiminde sona erecektir.

Bu tarihten sonnı müracaat edenlerin talepleri l;esinHI"e dil;l;ate alınmayacaktır.
Satışı yapılan stoklar için para yalırına süresi 19/06/2019 tarihinde sona ereeektir.

Parasını yatıran talep sahiplerine. tebligat süre sonu beklcnilmeksizin tahsis edilen miktar
kadar teslimat yapılabilecektir.

Daha iineel;; aylardan parası yatırılaral; lesiimalı tamamhıııamayıııı hakliyat,
çeltik ve pirinçlerin Haziran ayına sarl;an I;ısınıııın leslimalı Hıızinııı ııyı sllllŞ
IIyıı Uıı rın d iln yıl p ILLi C il i;tır.

Üriin salışlarımızda tahsisııl yapıııın IIrı ilil ya da şahısııırııı dışındıı başl;ıı bir
firma yıl da şahıs lıınıfından yapılan pıırıı ırıınsferi I;ııbulı'dilmeyeeel;, ayrıca lirma ya da
şabısların bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarıhnayaeakıır. Grup
şirkeıleri, üretici birlikleri ve küçük ölçekli besiciler (en fazla i anıç ıalısis çıkan) bu
uygulamanm dışında tutulacaktır.

Tüm ürün satışlarında alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü
şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretnıcyeeeklerinc, aksi halde 6 ay süreyle
kendilerine satış yapılnıamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-5) taahhütname
ahnaeaktır.

Tüm ürünler için son teslim t:ırihi 30 Hazinın 20 ı9 tarihidir.
Gereğini bilgilerinize arz/rica ~dcriııl.

Ercan ÖZDEMiR
Müdür Yrd.

Ele
1- Fiyat listesi (I sayfa)
2- Randıman göre çeltik liyat listesi (I sayfa)
3- Çeltik talep forııııı (ı sayfa)
4- Çeltik tutanağı (I sayfa)
5- Taahhütname
6- Tekirdağ Şube Stok Listesi

Dağıtım:
Çorlu- Hayraboln- Malkanı- Muratlı
Silivri Ajans Amirliğine
Alım ve Muhal,ıza Servis Şelliğine
Muhasebe Servis Şelliğine
Teknik İşler Servis Şelliğine
Tarım ve Orman ii ve ilçe Müdürlükleri
Ziraat Odaları
Ticaret Borsaları
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası
Yenı Fabrikaları Besiei ve Yetiştiriciler (Ekli Firına Liste 2 Sayfa)
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Kep Adresi: tmo tC'kin.ial!@lıs03.kcp.tr ;-"IERSis 1\'0: 085.L-0050-95S0.0027 i\'lC'rkczi: ANKARA

Bu Iı{,]~~' SU7U ~:ı)"11ıdı'klruııik iıııza k:ıııuıııına ı.:iirc ~ihı'lIli dl'l.;lruııik imza ik iıııı:ılallllll'jtır.

En:ık tcyidiııe hııp:lfc-lıd:,:ı',IIllO.ı,:o\".lr aUl'l'Siııdl.'lI Bd:.:c J\1I111.:73sıU7u2.2nı,Ut.UI-LJ711'.12 \'l.' Barl;uu :'\'ulıı.:5-166Xıl lıil:.:iıı'ri~'lı'ı'ri)clıilininiz.

http://WWW.tlllO.pOV.tr
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ÇELTIK SATIŞ FIYAT ıisTESI (Tl/TON) --,--
ÜRÜN KODU

SAllŞ FiYATlARı

1.125
1.125

--=. -=-. ~1~----ılSATIŞ FiVATI---~ ~--
2,700

-- TOPTAN

ÇUVAlLl PEsIN VEYA
OIVARBAKIR, GAZIANTEP VE
KONVA'OA STOKlU ÇUVAllI

£ 180 GÜNE KArlAR
PEsIN VEYA ISO GONE KAPtıB

VApELI VADE FARKSız-
VADELI YApE FABKSIZ-_

+
2,90 2,50

3,70 3,00.- -
4,85 j 3,50

3,00 2,50
-

3,20

3,00

4,00

5,00

4,00

5,50

6,50
4,50

ÜRÜN çEşIDI

NOHUTORTA TANE (5-8 MM)

NOHUT iRi TANE (8-9 MM)--------
NOHUT ÇOK iRI TANE (9 MM VE ÜZERi)

YEşiı MERCiMEK
"KDVharl>.InMl;~ •• ~n ;;-n.ıU-;';-•• ~ u,,~ı. d"",1
"~DI/, rn.",pı,won •• no~',v~~••• iKı.ll d••••!.

kc- ~NAT~E~OÖ.~MEI Bi\Kıı~~ıN -;;ŞIN VL-;/\ lfl~ GÜNEKfll)A1tVADUj V,'DE FAR~SlllQeIl\N 5,\11$ i iYflTLARıınjTON_)~' ~

'ÜRlIN çEŞIOi i $AIIŞ KODU /lÇIK ylGIN KAPALI DtPO

INOHUY ---- -- -1- -3411 .- - -3.050------

YEŞILMERCIM[K =-= _ 33ı2~33~~- ~-~ _ 2~OÔ_ -=_1--=-=- _ 2.900 ~
PAKETll VE ÇUVALlı BAKUYAlıN PERI\KENOE Vi: TOPTAN SATIŞ fiYATlARı (H/KG) J-r -P[RAK[~ -

SATIŞ KODU PAKEllI i PAKETLI PEsiN VEYA ISO
Pı:~iN" GÜNE KAnAı{ VADEıi VAn
_.'i__ ffiB1SiLL •

i
3414-3417-31\18 i---- .

34)3.3416 _L
3412-3415

3367.3368

'1,80 -l6.00

6,00

6,00

6,00 -----<
6,00 i

----i

6,00 i

6,00

'1,80

4,HO

PlRAKENOı:: SATIŞ rıVA~

1_ IIlIK')6~:~DA~'~~l'''i
. 5,00

~,OO

-I
L-

4,30

4,70

4,2!J

4,70 4,80
1 - -I

4,30 4,80---------- 1
4,30 11,80 i-----,
4,70 4,80

4,70 4,80 -i,
4,70 -----l--4,80

~

570 ı 6,00-'~ ~~~- -
i 3,202,95 ___ -J_ ~

_2,9!i 3,20
---~--

TOPlAN SATIŞ fivATI
lTl/Kı:l KI:?VHARiç

5,00

4,25

------L
i

ı
i

4,45 j

1 530

~~---5:-30 -r=
i 555-'--5,70

5,30

5,30

5,30

35J9

3636

3G86
3687

3688

3655

3656

3689

3692
3622

3551
ORON KODU

__ ~~O i_
3552 L
3685

--- ----,
3623 i

TOPTAN VE peRAKeNDE piRINÇ SATIŞ fiVATLARI

PIRINÇ çEşITLERI

Uruguay luna

Yunanistan Uzun Tane Luna

italya Cammeo(20l9) 3682
--

Yunanistan (ammeo(20l9) 3684--
ıtalyan Uzun Tane Baldo 3681._- -
Uruguay-Arjantin Baldo 3673

Itillya Cammeo 3674
--

Arjantin Fortuna 3672
--

Arjantin Yerua 3677
[Yunanistan Uzun tane Ronaldo,~---------------

...."T~ ""_.:;;;...;;;;;;;;:,;;.,:;;;;-..-....••..-
••••• _ •• t' ••••••• , ••••••••••••• _ ••••••• _ ••••.• "" •••'-

i Osmancık(Yerli)

iVasco, Romılda, MC:_O{Y~~i) ~,I_
luna(Yerli) i.--~----
Calrose

ı
~unanistan Ronaldot20ı9)

ıtalya Ronaldo(20l9)

IUulgaristan luna(2019)

Yunanistan luna(20ı9)-----------------~-
italya Luna(2019)

Uruguay Perla (2019)
----

Çin KısaTane Groski (2019)

Myanmar KısaTane Groskl (2019)

nu hd:ıL' ::;070 sa,Yllıdekironik imza kanunuu:! görc gun'nli ch.+.lronik iııı/ .•l ile illll.:ıl:ınlLll~llr.

["rak Ic)illil1l' IIIIp:/lt"'lıcigL',IIllO.ı:O\' .Ir ııd n'siııden Bı'lgc :ı-; t1111.:23K209U3-2U2.0 ı.o I-E.J)OI)ID. vı1lik1nkIHI(I'\'\iulılscı4(')lJ ıu)ııUj.(iJı'ij~ll.'l'i~lıUiliriıiil.iJ..



EK-2

RANDIMANINA GÖRE ÇELTiı<SATIŞ FiYATLARı (TL/TON)
CALROSE (3536)

RANDıMAN ORANI (%) KATSAYı

45

65 2.925

64 2.880
63 2.835
62 2.790
61 2.745
60 2.700
59 2.655
58 2.610
57 2.565
56 2.520
55 2.475
54 2.430
53 2.385
52 2.340
51 2.295
50 2.250

Randıman hesaplamasında Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığının
alım uygulamalarında kullandığı hesaplama yöntemi baz alınacak olup

teslimaua her bir araç hamulesi için randıman hesaplanacaktır.

Bıı hdı,:ı' SU711sayılı dd;.lmnik imııı k:llıılnııııa ~iin' ~iiH'lıli t'ld.ıruııil, iııı/a i1ı' illl/:ll:llIll1l,llr.

I-;\'rak Icyidiııı' lı 1111:/h'.lıı'l~ı'.1 mu.go'",1 r adn.'~iııd~'ıı Ikl;.:ı' '" Iıln.:1 JıCl U9U:3.!Uı.u 1.11ı-E.ıJlI~lIı, •..J\UııUIJd,\iu,115:14(lxı i t1lııUilill'i~J.ı.lu"l'i~lılliliıiliiı.l:.I ..



EK:3

ÇELTİK TALEP FOR,Vıu

Firma i Şahıs Adı

Talep Miktarı (Ton)

2018 Yılına Ait Fiili Tiiketim
Miktarı (Ton)

Adres

ili

Elektronik Posta .......................................@...................................................
Telefon

Faks

Vergi Dairesi

Vergi No

T.C. Kimlik No

Kunılıışunuzca satışa sunulan çeltik stoklarından belirleyeceğiniz miktarda almak
istiyorum. Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu onaylarım.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. ( .... 106/2019)

Firma Yetkilisi
Kaşeıimza

Uu belge 5070 5:1)'111e1eklronik iınz3 k:ınunı.ımı giirc gü,'cııli ekklruııil~ iınz:ı ilc iııız:ılallılıı~lır.

EVrlık lcyldiııe http://c-bdgc.tnıo.go\'.ır ııdresinden ncı~eNuııı.:23X1U903-202.0 ı.o ı.E.JJU~aın'dUlllkkdd\'\ilııuS:JG6M;ı illıUiUjileij),du.'eijıJbllili.ririiııiz.



EK-S

.. ./0612019

TAAHHÜTNAME

Kunıluşunuz tarafından .. ./ .. ./20 i9 turihinde satışa açılan dan talep formu 'nda
belirtmiş olduğum talep seçencği uyarınca ahnış olduğum ton üçüncü şahıs ve
kuruluşlara satmayacağımı veya dcvrctıncycccğimi, aksi halde 6 ay süreyle satışlardan
yararlandırılmayacağıını kabul w taahhüt ederim.

Talep Sahibi veya Yetkilisi
Kaşelİmza

DiLbelge 5070 sayıh t'lektronik Imza kanununa güre giivcnli cI~'klrııııik inILıl ik illlllllanıııışlır.

Evrak leyldine http://L''-bclgc.lmo.gov.trudrcsilıd~'IlBelgeNuııı.:73ııU90!-202.0J.01-E.JJQ9n. .•.illBulı:kdcN\ium5J'(,lI~ıIbUUjJiJrij~1I:cr,iı,bUiliririiııi.z.



EK:4
TUTANAK

Depo Kodu
Ürün Kodu
Ürün Çeşidi
Araç Plakası
Ürün Miktarı

İşyeri Adı
Tutanak No
Tutanak Tarihi:

Yukarıda depo kodu, üriin kodu, ürün çeşidi ve satış miktarı belirtilen
............. çeşidi çeltik ürününden TMO mevzuat hükümleri doğrultusunda
numune alınmış olup numune üzerinde TMO 20 i8 dönemi çeltik alım şartları
talimatında belirtilen yöntem kullanılarak analiz yapılmış ve yapılan analiz
sonucunda randıman oranı 'Yo olarak belirlenmiştir.

Bu tutanak tinnasına yapılacak
............. çeşidi çeltik salışı için uygulanacak fiyatın tespiti amacıyla
düzenlenmiş olup belirlenen nll1dıımll1a karşılık gelen satış liyatı
................ TL/Kg'dır.

İş bu tutanak tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır.

ALıCı TEl\ISiLCisİ TMO A.JANS/ŞUBE MÜDÜRLÜ(;Ü

Firma Adı
Temsilci Adı Soyadı-imza

Eksper
Adı Soyadı-imza

İşyeri Amiri
Adı Soyadı-imza

Bu bclg~'5U'70 s;ıyılı ckkırııııik imzıı 1;.al\llllUllJlMiire giin'uli dl'l:lruııil; iım.:! i1ı' iııwllalııılı}lır.

Evrak lt')"iliiııc hllıı:lIl'-bclgc.IIıı\l.~oy.ır al!rcsiııuı'lI Bcl~l' ;\ 1l1lJ.:13ıclU9u3-2Uı.u 1.0 1~E.JJUl.)eıfo'ıJu.lıı ••ı.ıd","Iıiul\l5:1G(ı)IJ 111JIlUUüd~~u:t'i~lJHili",iiMZ.



TEKiRDAC ŞUBE MÜDÜRLÜCÜ STOK LisTESi (TON)

iTHAL MISIR 2445 KODLU

KAPALI
iŞYERi ADI

TEKiRDAG 1,500

TOPLAM 1,500

BAŞVURULAR 13 HAZiRAN 2019 TARiHiNE KADARDıR.

Bu 1)('12'"5070 lti:ı:nlı ('kktroııik imz:ı k:ııııııııına giin' gün'nli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Eı r;ık tt','idiııı' hl1ll:JI •....lwl:,:,•.tllln.gll\".lr ;llln-sinll.'1I Ih'lgı' ~1l111.:7JX20702-20ı.lll.OI-E.J7nqı \'t' Rarkud ;";11111.:546610121 bilgilı'ri)"l,' ı'rişl'!ıilirsiniz.
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