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İıgi : ToPrak Müsulleri ofisi Genel Müdihıügühden alınan 3t.|2.20lgtarihıi, 7gzl3sayü yazı.

ToPrak Mahsulleri ofisi Genel Müdiırlüğü'nden aluıan "ilgi" yazıda; !ısd9ı, aıpa ve mısır satışı yapılacağıbildirilerek söz konusu satışların uyeleiiize a"yr.ı,r".i"taı.,i 
"oılnelcedir.

ToPrak Müsulleri ofisi Genel Mtıdürıüğü'ndeıı alınan söz konusu yazı elrtrgönderilıne}ıcdir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyunılmasııı rica ederim.
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Ticaıc! Da jrcsi tsuşkanlığı

gto}ıir.l:
ı Ehıcklik tJuğday 257.900 Ton. Mataİnatık Buğ(ıay -50,00(} I.onı fuPa 50.000 Tnı
o Aıpa 50.000 Ton

Başvurular TMo EıG&ıronik sıtı| FIıttoİmu ücıinden alııuqı& oIup bqıvunı yapaca.k fumalarplııfoım üzrrinden t'CEncel Sıtıs ı;.t".ı; ,rya 
'':ü"ro;;'ir-r,,i'il 

*rş iistelerınc ulaşıp, tetliflerinigirerci ELüS ve itlal ilnjn başvııru işlcm!crini ,,İrr,r'rl."*l"r,İİİ*"''
n",,.,.,S:'u.'#"İ',fr.;l}:t,1ll'T:l 14 o"k ;;;'i;;;ii.r'i,iı,nr*, p,aıforrn ücrinden hlep ccicn
onıi,t. ,ıİr,ıir" c;;' jl;,;;;';İ^"'' sonüıÇllıl'l tık!$ vt ciıo işleuıIetinin_y"p,ıroiii.iiçıiijo."i
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.. ..'i Mo Elckı:.onik sill,§ }'l3lflintlil İzclı,üdcn yJnIlan iıhal üİünmüıe]ılip 22.0ı.2020 rırihint k,dıİ.Tııo ı,,-lpı".,'"l'p],,;;;Ğli-llTİ]i.'*ıi'flilİ;il'.x'İ;,r:'
8ı|gılcrjnizi vc ktınLmru iıyelerınırc tlu1 ı.ru lıraa,o, nan'.Ğİ..-'

Dağlı!m:
Gcreği:
ToBBTÜRKiYE oDALAR VF. tsoRsALAR 0,Rl,i(--;i
]y$5ryı MAKARN^ seıe,vicirini n;İ;;;"'
IyıliYE UN sANAYıcjLERl FEDERAsY()NU.
BL!LsAD tsuı.6uR saHıviciıenl]ı:R,İİ;;"
IIITuDER H unt JBAT TEDAı.iKçiı.nni nİİveöi
M_L,SAD Jr,ıA KAR N A URE. VE Ş^N. l)tRNEÖl
TURK iYE FtRNCILAR FEDl.;R^sY()NU
TuRKIYE YEM sAN. 8rRLjĞl
tsESD-BİR
sETBİR
YUMURTA ÜRETİc.iLERi MER. BiR Liaji
tjLUsAL KlRMlzl ET KoNstYi
TtmKİrE sLİT UR Fl.ı(]jLERI BiRLlÖl
TURKIYt KJRMTZI ET üjR BiRlidi
DAM]Z LlK sl(';ıR YtT. BIRLtöj
D^MIZLIK KoYL-|\- KEÇi Y].1.. üJlRLiÖı t
TüJRİl]YE ziRAAT oDALARl 8iRLiĞi
TURKiYE JoKEY KULtjsÜ
TüRKIYF, ÜRÜN iI.üTısAs BoRs^§I A ŞBilgi:
]] Şube Müdürlüğünc
Alımwc Muhafaza Daııesı Bişkaniığına
Mılı tşler Dairusi tiaşkanlığınİ
Bilgi iş|cm Dairesi Baslanlti!nu
Fındık Işleri Daıresı 8;ışkan|İğına 3J Şube \ir,ıi:ırlı,gun..:
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Mıkemahİ Buğdıy stoklınıa;
. Melarırı fıbrikglffi.
. imik, şğhriyc fabİiİalarl,
e Üıptiminde nıakamalü buğdıy kıtllanan bulgur fabrikatarı

Elrıcklik Buğdıy ıtoklınnı
ı ua hbdkaları
. Ürğtiminde e}mgklü buğday kulla.a" buIgur fabti}alaıı
. Biskiıyj fabrilıaları

Düşiii, YıııİIı ELmsLiik Buğday sıoklaruıa;
ı un fabrikalcn
ı Bisküvi fürikılan

Aİpa ftoklffina;
. Bcgici w ycli§tiriı;ilcı
. Yçrn hbrikıları.

MıEtr Sbklaıı
ı Bciici vc ycliştinçileIE
. yem abrikalan

ıniirır,aıt ü:debi lccektir.

Plıtforıı izerindel sıtı§ı ecıIıcık stok ıııiktırlııı:
ELüS:

. Ekmeklik Huğday |54.54| Ton
o Makamalık lluğday 72{)'l'on
. Arpa l5.935 Ton (SıdEe besid yG velistirici|ere)
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TOPRAK MAHSULLERİ ;fi sı oeıurı ıtuoüRlüĞü
s,y | 2247!g05/zo2.gg 

Tiearct Daircsi Beşkanlığ

Konu : ELÜS uc hhql 1-1.ün tlrt,şls.ı

D^ĞnIM Yı.;Rl.ERlNE

Bi|indiği tj,zgr§ Kuruluşumuaın Elektıonik Ürün §enclli (ELÜS) sıol,Iş.ının şaıtlı satış işlomi wcb
t]a}tgnh 'ELÜ§ SATıŞLARP platİbnnu iizeıinden yapılınıhea,r. ıraiıt 20ı9 ıirihindcn itiilrun nı,Üs
satışlırm1 ek olırak ithal ürünlqin salı§lerı da aynİ ptaform iizerinden gerçclleşrıişıiı- §6z kçnus1ı
plarforınun igııi bu ıarihıçn hibaren ,.T ro ELdKTROND( SATIş PLATEORMUI' olarık.lağlrliıilııirlir. (ullanıcı15 yeıli platforma ıynı mail adrcslcri vc şifıtleri ilagiriş 1,apıbilcccltlc.tdir.

Platforğıs ilk dcfa üyc olauuk kişi vc tirmalınn; inıçmct İjzoriıdoD iiye İİİsı, üyeliğini ve üyeolurtcn giıdiğ bilgılcrin doğnıluğunu lıinıctlaıüında bulundılğlı l'Mo ş;bc vuatıogtıne gıoeıtı
onıy'atmısı gcıclmcttcdir. Her firmı sicteıne bir kez üye olabiı"cet, uu ııycııi< ise nrma içtri-sınac i;r ıiii
ile sınırlı mfulacgkur, .§itıcındc üyclcrin sckiör ııyr,mı ve fiili iüketim ıatibi yapıIecıg,ndan üyelık
aşnıaııodati bilgilcrin (ııilı tüıetırr} İtrıcıt niktın, ıdroı bcyınr, fıbrftı s.yıs vil aoğru ui, şjiıa"ginlmc§i önğfi b§ımdİ(ırdüI.

TMo ELI,:KTRoNiK s^TüŞ PLATFoRMU üzcrinden dağıtınıı vc sarışı yapllacık cİniuiİ va
mıLarnılılı buğdıylır İçİı 02 Ocık - ll9 ocık 2020, ırpı v. nırrr ıçln 02 ocıı( - ı0 ocık 2420
tirihı€rı ırsrında lı|LTl toplanacak, ıılcp toplanı]ıası saat l7:00'dı sonğ tİ.ccİİjr.

ELÜŞ cğt]Şlıındau TMO Elelıtroıit Şıbş Plıtfornı!ı ve sahşları[ taka6 ilo ciıo işlcmlcdnin
rP'ln*ğl TüıkiYc Ürnn İlıtisas Borsııı A §.'ııc ('r'l)Rili) üyc olın ilgili hrmalar/kişleı yrr"rı.*ort,İ
lthd üıüı §ıtırlanna ba|vu(u 4ın *ad€e '|'M() Elcktrqnü Sı§ Plıtformuıı üycli} yctcrü
0lıcıltır.
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