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TOPRAK ]VtAHSULLEıii oFİSİ GENEL MÜD

Ticaret Dairesi Başkaiılığı

Sayı :109139t2/202,a0,06
Konlı : Pirinç ı,e Çeltik Satışı

DAĞIT]M YERLERİNE,

Kunıluşunıuz stoklarında bulunan ve yaı.ımtz ekinde yer alaıı l0.000 ton pirinçnıarkÇtleı'e (gıda Peraitendeçileri), l3,000.1cııı çeİtik stoku çcltik fabrikoı"rİna ytıneıık olarak ekdc lıelirtilen fiYatlardan TMO Dlcktronik Satış Plntfıırmu 1İtııaI ürtin Suİışıarı) üzcrindcntoptaıl satışa açı lmıştır.
I)latforma kaYıt ve talelı oluşturTl ş].el* https;l/ticaret,trno.gov.tr linkinden veyahttp;//www,tmo,gov,tr saylaınızciaki "TMo ELEKTRONİK SATTŞ PL,[.TFORMU,, kısa yol

sekınes inden giı-il ın ek sıırctiyle yapılacaktır,
Platfonrıa ilk dcfa iiYc olacık kişi ve firnıaların; iııtenıet iizerindcn üyc olnıası, iiyeiiğini

Y9 tllt o[ı,ııkgı] girdiği bilgilerirı cioğruluğunu hinterlanclında bulunduju TMo şubeMüdürtiiğüne giderek onaylaınıası gereknıİktedir. Hcr i'ınna sisteıııe bir kez tıŞc oıaoııecek, buüyelik isc fırma içerisinde bir kişi ilc sıııırlı tutulacnktır,
Marketlerin Platform üyeliği Şube Müıitirli.iklcrinıizce oııaylanmadan önce yıllık pirinç

salıŞ ıliktarietrınızı gösterir 2019 y,ılına ait yenıinli mati müşauİ. onaylı betgenin ve bağlı
oIduğunuz odalıırdan oııaylı o]arak alınacak-hııleıı faaiiyetle olcluğınuzı,ı gösterir belgenin (0l
N{Şrt 1020 tarilıinden sonrn alınınış) ilgili Şube vıİıliırltiEımüzc vcriı-ııesi gerekmektedir,
SatıŞ ı'ııiktarl 5 tonun a]tında tılan talep süıpleri satış ıııikİarlaı,ını gösıerir bÖgeleriıri ınali
ııüŞavir veYa bağlı bulunduğu tiçaretAanayi odasındaıı oııaylı olzu,ak gctTıebileceıtıeraır,

Çeltik Pabrikalan platfoıına kayıt olurkcn sekrör oiarak çeltik Fabrikası seçeceklerdir,
Platfoııııa üYe olıukcn.siŞıenre fabrika giı,i,,si bölümtindcn giriş yapılacak (yeni eklc + iie) Fiili
Tükctirı Biİgisi girişinde üıiin olarak çeltik seçilerek çeltik İıııl'nıı<etimi giı-iİecelctir,

ürlükleriıni

Fabrika]arın yılhk fiili çeltik ti,ikctım miktartarurı gösterir belge 2019 yılına ıit ve
v9mİnli.t.r,ıqlİ lıüŞıvİr onaylı olacaktır, Ayrıoa fabrikalardaı baglı oldıİkları oc1aİardan onaylı
olarak aldıkları 20l9 hasaı clörıeıııinde faaliyette oldrığuııu gdsterir belge (01 Mart 2020
tırihİnden soırra alınmış) istenecektir,

KunıluŞuııuzca 2 MaYıs - 9 Mayıs 2020 tarıhlçri arası platforın üzerinclen taicp
toPlanııoak olulı 11 Mayıs 2020 tarihinde nıarketlere ve çclıik l,abrikalarına platform üzerinden
talısis nıikiarları bilclirilecektir.

PırinÇler ve çeltikler için para yatınıla şüresi 22 Mayıs 2020 tarihinde (mesai bitiminde)
sona ereccktir.

Bilgilerinizi rica cdcriz.

Çağatay MARAŞ
Ticaret Daiiesi Başkan

Ek: Pirinç ve Çeltik Stok Miktar]arı ve Fiyatları (i sayfa;

Ticıırct Dcireıj PTkıı|lS,- l}skliysl Ve Çellik İc
l ıcgr(,t şubc Iı{Üdüı.lüğü

30ıO.t/20?0 lö:]7 - t09l391].l01.0t.06.E,24ISS

l llllll lillı llill lllll llljl lllll llllı lll|l llll llll

Müdafna Cad. No: 18 06420 Bukunlıklaı-(:ııık;ıya/ANKARA't'clctiın No: 0 (3l2)4l6 30 00 Faks No; t} ıJl2)4l6 ]4 00 (5 t.iat)
e-posıa: ıicardt.db @)tmo.gov,ır inteı,ııet Adr(si. www,tmo,gov.İl,

tsitgi içiıı iftibat: Aioaddin YAZCÜLÜ
Mcmur

Tçlcfon No: 0 (J l2) 4l 6 3l 38

8d Dtlİ.5070 ııylh clcktronik ln]r.E l(ııılilutıİ jiiru giıvgn|i Clckrrontk ı»!r9 iıe itnİllJnmışn.,
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T9PTAI! sATlşA AçıLAN ÇELT|K SToKLAR{ (ToN)

şUBEsİ
cARLosE (20,t9)

(3536 KoDLu) TOPLA?ıi
3.600 TUToN

MERSıN 13.000 13.000
ToPLAu 13.000 13.000
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T,(],
Tot,RAK MAHSULLHRİ OriSİ CENEL ıı(i»Ünı.ÜĞÜ

Sayı : 22479L)0520299
Koırrı : llI-ÜS ve
İıhal Üıüıı Salışları

Tiçarct l)ai,csi Başkaıılığı

DnĞITlM YF]RI.ERİNE

tsiliııdiği tizerc Kuruluşuıııiızuıı I1lcktronik Üri.in Scnctli (ELüS) sttıkları ilc itha1 ürünJerin
şaıl|ı satış İşIenıİ web ıalıaıı|ı "ELÜS SATIŞI.^RI'' platftırıııı iizerincİcn yapıJmaktadır, Sözkı-ıııtısu piıtfbmııın i.şıııi "T\,lO ELEK,rRoNiK sA,t,tş pL,\TF,bh.MU,, olarnkdeğiŞtirilmiŞtir. Kı.ıllanıcılaı, yiıııi ;rlatibrıııa iıyııı ıııai1 at-ircs]cri vu şifı.eleı,i ilc giriş
yapabilecck]erdir,

Plal|ornıa ilk defh {iYc olacalc kişi ve t'irınalaıııı; iııternet üzeı:jnclcn üy0 olrnası, iiyeliğinivc
üYc oliırkcıı girdiği tıilgilcrin dtığruluğunu hjııtcrlanclıııda brıluııciıığu TMb şune vtıdür-nıg,ın.
giderek oııaYlatıııtısı gereknrckıcclir. Hcr firnıa sisıcıııc bir kez |iye o)abilecek, tu i;yelik ise firına
iÇerisindu bir kiŞi iie Şııııt'lı tııtııltıcık[ır. Sisteıııcie tiycılcrin sckttir ayIıılıJ ve tjili İııkçtinı takiLıi
Y;ıPılacağınCan üyuİİk aşaı,ırasındaki bilgilcriıı (İİili tiiketiııı, İhracat nriktıırı, adreş beyanı,,
fabrikıı sııl,ısı vlr) doğru bir şekiltle girilıncsı öncıı tışıı.ııaktadır.

TN4O ELEKTRONİK SAl'JŞ l'laTl;()RMU (ızcrınt,len dağıtıını ve s$tışı yapılacak
ekınekİik buğdaylar, nıakarrııllık buğdaylar, arpalar ve mısırlırı.için 02 Mayıs _ oe'Mayıs
2020, Piı'iııÇ vc çeltikler için 02 Mayİs - 09 Muyıs 2l)20 tarihleri arısında tıİlep topianacİk,
talep ttıplanmasü s&at 17ı00' da sona erecektir,

EI,US saıışlırınduıı; Ti\'t() Iilektroııik Satış I'lııtfı)rmuna vc saıışiarın takas ile ciro
iŞle ınlcrinin yapılacıığı l'tiı,kiye (lıiiıı İhıısas Bıır.sası A,Ş,'ne (TÜRİB) üye rıla.n ilgili
fiınıalaı'/kişilcr yararlıııacaktıı,. İtlıal tirün satışlırınıı btışvuru için sadece TMO Bıcktronik
Satış Plıtibı,ntunıı üyclik yeterli olıcuktır,
Mııiarırı] ik Bı-ığday sloklarına;

. Makarııa fatırika]arı,
o İrmik, Şehriye fabrikaları.
ı t-Jretiınindc makarııalık tıuğdıy kullanaıı bıılgtır fabrikaları

tlknıcklik Buğday stoklarına;
ı I_Jıı tblırikaları
. LJietiıninde ek ırıek l ik btığcl a ı içıı l laııaıı t,ıu {gu r iiıbrık a ları
. Bıskıii,i falırikaları

Ditşük Vasıtlı Eknicklik tsuğday .§toklaı,ına;
ı un thbrikaları
ı tsisküvi fbbrika]arı

Arpa sıoklarına;

Mİlli Miidalaa Cad. No: ls 0üi4)0 |jukıınlık[ır-('ankaV!/ANKnıl^
Tclt:fon Ntı; (0 ] ]2) 4l6 ]0 00 Falts No: (0 j l2) -+ i{i 34 00 1§ i.{1ıı;

c-l'osıa: ı i ca |'eı. dh(g) lınıı. lov. ır İn ı cmıjr Adrçs i : s,ws,, ıtll.gtYJİl

llu bcıgC s(l?tl ıl;ıı!ı r:luklruıilt inııl lıınıınunı giirtı giivııoli tlıılıırııoil, inııı ilr iıızıılırnıırışlrr.

lJilgi içııı: A_jırnct YEŞlLAY
likxlıcr

Tğlg[ıırı Nıı: ('0 3 i2) 4l6 30 $3

Titııı,çt Dıiıeıl Bışkııılığı. Hubuhat İç T'İtırcl
Şl|bc }1üdürlütü
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T,(,.
TOPRAK MAHSULLnRİ OFİSİ GHNnL ML1DURLÜÖÜ

Ticırer Dairesi Başkanlığı
ı Besici ve yetiştiı,icılcr
ı ycın fabrikaları.

Mısır Stoklarına;
ı Bcsici ve yetiştiricilcr
o ycııı fabrikaları,
o NiŞası:a fabrikaları,

Nohut Stoklarına;
ıserbest olarık (kişi ve kurııluş ayrımt yupılnıaksızın tilm kcsimler),

Pııinç Sıoklarına:
. Maı,ketler (Cıda Pı;rııkuııdecileri)

Çcltik Sl"oklarıra:
ı ('eltik Fabrkaluı ı nıüracııtt edebilecelıtir.

Pla [ftı ı, nı_ü z€ ri n d e n s a t ısa ac ı lıı t, ıı k s t o Ii _!ıı i lçtarl a n ;

ELUS:
. Ekıııeklik Bıığday 5 1.019 i tın
. Miıkarnıılık Buğday 993 Ton
ı Arpa 88.561 Trın (Sadece yeın falırikalurırıı)
o Mısır 501.730'iiın 1'I'İİRİB iizerincten kullıınıüJılarına satış)
ı \tıhııt 3 t.343 Ttın 1'l'ÜltİB iizcrinclen §erbest stıtış)

Pl?.ti'ornı iizerinclcn satısı ıçılp§ak ithal iiriirı stok nıiktarl3!ı (Liman ve Adınn-Ceyİan Uslı
sttıkları) ı

ı Ekıneklk Buğday 500.320 Toıı
ı Makaı,nalık Buğday '79.757 'f oıı
ı Arpa 19.357 Ton@cilere)
ı Arıııı 35 (X)() Ton (Sadece ı,ern fabrikıtlıırınır)
. Piıinç 10.000 Toıı (Sadece ıııarketlere vilnclik)
ı Çcltii 13.000 foıı (S.4decc çelrik fabrikılırın.q ı,öııc!l,[.I

i3aşrzıırulıır TMO Elııktroııil< Satış Platforrntı iızeriııdcn alınacek oiup başvııru yapacak
t'irıııalar p}atfiorm iizerincleıı "(]üncel Satış Listcsi" veya 'lMenü" kısmından satış listelerine
ıı[aşıp, teklitlcrini giı,ı:rck ELİJS vc İthal iiriin başvuru işlcnılcrinitaınaıniayacakiardır,

lthal ürünlerin tuhsis srıntıçları l2 Mayıs saat 17ı0O'tlcn itilıaren platfbrm üzcrinden talep
cdcıı firıııılaıca gönilebilcccktir, ELÜS tahsis soııııç|arı takas ve ciro işlenılcrinin yapılabilmesi
içiı,ı 14 Mav-ıs (l'erşembc günü) tarihin<lç'tiiıkiyc Ürün İhtisas Rorsa,sı A,Ş,'ne (TÜRİB)
göııderilecektir" Talep sahiplerinin yııtırını lrosalılarınülı bu tıırilı itibariyle tahsis edilen ürün
ıniktarına karşılık gclcn ürün lıedellerinin yatırılıırış olına§ı gerekmektedir.-lMO Dlcktronü Satış Plattbı,ıııu iizcrindcn yapılaıı ithal ürün satışIarı tahsislerin
görtilınesini nıiiteakip Z2,05,20Za tıırihinc kııdar '|'[VIO hesaplarıııı pnru yutırılmak şureti ile
tesiiın a lıııah i lecekıir.

Bilgileriııizi ve konrıııun üyclcriııize cltıyrırulınırsıırı ı,ica cdcrim,

Çağatny MARAŞ
Ticarct Dairesi Başkanı

Milli Miidıtha C]ad. No: l§ 06420 tsukaııJıklar-Ç:ınkaya/ANKAttA
Tclu[on Nıı: (0 3l2) 4l6 30 00 Fı]<s Ntı: [0 312) '{ 

l6 }4 00 (5 lIıı()
ç-Pııstş: ticırct.(it)6iQı]o.qov.tr lııtçmct Arlrcri: wwwJlıl]§,{ıov,tf

Bu hıllge §ü?0 sıyllı clçk(İUniL iıızu lıınunıını Aölr güvcllıi cltktr0rik iıılzı i]u imzıiınnıı}ıır.

l3ilgi için: Ahnıct YEŞILAY
Eksper

|'clelbn No: (0 3l2) 4l6 30 83

TOTaL P.02
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E-lıosla : lıııır 1ğıno, gor, t rİ n(t rne t Si tesi : rü ry$..tıııo.[nv. tr
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t,,C,,,r()PRAK ııetı su ı-ı-e*
MLjl)lJRl,(jdjÜ

,1'i:".:r. P:Jr::i llıışkıınlı{ı - [Iubut ııt İç 'l.icırcı
Şııbı: Müd(irliiğii
J|] l lJ 4 lltl?O l 6 |d6 . 2Z4't 9ı)ü5.202.0 I.08_ l1,ı4 l 18
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"

TOPRAK M A I I SULLERİ oF.İ S İ c r,}.jEL ıaÜ »i.ı n l.ÜĞÜ
"I'ıcaıç,t Daiı,csi iiaşkan l ıği

DAĞITIM Y]]RLElrİNn

KurrıluŞtınıuz mıSır strıkln1,1, Güncydcığtı Anaciolu Bölgesi (Adıyaman, Bırtma1,f)ıYarbakır, GazianteP vc Şanlıurfa) 1.250 TLİTo;, digcr ııtılgc stok]arı isc 1.3()0 TLlTon ohııaküzcre 1,250'1,3{}0 T[,/Ton fiyıt araiığında saıışa ıç,ılııııştır_ nı.{JS;;;,;";;İ;,'kuıırn,.,ır.,r,,
1 aYlık i'jiii tüketiın ııikı,arına kaıiıı pe,sin lıcclc] ıntıkabilinrje 0t-3l Mayıs 2020 tarihleri arasıııciasatışa açılnııştır.

Covid-I9 (Koronavıriis) paııdeınisi ncclcni ile fM() şııtıe stoklarındaki ııısırlar için
laŞvıgıj..ıl_repleri clıosta veya faks tılarak da kabul ctİilcLlektir. I]u konucia gerekli bilgi içinşuhe Mıiciiiriıiklçrinıizle irtibata gcçilmcsi uygun cılacaktır,

ELÜS Yııİıı ile YaPllan satıŞlarcla lişıınslı delıolardan tirün alıın başvutu sahiplcri, dcpotiınürün testiırıatı aŞamasında yetkili stnıtlanrJırıcı]ar tarafından çıkış aı.ıaljzi yapılına.sını fa|.pedebiIeceklerdir,

[t iigi lcıin izi ye konıınıın ü yc lcrııı izu du yurrı lınas ııı ı r iça cclcriın.

tıAKS

li':İ.,,:..n'l]:j]"'.:.,_.:il]İi. 
oi,]o1 

,,trkllr,. vc..fiyarları ilc ilgili dctaylı bilgiler

W}lY.U]ra.gq!.§ rı,eb. ndres.iııtlc o lıışlıırı_ı laın.w.l{_}y.uJ]O.go]l]! \^.,eb,,adrğsIııtlc oluşlııırıtan JlJo ELEK.I'IION!K Ş
sistenı i üzerinden E L ÜS ıııı s ı r seı t ış jtı,:,nn il işkiİffiİlffigg §luvış-08 §tuyıs 2020 taı:ihlcri ıırasınriı,yapı labiiecektir.

Çağatay MARAŞ
Ticarct Daircsi Başkanı

l3ilgi için: Sihçl BARDAK
Mıüendis

Tel; (0.3I2) 4]6 3l 45

Illı bclgc 50?0 JİıtIı cickıronilı imzı k.ıqtlnuna iiilr§ giirrülj çlthl.rııih iuızr ilu imzılınnılşlır.

TOTRL P.Z1



3a-APR-ZazZ t?|2Z Ttıo GEN DRc{Uffiı&kpk'l'arih Sayı: 04.05.2020 gdl\U§l634a4 p.at/a'

Sayı
Konıı

ToPRAK

; ] 09l 39|21204
; Bakliyat Satışı

.f,c.

MAHS ULLERI oF,isi GEN E L
Ticarct Dai resi Başkaıı[ığı

MÜDÜRLÜĞÜ

FAKS

DAĞlTlM VERLERİNE

l(unıluşı.ımuzca stoklarııırızda bulunan natiirel ve kalibre edilıniş (2 kg'lık paketli )
ııcıhutların satışıı]a 04,05.2020 tarjhi itibariy)c kişi vı, krınılrış ayrıını yapılınaksızın peşin bcdel
ıııukalıili tılarak devaııı cdi}ccckıir,

01_28 Mayıs 2020 tarihlcri arasında 3l t,ıin ton trLÜS nohut stoku da rÜnİn (Tiirkİye
Ürün İhtisas Borsası) üzerinclen satılacaktır, Brı kapsaında TÜRİB'e iiye olan heıkes 04 Mayıs
2()20 tarilıindeır itibaren hafıa içi her gün l0.00-12.00 saatlcri arasııı<la TÜRİB platfonuundan
direkt alını emri vcrcrck nohut alımı yapabilecektir.

Ayrıca Mersin Şuıbe Mtldürliiğiimüzde stoklu yaklaşık 940 toıı ile İskenderun Şube
Miidiirlüğümüzde stoklu 5 ton çuvallı kalibre nolıııdun peşin toptaıl satlşına da kİşİ kurrıluş
ayTıml _vapılmaksı zı n devaın edileccklir,

Satışlarımıza ait fiyatl;u yazlmfl ckindc (Ek-l) gönderilıırektedir.

Satışlarımız stoklarıınızla sınırlı olup güııcel stok ve satış fiyatlarımıza ait bilgİlere
internet sitemizden (www.tııo.ggy,:ı;r) ve Şube Müdürlüklerİınİzden ulaşabİlirsiniz.

Bilgilcrinize ricş ederiz.

Çağaıay MARAŞ
Tioaret Dairesi Başkanı

Ek:l- Fiyat Listcsi (i saytb)

T,Ç, ToPRAK M.{HsıJLI.ERt
ipıün(ını-üĞt
ITlcır"ı Dılreıt Bs$l(anlığı - Bakliyaı Ve Çelılk lç
iTlcarer Şube Müdürtüğü
|, ıo ı o 4 ı2,ozı l 6: 16 _ 1ü9] 39lı-z0,|.tJ t.0 l.ü.İ4 ı86

llllil ııllı ııllı llıll İllll l|ııl llııl lıııı llll lııl

Müdııfaa Cıçl, N o: l 8 06420 tsakaııl ıklur-ÇınkuyıııANK AllA
Teiefoıı \oı 0 (.3 |2; 4l6 .]0 00 Fııks No] 0 ( j l 2) 4l ö 34 00 (5 I,1uQ

e-po§ıa I liç§Lt!,d.h_@itı!.sv§ j n tc m c t Alire s i 1 wwıv. tı]ıo, gov, rr

Bu b§lHC 50?ll İaJ(lı clckıroıı[k |çş79 lüınpnunu giiro &ü,(inli ctctııronlk lnı,il il(! iozsıınıtrtıl.,,

Evrık lcyi.lint htttli//a_btlg§,tnıo,Poy,lr $drğ\irıd§n Bcı*o ıiunı.lt09t39t2-2rl{,0t.Ot,lJ.24ıtl6 Vc BtrkOd NUm-:6292ııJ bııliItoı'lyıÇ crıtğbili'tiniL

Bilgi için irtibat; Hınde GEREN
F.kspcr

'!'o[çfonNo: 0(3 l2) 4l6]l44
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T,c.,ıoPRAK ıüAı.I
ııijnıııııüĞü
Tİçarct f)ıİrrıyi llışkınlı{ı _ Tlııbuırıı( iç Tİcareı
Şubc Müdiirliiğii
30l04l2ll2$ l 6|24 . 2t47990§-20ı,Oı,02-u.2.1ıl.
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Tol,ttAK MAHSULLHRİ oFİsi c gx ı.ı, ııür-ıüıııı ıĞti
Ticaret Daircsi Başkanl ığı

Sayı :22a79905/202.01.02
Korııı : Makaınalık Btığılay Satışı

FAKS

DAÖITIM YEltLERİNE

Kiıı'ııluŞunııız .ştoklarıncia bulı_ınan yerli makırııa[ık buğcJaylar ltaliteleriııc göre değişen
1,14S - 1.825 TL/I'on tİyat aralığıncia ithal ınukaınalık iıuğıiaylar ise 1.825 TLlTon fi-yatla
pcşiıı lıcdcl ınukabili 0ı-3l Mayı§ 2020 tarilılcıi aı.asında satışa açılmıştır.

TıIeP ,sahiPlcriniıı ilgili şıılıc ınüdiirltiğümiizc ıııüraca,at etı],ıesi gercknr§kte olrıp satışa
aÇllan stoklar ve fİyatları ilc ilgili detaylı hilgi}<:r www,tırıq.gov-tr web adresinden ve şube
nıiidiirlüiklcrinrizden .öğrenilcbilı.çcktir. Ayı,ıça lywwJrnaıga]@ rvcb aclresinde oluşturulan
TMO ELIiKTRONİK SA'|'t§ PLATFORMu sisİcıni tizerindcn ELÜS vc İıHaL (Liman
Şube Miidiirlük]eri vc işyerleı,inde bulunan stcıklar) nıa,karnalık buğday sat§laıına ilişkin
baŞvıırıılar 0Z-08 Mayıs 2020 tarihleri arasıııda, Şu[ıe Mticliirlüklerinıiz kanalıyla tlağıtımı
yıtpılıcak ıııakarnalık buğday satışlaı,lna iiişkin başvrırular 02-12 lViıyıs 202(| tarihlcri arasın<la
yapılabilecekt ir.

ELÜS yolu ilc yapılan siılışlaı"deı lisaııs]ıclcpolarclan ürüı,ı alaıı başruru salıipleri, depodan
iiriin tesliııatı ışuıırasında yetki]i sırııIiandırıcılar tarafıırdan çıitış aııalizi yapılınasıııı talep
ede[:ilecek lerdir.

Bilgilcrinizi ve l<crıırınun üycIuıriııizc cluyıırı.ıhııasını rica cclçriııı,

Çağatay MARAŞ
Ticaret Dairesi Başkarıı

üütl,ll,,,C,,..j N. lİİİ-"lo"l,ll*.,'aNrrllln tsilgi içiıı: Sitıel BARDAK
Miücndis

Tcl; (0 3 12) 416 3 l 45
Tc]cfon:() (.]l2) 4l6 30 00-0]-Fax:0 (3 i2).1l7 59.14 -4l6 ]4 00/05
|'.-posı a : tmo (ıitmo. qov. lı, İ ıı tcrııe ı Sit eıııi : wrvw,_tnı^o. gnv. tr

ıru bclgt 50?0 ıuyıIı ulclıİronlk lnlZ8 kadu.ıunı 8iir0 giivcıll (ltı(ırolüik iİ|l/il i{r im7illIrmıöııl.

TDTQL P. a1
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T.c.
TOPRAK MAHSULLERi OFİSİ GENEL İaÜOÜnİÜĞÜ

Ticaret l-Jairesi Başkanlığı

Sayı :22479905-202,01,03
Konıı : Aıpa satışı

DAĞITIM YERİERiNE

Klırı.ıluşrıınllz stoklarında brılunan yerli ve ithal arpalar besici ve yetiştiriciler ile yeııı
fabrikaiarına yönelik olarak, peşin bedel mukabili l,Z75 TL/Ton fiyatia ayrtca bçşici ve
yetiştiricilerimize yönelik satışa açılan arpa .stoklarııııız vadc t'arkı alınmadan 90 gün vadeli vade
tbrksız şckilde 01-3t Mıyış 2020 tarihlcriarasında satışa açılınıştır,

Brınun yanı sıra besici yetiştiricilerimize, ürün bede]lerinin kredi/banka kartı i]e
ödenmes i hu sı.ısrında ko layl ı k getirilnıiştiı.

satışa açıları stoklar ve fiyatları ile ilgilidetaylı biIgilı,:r ıvww.tmo.gov,tı, web şdrçsindcn
vc şulıe niüdiirlükleriınizden öğrcııilcbileçektir. Al,rıca yAryw.tmo€ov,tr web adresinde
olııştııııılan TMO ELEKTRONİK SATIS rudTFoRMU sistemi üzoı.indon EıÜ§ ve
1TH,'\L (Liıııaıı Şube Müdürliikleri ve işyerlerinde hulunan stoklar) arpa satışına ilişkin
başvurular 0?.08 Nlnyıs 2020 tarihleri arasınü, Şube Müdürlüklçıiııiz kanalıyla dağıtınıı
yapılacak arpa satışlarıııa itişkin başvurular ise 02-12 Mayıs 2020 tarihleri arasında
yapılıbilecektir.

Ccır,id-l9 (Koronavirus) paııclcınıisi nedeııi ile TMO şube stoklarında saıışa açılaıı arpalar
için başvuru talepleri e-posta vtya i'ııks olarak da kabul cclileccktiJ Bıı koıırıda gerekli bilgi için
Şube Miidiirlük lerim izle i rt ibata geçıl mcsi u ygun olacaktıı,-

§LÜS yolu ile yapılan satışlarda lisanslı clepolardaıı üriu alaıı başvuru sahiplcri, depodan
iirlin teşiiınatı aşan)aslnda yctkili sınıflaırdırıçılar tarafından çıkış amlizi yapılııasını talep
edebilecçklerdiı.

ts ilgilerin izi ve konunun üyeleriııize duyurulı,ııasın ı ı,iça ederiın.

Çağatay MARAŞ
Ticaret Dairesi Başkanı

FAKS

T.c, TOİRAK ItJAHsULLE
jVüDüRLüjĞü
Tlcayeç Daireti Bışkunlığı. iIububıt İş Tlcaret
§ııbe Müdtirlüğii
30/04/? 020 l 6i?4 - 22,47 9905-102.0 1,03-E.2ıl l 85

llll|l lılll ıllll llılı lllll llljl lıllı llllı lıll lııı

Miidafşş Cad No: l8 06l00 |]ıkanlıklır/ANKARA
Telefon:0 (3 l2) 4l6 30 00-0l -Fşx:0 (] 1!) :1 l 7 59 34 -416 34 00105

B-posts : trııo @tnıo. uov ttl ntcrııct §it csi : 11lgg9rpy:!1

Bü bclğc 50?0 8ıyıll 0ıtkıf06ik iıtı§ kınııunu giirrı giivçşll çlçktı,onlk iııızı jlo iüızilinııt§ttr.

tJiigi için: Sibel ItARDAK
Mühendis

Telı(0 312) 416 3l 45

Evrık İeyldine httpi/ia_b.l&.,tm0.1rıv.tr uürcıinıtcn Bıdgıı Nım,:İ14?9905_]02,0ı.03_E.2{ıü5 ve 8ır!öd Nuın.:629209t hilgilcriylc ÇriŞcbilirsInlı.

TOTAL P. a1
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r,c,'ro pnaİ,v.,ı ııs ı.ı ı- ıı. n
Ml]DlJRt,üÖtl
Tjcsrcı [laircıi Bışkınlığı - lluhubet tç Tlcırçt
.Şuho Miidiirliiğii

l !r! !.|! ? !Z! l 6 ;2l - i ? 4 ? 990 5-?02,0 1.0Z- E,X, 4 l tl|

l llllll ıill ltllılllll ıııll lllllll,ıl ııllıllll illT.C
ToPltAK 1\{AI iSUJ-LIRİ oFİSİ GENEL ıııjoÜnı.ÜĞri

Ticarct Daircsı Başkaı-ılığı

Sayı :22479905/?02.01,02
Konu ; Ekıııeklik Buğday Satışı

FAT(S

KuruIııŞuınuz §tok]arın«İa, bulıınaıı ycrli ekınekIik bıığdaylar kaIitcjcİinc görc dcğişcnl'425'1,525 Tt,/Ton flYal aralığıncla, lıİıal ,ln.ırkllt nuŞ,ınyırır ise ı.500 _ 1.5?5 TL/TonliYatlarla PcŞin bedel ıııi-ıkalrili 0ı- İl Mayıs 2020 ıırıhlurj arıİsınclı sat]şa açıl]nıştır.

DAĞI,ı,lM Ytj]lLHRİ NIj

]İtİ|, 
ri:'?:::}lj:,'lil'l,::l?",T:.1u.l'lş'lT,'ize ıııüracaaı etmcsi gerckınekıc oıup strışa

İli',İİ lH:İ:.i"',"|lrTP,:..:İ:":lİl1, lcıavl Hıt-ıı., *"Ş,","g"" ;J-;il'Jji:-ffi;T.T}İ:
+1* $i ;:yrli,*,l,,}*,:,},§|]];::ul* ny,,., y,ı,* -,J;*'İ;;İÖİU;

isıcnıi iizerinden ELÜS vc İ'IHAL (Liınanc bulunan sıoklar) ckmcktik bıığday satışlarıııa itişkin
i,i i* rc,i* 7,.*;]ş;' i#il]İvRnılnı.eİ.ııLııı.ıLl;t,k',;,],..,'.-...',.-...t.j. yıa ui1g]ı]|nl

Ilİlr,:?,1":|ınck]ik 
bıığday s;ıtışiarıııa ili.,ıkin başvunılnr oz_ı2 ırıavıs 2020 tarihlcri arasında.yapı labilecekt ir,

ELÜS y<ılıı ilc yapıtaıı sııtışlaı,cia li.,,ianslı delrolardıııı üı,iin alan lraşwıu sahipleri, dcpodan

:#l,,:::;i]l!,rluu'nuilncla 
yctltili sınıflanc]ırıcılar tarafıncjtııı çıkış onalİzi yopİİn,u.*,n,'taletrı

B ilgilerin izi ve konrınıın i.iye leı.iı.ı ize c]uyuru lınasın ı rica eclerim.

Çağatay MARAş
Ticaret Daireti Bışkanı

Tclctbıı:0 (3 J2) 416 30 00-0 ı - h-ax;0 (.j |2t 1|] .59 .34 -4 ı6 .1+ 00/0Ş
E.postal tıııcı (4ııııç,.,8t)Y,!|İııı,crıcl. §itcşi; üYrYüY.tİno,ılov,_lr

lJu Dalı0 5l)?l} tıylll 0ı(1!1ronik imr1 L!ngnunı giirc giivcnli.:lğktrOniı. ioırı ilc lilı7alıilmtğttr,
Evıulı tcyidiııe http://(,briNc.tm§.gov.ır [dr(§ind(n Rrılglı Nunı.ll24709ui-!0!.01,0ı_E,ı4l8: vC f{ırhod \ullı

Müdaiaa Caıi, No; llj 06420 golnn1,1.|,,r,aNl<anq, Bilgi için: Sibcl BARDAK
Miihcndis

Tc): ('0 312) 416 31 45

6i9ıu85 0ilgilcrlyl0 criğODlIiriinaz.

TOTRL P.01


