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DAĞITIM YERLERfNE

Sıol<larımızdaki ınısır, bakliyat vc çeltiklcr aşağıda belirtileıı esaslar ve Ekte (Ek- | ) ycr
alan fiyatlnrla 0l - 3l Tcmmuz 20l9 tarihleri arasında satılacaktıı.

A- MISIR:
Sıtıs Usul vc Esasları:
kullanıcılarına:

o Besici ve yetıştiricilcrc,

Fiili tükctim (1 aı,lık) esasına göre El<-]'de belini]en fiyatlarla peşin bedel mukıbili satış.,ı

vcriJcccktir, Yumuıta ıireticilerine isc tatep etmeleri halindc peşin satış fiyatları üzcrİıdcn kati
tcminat,ı.e mal bcdcli leminall alınınak srıretiyle 90 günc (] ay) kadu vadeli, vade farks:z olarak
salış yapılabilecel«ir.

Başr,ııru sahiplerinin besiçi ve "vetiştiricilik 
i]c yumurta ürctiııitıi birlikte yapıyor olması

duruıntnda. başı.uru sahibinc cınh yumurta tıvuğu sayısına göre hesaplanacak fiili tüketim
mlktatı kadır vadcli vc vadc faıksız o]ara]< ı,n:,sıı satışı 1apılabilcccktir.

Yem, nişasta vc irmik fabriltılarına mrsır satı§ı vaDılmııvıcak olup iinceki aylardı
vapılın tahsislerden bıkiyc miktarların tcsliınatlnrına devam edilecektir.

sıtt§a acılen stoklar:
Tatep sahiplerinin hintcrlandlnda bulunduğt şube ıTıiidiitlüğiinc besici vc yctiştiıicilcrin

hay,ı,aı,ı sayılarını (lcaç baş vc cins) göstcrcn bclge ile birlikte ınüracaat etmesi gerekmektcdir,

Alınacck raporlarde fiili havvın §aytsrnın gösterilmesi gerekmekte olup firmanın kurulrı
kapasite raporuna görc tıhsisıt yaDr]maYacaktır.

Fiili tüketim hesabında besici vc yctiştifictlcr ıalep sahiplerinin ltayıtlı olduklaıı İl,ilçe
Tanırı Müdiirlüklcrindcn l<aç baş ve cins hayvan beslediklerini (başvuru tarihinde mevcut
havvan sayısını göstcrcn) belgclcmclcri hilindeı büyük ba$ hayvan başına günde 2 kg,
kiiçükbaş hayı,an başına ise gıınde l kg hesabı üzerjndcn l aylık tti&etim ıtıilıiarıra kadar satış
yalıılabilccel<tir, Kanatlı [ıa_v,-an iıetişt,irici liğ,i ile besiciiiği yapan vc ycmini kendisi inıal eden

işlctmelere isc İllılçc Tıım Müdülıiık[eriııden yeırıini kendilerinin imal cttik|crini vc kaç baş vc

cins hal.wan yetiştirdikleıini bclgclenıeleri lıilinde; lcanatlı hayvan başına günde 60 gr üzcrindcn
i aylık tıiketiın ınilctanna kadar satış yapılabileccl<tir. Hindi için lıu rakam ginıde 300 gr, yarka"

civciv vb için 20 gr, hiıırti palazı için İse t 75 gr üzerindcn fiilİ tiİkctim hcsabı yapılacaktıı.

Talep sahıpleri Ticaret Bal<anlığı Bölgc Müttür)üğünclen 20l8 yılında ınısıra dayalı mamul

ırıadd,c ihıacatı yapmadıklannı ı,eya yaçıtlar ise 201E yılı mamul madde ihracatı karşılığın<la

ınısır ithalatı hak ediş miktarını bclgeleyeceklerdit (ihracatı varsa bağlı oldukları ihracatçı

birli]<lerinin genel selcreterliklerinden ihracatı olmalıa6]x1 lse mali müşavirden alabilecekti1,), Bu
mikıar yıllık fiili ttiketim ıniktariarından düşiilercl< hcsaplamalaı buna görc yapılacaktrt.

B- NOHUT. MERCİMEK:
Satıs Urt| vc Esasları:
ı Scrlrest olaral< lrişi ve kuruluş ıyrımı yapılmıksızın.

s{bc Ma|d{rlüİül DcnlzMh. !{ctlot slü No 5 ılso0 l)"i,(c / KocAEr-t  vnnnlı RllEt lclı l,til,ıt: H",r Dlıı'tR
Tll : sanüral {0252) ]29 99 5(, , 2]9 85 ıo T,l (0262) 229 99 56 r'AKs: (0262) 2]0 n2 6:
l:|sklronik^İ::ws*,.lmo.Er,v,tr a-lroltr: (k.İr((şıÜCal'no,!or',lr

l]İ l)cIe. sOr0 s,ır ılI Ctt\lfonil( inrj krnırotr., gltrc Illv.nll (l.kit,o.;ı ; z,l;l. in,ol4n6{İ/,
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T.c.
TOPRAK MAHSULLERi OFiSi GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dcrincc Şulıc Müdilr]ıiğü
İııalanan e]de edilen çuvaJlı r,e pal<eıti haldeki nohut ve ycşil merciıııeklerin satışııra E|<-

l'de belirtilen fiyatlerla peşin lıedel mukabili Pğrokcndc veyı toptın olırık devaln
edilecektir. Çuvallı nol,ıut ve ınercjmekler sadecc toptan olaıak satılacaktıı.

Sahşa Acılan Stok]ar;
ı Stoklanııızda bulrınan pakctli ve çuı,allı üm nohrıt ve yeşil mcrcimcklçt 5611ş2

açılm| Şttr.
. Natürel nohut vc mcrcimc]<lcr satrşa kapalıdıt.

stoklarımızda bu]unan çuvalh nohut ve yeşil ınercimeklerdcn numuııe talep edenlere,
nohut içirü 4.50 TL/kg (KDV hariç), merciıne]< için 4,00 TL/kg (KDV hariç) fiyatla ııumune
veriIccektiı.

Satış Usul ı,e Esıslırı:
kullınıcılsrına;
a) Çeltik:
Krrıulrışumrız Mersin Şubc Müdürlüğiıde stoklu bulunan Calrose çeltiklcr faai duıumda

bulunan çeltik fnbrikılarıng. peşin bedeli mukabili 2.700 TLlTon (60 randıman için, KDV vc
ma.ııiplasyotı lrariç, nakliye iiave ücreti dahildir.) fiyatla satışına devartı edilecek oJup randıınana
görc uygulanacaJ( satış ['iyatları ı.ıygıılanacaktır.

satı§a Açllan stokıar:
. Melsiı1 Şube stoklarnrda bulunan Calrose çeltikicr.

Bıına göre; talep sahipleri hintcrland,nda buluı,ıdugu T}fO Şube Nlüdürlüpıiııe ekteki (Ek_
3 ) |onnla ınüEcaatta bulunaçallır,

Müracaatta:

- Bağiı olunan sanal'ilticatct odasından 20l8 hasat döneminde faalıyettc oldrığunrı
gös(eıir belge,

- 20I E Filna ait fiili çcltik tüketin 1niktan,

tcsmi olaralç belgeleneı,el< (bıı belgeler reşıni kurum ve/veya mali müşaı,ir onavJı
olacal«ır) diickçcsi ckindc sunuIa cakur.

b) Pirinç:
Pirinç)er Ek-l'de belirtilçn fiyatlardan toptan ve perakcndc olarak sattlacaktır.
Mersin Şube Müdürlüğü stolclanndakj pirinçlerile PolatIı Şı.ıbe Miidürlügü stoi<jarındaki

3677 kodlu Açaıtiıı Ycıua pinnçler ise miktar losrtlamısı olmıksızın tılep toplamık surcti
ilc pcşin bcdcl mukıbili öncelik .v-crel ve ulusal mar|(etler olmak üzere pirinç pakctlcyici|crıııc
snlllabi]eco|(tit,

Piıinç sanşı yapılacak talep sahiplcrinden, 201E yılına ait 9atış vcya pakctlcme miktarlarını
göstetcıı bclge mali müşavirdcn ohay]l 01ar8k istenecektir.

Top(an satışa Ac!|an stokjer;
Tip A

. Arjantin Fortuna (3672 kodlu).

. Uruguay Ar|antin Baldo (3673 kodlu).

. Italyan Cammeo (3674 kodlu),

. Arjanrin Ycrua (3677 kodlu).

Ş bc aı(,liirlilğll: Dcn:zMh McktEp sk No s .11900 Dorinc. / KocAELi
TCl : sınlrı| (0:62) ;29 99 56 _ 2]! [5 ı0
D]cktİonik Agi :Fşw.tno.Eor.1.

 ynnnlı Bit8i ic;n lraiı,ı( l tIıccr TrnMlrı
Tcl (0:62) 2:0 9u 5. rr/\ts: {}262\ ]]9 d] 67
c-poı(! : erilsg j$!a!g!fgL!l

l h.l!1 5lı {l rivlll clcktronik imrl krnt,nt., gfirc govcnıl .lcktronik lmz, llc lmzilınmlra|r.
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T.c.
TopRAI( MAI.{suLLERI oFlsi GENEL MüpünıüĞü

Derincc Şubc Müdürlüğü
. İtalyan Caınmco 2O19 (3682 kodlu),
ı Yunanistan Cammco 20l9 (3684 kodlu).
. Uruguay Pet|a 2019 (3692 kodlu)

Tip C
ı Yunaııistan Uzuıı Tane Ronaldo (3679 kodlu).. Yutıanislan Uzun Tane l-ıına (36E0 kodlu).
o Yunanistan Ronaldo 2019 (3685 kodlu).
. İtalya Ronaldo 2019 (3686 kodlu),
. Bulgaristan Uzun Tane Luna 20l9 (3687 kodlu).. Yunanistan Luna 2019 (3688 kodlu).
. İta]ıan Luna 2O19 (36E9 koc|]u),
. Uruguaü,Luna (3652 kodlu).

Orta Tıne
ı Calıose (363(ı kodlu)

Krsa Tane
o Kısa Tane Groski 20] 9 (3622-3623 kodlu).

D- GENEL HÜKÜtrİLER:
Talısisli satışlarda talep sahiplcıindcn, halcn faalıyette oldugiınu gösterir bejge (t)l

T Tazi ran 2 0 1 9 ıanJıindcn sonta alınmı{olınası kaydıyla) istencccktır.

. KullınıcıIarına yönelik olırık yepılan tahsisli sıtIşların fiili ıüketim hesabında
sadecc başvuru sahiplerinden aıınan fiili tiikctim beIgesi vevı işletme tescil beIgesi İu;;..;r,
l1:|llj"__T:]"t hay,van sa}Tstn! gösteren) dikkaİe ıhnacaktır. Bunun üs-ında kuruluıigDısl|e rsporu veva diğer belge|eı. dikketc al|n!ırnvıcaktır-

vade]i vade farksız olaıalt yapılan saıışlarda 19 Tcmmuz 20t9 tarihine kadır sözleşmeimzalanahilecel<tir.

. 
Talep saiıpieri lalep.Ieıini hınteılandında bulrınduğu (talcp sahi!' firınauın ,crgi kaydInttı

l:ı]:]d:cü-ı 
jjçe'irıı bağJı o|du8u T\4o şube ıııüttü{ügıiie)'şubi müdii.rlügüne uiıa;i"""ti*a;.,ı,llslı- satışlarlnda müraceatlar 0s.07.20l9 tari|ıi ınesai bitiminde sJ=na erecel<tir. Pil.jnş

saıışlarında müracaat]ar 16.0'7 201g tarihine kadar alınacaLıır,
Saıışı yapılan mıslrlar için para yatıma srilesi 22.07.2o19 tarihinde sono creceklir

_ Üriin satışlınmızda talr§i§at ),apıIan firma ya da şahıslann dışında başkı bir firmav| d.ı ılhı1 tıraflndan ),apııan piri transferi "kıbuı 'cdıı-.v"."i. ;,;;';;" v" 
' 
a,

şalııslann bakiye hıtarları L-endi heşap|211 dışıncla başka bir lıcsaUa akt]arı.lııayaca]<!ür.
Tüm ürün sat,§lartnda alıcılardan kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şalııs vcltunıluşlara satmayacaklanla vcya clcwetmeyea"kıaain.. aksi halde 6 ay süre-v-le ksndile,jne satı§

YaPJlmaınasın] l<abul ettİklcrİnc daiı ektc ycr alar, (Ek-5) ıaahlıüırıame alıııacakıır.
Mısıı için son teslin tanlıi 3l Tammuz 2019 tarihidir.
Gereğini rica cdcriın,

Vahiı: ÖZER
Şube Viidürü

^l.n-|rh 
EilEi lçIn l.dbrt : ıırc.r DEırlE

't'cl (ü262\ 2:9 9q 56 rAKs: (0262) 2!9 .l: 5'
G-nitrt, : d.rinCc.ntEtr]ünn.,.v t,

sulra MüdOrlOğl|: l)chl7 Mh ]\l.LücDsl..\o.§ al90o nc,;İGc i lioc^ErjTtI . si.tr:l tl]t:) .]lo oç s(, :J9 ıs iı.
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Randıman hesaplamasında Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığının
alım uygulamalannda kullanüğı hesaplama yöntemi baz alınacak o|up

tcslimatta hcr bir araç hamulcsi için ranüman hesaplanacakhr.

i.tt ht]c( s0-0 !ır.|t t|.ktronik ifir4 kİnuntrnİ Fiira Eiil.tltli tltkıronik ifizr ilc irtzı|İnnt!|lİ.
'], ü ı1, lc\ t(lln, hltp:'t-htlgc,tmo.[rr.tr idftiindcn ac|E. ıtm.: l l l58ti l5-ı02.01.o8- 1i.41 s54 v. nrfkod N...,,:.§5235ss bil8;l..ilt. .rir.h;|iriin;r.

,:'.- j1_1t-?g19 13, 41

RANDlMANİNA GORE ELT|K sATış FıYATLAR| (TLlToN

RANDlMAN oRANl{%)
cALRosE (3535)

KATSAYl

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 2.52D
55 2.475
54 2.430
53 2.385
52 2-340
51 2.295
50 2.250

P. tJS

l

l



EK:3

ÇELTİK TALBP FOR]VIU

Firma / Şahıs Adı

Tılcp llliktnrı (Ton)

20l8 Yılına Ait Fiili Tüketim
}iiktın (Ton)

Adreş

iıi

Elektronil< Posta 6.

Tclcfon

Faks

\/ergi Dairesi

Vcrgi No

T.C. Kimlilı No

KunılrıŞuııtızca satlŞa srınulaıı çeltik sto]<]arından belirleyeccğiniz nıiktarda alınak
i s tı ),orum. yul<arıda v eril eır lıilgıl eıin clo ğru lugunu onayl anm.

Gcrcğiııi bilgilcrinizc arz cdcrjm. (..../07 l20|g)

Firma yetkilisi
Kaşe/tmza

::ıt hejıe Sfı?[ı cılıll ctcklıonik imzı kınunıını Rüre §llı,cn|i clektronik imzı ilc imzılınrn|fl,..

|_1I-J|L_?aI? 73:42
r . L|E]



irHaı NIsIR TALEp FoRMU
ııiRun / şAHIş ADI
Fabrikalar Için 20l8 Yılı
Fiili N{ısır Tüketim Miktarı:
Ton[Yıl (Ticaret/Sanal,i
odılarındın vcye Mali 

İ

i\[üşauirlcrden
alınabiIecektir'
20l8 yılana ait ihracat
karşılığı rnısır nıiktırı (Ton)

IBesici ve Yetiştiriciler
,Havvan SayıIen (Knç Bıış vc
Cins) (Tarım İlrİlçe
}düdürliilderinden

Büyük Baş
Ktiçük Baş
Diğer (Detay belirtilecelı)

aIınalıilecel«tir.
,(DRlıS

ELEKTRoN
lTELEFo]\-

K PosTA

FAI(S
VER
\;ER ı*o

ML NO (Şahıslar

kuruluşunuzca satışa sunrılaı: mısırlardan talebiın. Iiili rijkctim miktarım veya hayı,,an
SaYlm da Clİklçate alıııarak belirleyeceğirıiz n.ıiktarda ünin şatın almak istiyorum. yul<atıda vcrilen
bi l_qilerin doğruluğunu onaylarım.

Gereğini arz ederiın. (.. ,. /07/20l9)
Firrnş yetkilisi

Knşc/İmza

ir,Il hcl:c 5070 sılılı clcktionik iınza kanıınınn gilre gllvcnli cıcktıonik imzi itc imz.ııtnmı$tıi.
la\'.nli lcv{d;ile hllp://.-bctgc.tmLEo!..trıdrcıiodcn Bc|ec Nı.ın.:1' r586r5-202.01.08-E.4t554 ı.c çlr1.o6 Num.:552355§ bilqitcrivrc çrişelılllrılnlz.

|JI-JJL-ZZI1 13| 42

Lütfen limandan

§ATrLAcAI(
MİIffAR (Ton) (x) MİKTAlt (Ton)

.^ÇIKİ.A]VıA, ffi
YaPılacalttır, TMO gelcn talclı vc stol< dunrmuna gaıc İıılı tiikctimlcri <lc clikkatc alarak clag,tım yİpa."ıa'r.

P.Z7
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Depo Kodu
ürüıı kodu
-....Lrnın çcşüdı
Araç Plakası
üııin Miktarı

ALICI TE]\{Şİıcİsİ

Firma Adı
Tcmsilci Adı Soyadı-imza

TUTANAK
EK:4

İşyeri Adı :

Trıtanak No :

Tutaııak Tatihi :

Tı{o.......AJANS/ŞUBE MÜrrÜRLÜĞÜ

Yukanda depo l<odu, iirün l<odu, üriin çcşidi ve §atış miktan belirtilen
çeşidi çeltik ürününden TMO mevzuat hijktimleri doğrultusunda

numuİle alıırınış o|up numunc üzerinde TMo 2018 dönemi çeitik alıın şaıtları
taljmatında belirtilen yöntem kullanılarak analiz yapılmış ve yapılan analiz
sonucunda rarıdıman or u,ıı o/o... -,.. olarak belirJ enm i şti r.

Bu tutaııak... . . . ... . . ..... ...firmasına vapılacak
çeşidi çeltik satışı için uygulanacak fiyatın tespiti amacıyla

düzenlenmiş olrıp belir|enen randuıana karşılık gelen satış fiyutı
...... .. . ...Tl,4(g'dır.

İş bu tutanal< taı,afımlzca düzcnlcnerek imza altına alınmıştıı.

Eksper
Adı Soyadı-imzı

İşveri Amiıi
z\dı Soyadı-imza

l ü l,i1!ı. :l)7tı i.\,li .l.klİoili|ü imrn |ünnunuoı 4ör. Eol,enli clcklronik irİzı ilc irnznlınıııın'.
i;. l ıl ı.ı idinc hılnJ/c-bctcc.lmo.Eov.lİ ndre.!nd.. Rclcc Nüm.:l I l5E6ls-2o2.o1.08_D.4l55r !f B{r|.nd \|tm,:sçzJss! h|lEllcrlılc c.irrbili.§;.iz.

ı ] -,TLrL_2D19 13: 42
P.DB



EK-5

...l07/20|9

TAAHHÜTNAME

Kuruluşunrız taıa lından . . l .. .n019 tarihinde satışa açllan . . . , . , . . ..dan talcp forıırı,nda
bclirmiş olduğum talep seçeıreği uyannca almış olduğum .-... ton ,....,... üçüncü şahıs vc

liı.ınluşlaıa satmayacagımı veya devretmel,eceğiıni, aksi halde 6 ay stiıeyle satlş]aTdan

yaİariandlnlmayacağ,m1 kabul ve taalr]ıüt cderim

Talep Sahibi vcl,a YetkiIisi
Kaşe/Imza

Pn ncl!c §o;0 rı)lh (lc|üarn.iİ lmz, kınunnnı Eö.c Eiiv.nli o!c|.lıonik itİtıi i|c i6"|,nnl!t!r,

ı. rnk l.yidinc hıtpj//c.bclg!.lltto.gov.(r ıor.tind.n Dt|gc NOm.ı! ı ls86l §-202.01.o8-D.alssa tc Birıod Nll.i.:s523Ç55 blllil..blc c.ilcbili'rlnt'"

a::- II-|L,?B!9 13| 42 P. ı9


