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pıĞırıM YERLERiNE

mısır. bakliyat, çeltik ve pirinçlcr aşağıda bclirlilen esaslar

- 
jldİl"rirJ, İOı9 tant,leıi ara_§ında satılacal(tlf,I(urumumuz stoltlarında

ektc (Ek- 1) yet alan fiyatlatla 01

Buna göre:

A-MISIR:

Vc

fiyatlarla §atışa verilccekıiı" Nişısla vc

kullanıcılanna:
. Besici ve yetişrırİcilcr,
. Yem fabrikalarına.

,|lili tüketim (l aylık) e§asını göre Ek-l'dc behrtilen

irmik fabrlkılatİn, .ısıı sıtışı vapılmaşacaktıt,

satı§q 49] ı_ş!9!s!!!!
.Satı§aaçıkithalmısıılardanbakiyescrbestmiktarlarile74lo4l?0l9taıihliihaleilc

lruglrnt,İ, },spı]an 2, Yüt<lcme döncmli yaklaşık l00 bin ton,

Talep sahiplennin ırınt".ıl,,iıi;r-lrır"J"g., şrt" rrrriaiiıtigıınc fabrika]ann z!l!.1lına

aır fiıli ti,ikctim bclgesi, besıci "" 
y.tişirn.,ı.ri. is*c hay.,an salılarını (kaç_b_aş.ve cins) gösteren

bclge ilc biıli\lc müacaat 
"ntın,,İ 

g"İuk","lc*dir, Alınıcak raporlırda fiili halıan sı},ısının

gösterilmcsi gerekmekte oİop 'n","," kurulu kapnsİte taporuns göre talısisat

1,apılmıyıcakhr.
Ayıca,fabrikalardaırlıalcıfaaliycneolduklarını8ö.ıterirbclselOlN{arns]0l9tanlıindcn

sonra alıııııış oımas, kayt,yıai" ;;i;; ,-rı,şı"ri. f;liyetüc oliuklarına dair belgcyı bağlı

olduklan odalar<lan onaylı olarak alacaklardır,

Talep sahipleri Ticaret Bakanlığı Bö|ge Müdürlüğiindcn Z0l8 yılında ınısıta dayalı

ııamul ıııaddc ,l,ru"rt, yupınuİİl;ni;"1,, yaptllar ıs, ZOIS vılı mamul msdde ihracatı

kar§ılığında nrısı:: ithalatı ı.,"ı ?ii,.l,ı.r".,iı bc)geleyccckJerdır (ifuacaıı r,arsa bağlı olduklan

ıhıacıtçı biılıklcrinin gcnel sJ<rct"rli,k]c,ind"n ıhracatı olmayınlır isc maii müşaı'irCcn

alalıiieçektu). Bu ıniktar y,ıırk ;il oii.;;_ miktaı_lanndan düsülerek lıe saplamalat buna gorc

y,;pılacaktır,

. serbcst olarak kişi vc kuruluş eyrımı ynpılmaksızın^

: İ;' #T;;, ö; ;;;-i -'a 
tit'", ıi,ı a" ı"}_l", :,_,,:i:l j}"j}i, i,,",] i;,jl

;*:HJi:, l'{il' rJiii,ll,i..i"u' ""r, p",ı'. sa tıs fi yatıan i:::: i:: H,' ;;,l #]
[TİT§:İTH;T "ffi;i' ;,öi" ig. Eü;" io ıy) kıiıır vaiıeıi ve şade

fatksız olarak Ek-l'de belirtileıı fiyatlardan,

':::T#:H:-;d,#il;;ii 
il i""]i,' uıo,ti kaııbre :g]Tiı :.:.h::,,;:,],:,]l

;.İll:i:ijl;'*:il'*,,;;i;"'ny,tLı" p,ın ryaeı.lıuta^ui|ı1|;_":)^":i,T:,]x]
}'T]§"ŞJ:H];;;'J":,;,; §;,;vi. İi,,i gt". (6 ay) kaıIır vaııeli ve vade

fırksız olarak da sa11]abilecektİr.
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T.C.
TopRAK ı,tAusuı,ı,nni oİİsi ct191 uününı-ü Ğü

Derince sube Müdiirlüğü

Şstı§.a Açılan §!g!s!E!.i
, Stoklarımızda bulunan tiiın nol,ıut vE ycşil mcTçimckler,

Adıyaman Şubc Miidüııii"#i"p,"i,t, 
jöı*;au boı*l* 2.J06 ton, Alyonkarıhisar Şul,c

Nlüdiirlüğüne bağlı Usak a,""İ"Ğ1,1İeİİapalı dçolaıında bulunan l32 ton 34ll kodlu

lıolıutlar. 3.000 TL/Ton ,ly",ı;: k;;;_;i-şute v,ratirıtıgiine bağlı Boğazlıl,an ,\jıırs ,Anıirlıii

1;ıpalı deposunda bulunan Zİİ İ"7'İ:lİ kodlu yeşil mercirİek isc açık y,ğın fiı,al, ı]c

satılacaktrr. ._1^_ ^ı_*ı^._ n^lıı)i ı

Stoklarıınızda buluııan nohuı ve ycşil mcrcinıctl:1gT n",,, talep cdenlere, nohut ıçııı

d.50 Tllkg (KDV l,u,iç),,","i,İlİlİ,İ"İ'Ö İİnc IKDV hariç) fiyatla ııurnunc ı,cıilcccliüır

Sslr§!sub9-E§§!cu_ı
Kullenrcılırına;
a) Çeltik;
Mçrsin Şııbc Mü<lürlüğlinde stoklu bulunan Calrose çeltiklcı fıal drrııımda buluıran çcltik

fıbrikalanna. Pcain bcdelİ "r,iı.Jiiü.ioo1l/Ton 
(60 ıındrmaıı içİı, KDV vc ınaniPl;ıs),oır

haric. nıkliyc iiave ücrcti ;;;; 
-ly"l 

n ,u"nnu devzm edilecek otup ruııdımzı,rıa görc

,;,;;i";;;;.;;ıyutıu,, "ı,t"ti 
ret i),ouıoa, t.ıirtılcn şekilde ul,guianacaklır,

-l M".rrn şubc stoklarında bulı,uıan Calrose ç"lit]:r] ^ .

Buna göre; talcp sahipleri iıiıı,*Ş;;;j;;;l;d,:ğ" TMo Şube Müdiirlügüne cLtek-ı 1lik-

i) foıınlı nıüracaatta bulunacaktır

Müfacaatta;

- Bağ'lı olunan sanayi/ticaret odasından 2018 hasat döneıninde faaltyette oldugpnu

gösteıir bclge,

- 2018 ylına ait fiili çeltik ttiketim mıktaıı, 
._.:_^_.i. ,.,,. 1

rcsmi olarak belgelcnerek (bu belgelcr resmi kuruın vc/r,eya ınalı ınrişaviı, oııa1 li

ol acaktır) dil ekçes,i ekind c sunulacaktır,

b) Plrinç:
Piı,inçlcr tk-l'de belirtilen fiyatlardan pcrakendc olarak sat,]acaftt!r-

^{şağıdc 
yer alan pirinç ç"şitlcrj ,se yerel ve ulusal marketlcr ile pıriııç ıınala(çılart ı e

nakcılel,icilcrine E*_ı,o. ıı"ı,nlie;'i,ilil;;.,, ion, tad* toptrn srı,şa açılmı5ıır ,\ncık

Eandırmı §c trl€rsin ş,U,"üjOİi"liİ|<.le-,i sıoklanndokı nirincler isc miktır hısıılaınısı

olmtksızın talep topıamak ,".iili" p.rri-u"jei muı<abill yirel ,e ,tus.l zincir marLetler ilc

;;;;;'l;;İ;;İ; vc pakctlelcileı,ine satllabilecektir,

Pirinç satışı yapılacak olup ,J,pl",lnOcn, ,201t _yılına 
aıt sans veya i malatlp a i< ctle rııc

m iktarlanııı göstercıı bel gcIniii,iıiş,"i,u"n onayl 1 01ar ak isten ccçkti r,

Yerli pirinçler ilc ıtoıy* u^, t_e taıao i3os1 kodlu) pirinçlet toptsn satışa kıpalıdır,

Toptan Satışa Açılen Stoklar;

Tip A
. Atianıin Forruna 13672 kodlu),
. u-gray Arjsnıin Baldo (367 j kodlu)

. İtalvaı, Cammco (3674 kodlu),

. Rriantin Ycrua (3677 kodlu),

. irrjron Camnıco 20l9 (3682 kodlu),

]-,-. o..',- / rüOCA€Li İ,."İu İİ.' l"" lrdhı| Hi«, D_rnrlR

?,irc:i:, ::"" -o l \l\s::,]aj :";, "
",,i. "r"nurıus', 
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T.C.
TOPRAK N,1AIISL1LLERi oFisi GENEL ilIUDURLUGU

Derince Şube !1üdürlüğü
ı Yunanistan Cammeo 20] 9 (3584 kodlu),

. Rus Baldo Z01 9(369!kodlu),

. Uruguay Perlı 2019 (3692 kodlu)

Tip C
Yı-ınanistan Uzun Tnne Ronaldo (3679 kodlu),

o Yuııanistan Uzun Tano Luna (3680 kodlu),

. Yunanistan Ronaldo 20l9 (3685 kodlu),

. İtalya Ronaldo 20l9 (3686 kodlu),

. Bulgaristan Llzuıı Tane I-una (3687 kodlu),

e Yuııanistan Lı.ına 2019 (3686 kodlu),
. italyaır Luna 2019 (3689 kodlu),
. Rus Osmancık 97(3690 kodiıü,
. Uıugrıay Luna (3652 kodlu),

Orta Tane
. Calrcse (3636 kod]ıı)

Kısa Tane
o Çin Kısa Tane Grosl<i 2019 (3622 kodlu)
. Myanmar Kısa Taıc Groski Pjrinç 20l9(3623 kodlu)

D- GENBL HÜKüMLER:
Talep sahipietindcn. l,aieu faaliyettc olduğunu göstcri[ belgc (0l }Iayıs 20l9 tııılıinı],,ı,

5çııra allı,ımış olıııası kıydıyla) istenecckit,

Kullarlıcılırrnayönelikolırakyapılıntahsisıisatışlırınfiilitüketimhesıbınria
sadcce bışvuru sahiplerinden ,ıınrn nııi tjı.etim lrelgesı yeye işletmc tescil bclgesi (tıaşvuru

taıihinde mevcut lıa5,wan ,uy** eöri"..n) ılikkıie ahnacıktr. Bunun drşındı kutulu

kapısite raporu veJıı diğer lıelgeler dikkıte elınmalacıknr-

Satışlnra ilişkin mıniplasyon ve nakliye ilave ücreti ılınıp ıtınmayacağr hususu ekte

1-cr alan seİş fıvıtlın tablotarının alhnda belirtilmiştir,

Vadelivadefarksızsatışlarda(bakliyatıçin).teslimatlatmaırıulmsddcsatışuyg|ulııııa
esaslarında ycr alan tcslimat sUJ"len dİttot,' al,nİraİ yıpılacaKır, Var]cli ve vadc farl<sız olar;ık

,,up,l",,, ,otrşl".au 20 ltezirın tarihine kedar sözlcşme imzalanıbilecektir,

Talcpsahipleritalcplerinihintcrlanclındalıulunduğu(talepsahibiflrmanılıl'crgika;-dılıın
bulrınduğt itçc/ilin bağlı 

"ıarg., 
iiıo i.te müdıirliigıjno şube miidiiılüğiine bi]direccklcı dir,

İ"İ,İ]'rraT.tİrr"" atlarİZlO6llOlg tarihi mesai bitimindc sona erccektir,

Eu tarihten sonrı müracı&t edenlerin talcpleri kcsintikle dikkatc ıhnmıvıcakbr,

Sahşı yapılan stoklar için paıa yatınııa süresi lgt}6t20l9 tarihindc soıra erçcel:tir,

Deha önceki ıylarıian parası yatrrlırak te§limatr tımamlanımayın bıkliynt, çeltik

vc piriırçlerin Haziran ayın" sıtk,n kısmının teslimatı llaziran syı satış fiyatlırındın

yapılacıktır.
Tüm iirün satışIarındı alıcılardaı Kuruluşumuzdan satın aldıklan ürunleıi üçülcü şalıls \ı,

kuruiuşlan satmayacak}arına ,;;;;;;;"y"c"kı"rinc. aksi_lıaJde 6 ay süreyic kçlıdtlciııtı selı:,

y.prİ-'"rİ*İr, U6ul ettiklerjne dair ckte yeİa]an @k-2) taahhühlamc alıııacaktır,

Tüm ürünleı içın soıı tcslim tarihi 30 Hazirın 20t9 tarihidir,

Bilgilerinize rica ederim,

N{uSa DEMlRKot.
Şul]c lvliidürLi v

;n- Öe"

iiui*r,*-, Dcntz Ml McktEt! sk \o 5 4l9OO İlcrlncc ı l(oC,\,ELi
: Sarnrıl (0262) 229 99 j6
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2.s9

3.00 __.
350

_jlg

3674 l J,Ju 
!it]IVa crmme0

l 7,tr72, l ı,ıo l 6,00
Arianiln Fortu6) :- -------!_

- -- 3580 4,79._ 
. _l_ _jsl- -,/, r, ln;ltan Uzun TJ^e Luna _ 

] ?A() ı 4.?o a..80

y!n ani:.tan Ronaldol2019) 3585

:,lvt koııido(Z0l9) __ ,o:o

ıtJ!§aristan l.una(ZOl.9l ' _3qg
ur^,.,İirn ı,".İİoıEl i ljg

| 4.70 4,80_ 
-,l_Yvnanlgtan LUna{uu.ı.Y' | :_ __l- -- l

, ıcpq l 4]0 4.80
it.ı\,e Lunn(2019} _'_ }Do' _,- 

-

Bu btltc §0?0 en),tl| t|OLlrorıik imzı kınunnnı EErc ı,ül'entl elcktronlk i,n'n llc iınznlnnını$l,r,

Tlr rı, ıe,idinc http://c-bctgc.tmç.gnv.tr ıdrcıin<lcn Bclgc xum.:lt t 5E6l5-202.o1.0l-E.37ı 75 yÇ !1rkod Num.:5ılll86ıt7 bilgitoıiylc cıtıcbilirslnia
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rıK_5
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TAAI{HÜTNAME

Kuruluşunuz [al,afindan ",l ",l2l|g tarihinde §atışa açılan " " " " "daıı talep foımu'ııda

Lıeliıtmiş olduğum talep seçcnŞ uyaTınca almış olduğum , ", ton ,"""" üçiincü şahıs ve

k-uruluşlıra satmayaçagml *;-; ;";,;;;o"*"gtıni, 
-,t,i halde 6 ay süre_vlc satışlardaı,ı

|"rur-l*ar"l.uyrca6mı kabul vc taahhüt edeıim,

Talep Sılıibi ı cl,a Yetkilisi
Kuşc,ılırızı

tlt hclE( 50:o r1llh tl.ktİonık imz, kon nltn, Eörc qih,rnli §lCktronik iffzı i|c iozi|qnnqilİ,

n\rlklr\kllnthtln://t.b.lıt.tm..[gş.ırıd«ri.dcoBctfcNıım'itll5E615.202.0t.o1-D.3'r?svaBırk.dIIrn..s46864?b;lEİtcrii-lccri'tbtllriti,.
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