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Sayı: l11s561 5l2o2.oL
I(onu: Nisan ayı satışları

DAĞiTi\4 \,ERLERhIE

kurumrıınuz stoklanncla bulunaıı hububatlar aşağıcla beliıtilcn esaslar ve ekte (Ek-1) yer aliııı

fil,atlarla 01_ 30 Nişan 2019 tarihleri arasında satılaçalctır,

Satış fiyat ve e§asları 01- 30 Nisan 2019 tarilıleri arasında geÇerlidir.

Buna göre:

A) MAKARNALIK BUĞDAYLAR:
Satış Usul ve Esasları:

Kullaıııcılarına;
ı Makarna,fabrikaları.
. İrmik, Şehril,e fabril(alarl.
. Üretimiırde maltanıa.lık btığday kullanaıı bulgur fabrikaları"

cn fazla l avlık fiili tüketimlerinin 7o S0'sine.kndar pcşin bedeli ınukabili Ek-l'de belirtilclı

fiyatlnrdaır satılacaktır. ELÜS ştokları ve dİğer stoklarının tamamı satışa açılııııŞtır

Makarnalık buğday satışları ktıllanıcılarııra fiili tüketim e§fi§ına göre yıpılacak oluP fiİlİ
tiiketim hesaplamalarınd, talep sahipleriniıı sadece yurt içi (makaıııa. irınik. ŞehriYc" bulgur) satıŞ

ııı i ktarl arı dikkate alınacaktır.

20l8 yılı yurt içi satış miktarları hesaplanırlıen;

l- Firmaların kcndi grup şirketlcrine,
2- Fiımaların a,v-nı sel<tördc faali;-et göstcrcn diğer fİrmalarına,
3- Firmaların kcndi naın ve hg5a!ına üretim ,vapmal< üzcre diğer firmalara yaPıJan

satı şl ar,
4- Firı,ııaların gerçekleştirmiş oldukları tüm ınaıııul madde ihracatlarınııı l<,aı:şılığı

buğday mil<tarı,

düşüldükten §onra kalan yıııt içi satış fatura|arıııa ait miktarlar dİl<katc 8.1ınacal(ır. Talep salıİplcri
yuıı içi satışlarına ait miktar bilgilerini Ek_4'te 1,er alan tabloda belirtildiği şel<ildc yeminli mali
müşavirden onaylı o|arak getiı,eccklcrdir. Bu belgclct. önceki satışlarda vermİş olanlardan ta,lcp

cdiImel,ecel<tir.

Talep sahiplerindcn halen faaliyettc olduklarıı,ıı gösterir belge (0l Mert 20l9 terihindcn
sonra alınnıış olınası kaydı1,!a) istenecc}<tir, Ta|ep sahipleri, faaliyettc oldtıklarıııa dair belgel'i bağlı

oldukları odalardan onaylı olatak alacaklardıı-.

B) EKMEKLİK BuğDAYLAR:
Sıtıs Usul ve Esa.sları:
kullanıcılarına;
Fiili tüketim (l gylık) csasına qöre ocşin bedeli mukabili:.

PÇmgklik Bıığda_vlar:
. Un fabrikaları.
. Üretiıııindc ckmeklik buğday kullanaır bulgur fabrikaları.
. Bisküvi fabrikalarına,

Düşük Vasıfl ı Ekınelçlik Buğdaylar:
. Un fabtikaları.
. Bisküvi fabril<alatıııa.
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. Besici ve yetiştiriciler ilc kendi ycmini kcndisi iınal edeıı işletmelerc,

. Yem fabrikalarına.

§atısı açılan stoklar:

l) ELÜS Buğday Stoklarl;
. ELÜ'S ekmek]ik buğda1, stoklarının tamamı,

. ELüs düşük vasıflı ckmeklik buğday stoklarınııı tamgmı,

2) ELÜS Dışındn Kalan Dkmelrlik Buğday Stoklırı:
.satı§aaçıkithalekmcklikbuğdaylardanbakil,emil<tarlarilel4.03.20l9tarihliihale
ile bağlantlsı yapılan yaklaşık 289 bin ton,

Talep sal,ıiplcrinden halcn faaliycttc oldul<larını gösterir belge (0l Man 20l9 tarihinden

sonrs al;ırm;ş olması l<aydıyla) irt.n.Jui, Tatep sahiplcii. faa)il,ettc oldultlanna dair belgcyi bağlı

o1dul<ları odalardan onaylı olarak alacak|atdır.

C- ARPA:
Satış Usu| ve Esasları:
kullenıcılarını:

. Besici vc yetiştiriciler.

. Kcndi ),emini kendisi imal edeıı işletmelere,
ı yeın fabrikalarına (ycm fabril<alatına yalnız Liınan işyetledmızdeki aça stok]arı ile

Muş Şube Müdürliğü Mılazgirt işyerinde stoklrı 167 ton yerli aça satılabilecel<^

diğer stoklar satılmal,acaktıı.).
fiiıi tüketim (l aY!k) csastna Eöre! peşin bcdel mukabili Ek-l'de belirtilen fil,atlardan Satlldcıktır,

setısa açııan §tokısr:
Arpa §toklırı:
l) ELÜS Arpa Stokları;

. ELÜS stok|arın taınamı.

2) ELÜS Dışında Kalan Arpa Stoklırı:
ı Ttim ),erli arpalar,
. İthal arpalar (scvk edilenlcr dahil),

Talep sahiplerinin hinterlandıııda brılunduğu şubc müdiirliiğüne labrİkaların 201E _vılına ait

fii]i tül(etiın belgcsi. besici ı,e yetiştiricilerin ise hayı,an sal,ılarını (kaç baş ve cins) göstcrcn belge ilc

birlikte :nüracaat ctmesi gereknrcktedir,

Ayrıca fabrikalardaıı halen faaliyettc çlduklarına gösterir belge (0'l Mart 20l9 tarihindcn
sonra alınınış olması kaydıl4a) isteııecektir. Talep sahipleri. faaliyette o]duklarına dait bclgcYi hağlı

oldukları odalardaı,ı onaylı olarak alacaklardır.

Fiili tiiketiın lıcsabında fabrikalar için 20l8 yılı fiili tüketim miktarı. bcsici ve yetiştiriciler

icin talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım MüdürlÜklerinden kaç baş ve ciııs hal,van

beslediklerini (başı,uru tarihinde mevcut haln,an sayısını göstcren) bclgelemeleri hilİnde; biiyült
baş lıayvan başına giinde 5 kg. küçükbaş hayvaıı başına ise güııdc l kg hesabı üzcrinden 1 a1,lık

üükctim miktarına kadar sat!ş 1,apılabileccktir. Kanatlı hal,van bcsiciliği vapanlıra arpa satışı

vapllmayscaktır.

Şubc ]lillldlırlllğ(t: Dcniz Nlh lvcktcp sk, Noi -§

Tcl : sBntral (0262} 2299956 - 2]98s l0
Elcktro.ik Aİ: irrıw,lıno,gov.l.

Ayriıtıİ Rllgi lçin i.libıt : ıln(cr oDviR
Tcl (02621 229 Q9 56 FAI§: (026:) 2]9 42 6;
c-po§tı : defln.ğrlıhcıa)ımo,gor"tt

]2-iPR-2|Z 19 1a:33

/ KoC,rEl-i

.,-1ü/l



T.C.
TopRAK M.AHsuLLERi İİrlst GENEL ııününı,üĞü

Dcrince Şulıc Müdürlüğü

D- MISIR;
Satıs Usul vc Esasları:
kullanıcılarına:

ı Be sici ve yctiştiricilcr
o kcndi 1,eınini kendisi iınal eden işlctmeler,
. Yem. nişasta ve irmik fabı,ikalarına,

fiili tülietim (1 aylık) esasına göre Ek-l'de beliılilcıı fil,atlarla satışa vetilcccktir,

satısı acılan stokları
. Satışa açık ithal mısırlardaır bakiye miktarlnr ile 12.03.20l9 tarihİi ihalc ile bağlantısl

yapılııı 1. Yükleme döncmli yaklaşık 146 bin ton,
. Mersin Şube Müdürlüğünde stoltlu brılunarı itlral mısırlat,
. Yerli mısırlardan ekli listede beiirtijen stoklar (Ek-3).

Talep sahiplerinin lıintcrlandın<la bulunduğu Şubc müdürlüğüıre fıbrikaların 2018 1,ılına ıii
fiili tüketi; belgesi. besici ve },etiştirici]crin ise hiyvan sal,ılnrını (kaç baş ve cins) göstercn bclge ile

biı,lil<te müracaıt etn1esi 8crekınektedir.

Ayrıcı fabrikalardan halen faaliyette olduklarını gösterir bclge (01 Mart 2019 tarihinden

.onra alırİm,ş olınası kaydıyla) iste1ıcccİtir. Talep sahipleri. faaliyette olduklarına dair be|gcyi bağlı

oldukiarı odaiardaıı oııaylı oiarak alacaklardır.

Fiili tül(etinı lrcsabın<la fabrikalar için 20]8 yılı fiili tükctim mi|(tarl. besici ve yetiŞtiricilel

için talep salıiplerinin kayıtlı oldultları ll/İlçe Tırıın lı4üditrlül<lerindcn kaç baş lc cins lıal,ı,a;ı

bcs]cdikİerini 1başvr.u tr.ihind" mevcut hayvan sayısını gö§teren) lıelgelcmeleri hölindcl büi'ük

lıaş lıayvan başına giınde 2 kg, küçükbaş hayvan başına isc günde 1 kg hcsabı üzerindcn t aı,lık
1üketil1 miktarİna kİdar satış yapı labileccktir. I(anatlı lıayvan yetiştiticiliği ile besiciliği )'aPın vC

,,enıini kendisi imal eden işletmelerc lse İl/İlçe Tarıın Müdürliiklerindcn yemini keııdilcrinin inıa]

ettikletini vc kaç baş r,e cins hayvan },etiştirdik Ierini belgciemeleri hilİndcı kanatlı lıaYvan baŞına

günrJe 60 gr üzetinden l ayltk tükelim miktanna |<adar satış ynpı Iabileccklİr- I-1indj İçİn bu rgkanı

ğtina" ıoo!r, yatka_ civciv vb. için 20 gr, hindi palaz| için ise 175 gr üzcrinden fiili tükctim heÇabı

1,apılacal<tır.

Talep sahipleıi Ticarct Bakanlıgı Bülge Viidürlüğündcn 20l8 yııında m|sıra dıyaIı mamul
madde ihracatı yapmadıklerını i,eya yaptılar ise 20l8 yılı mamul ınaddc ihracatı lorşılığındn mısıı'

itlralatı hak ediş mil<tarını belgelel,eceklerdir (ihracatı 1,666 Jicaret Bakanlığı Bölge lvlüdürliiğünden
ihracatı olmayaır]ar isc mali ı,ııüşavirdcn alabi lece)<tir), Bu ıniktar yıllık fiili tiiketim miktsr]aıı»dan
düşüierek hesaplamalar brına göte yapılacaktır.

D- CAVDAR:
Satıs Usul vc Esasları:

çavdar stokları ltişi ve kuruluş ayrıını yapılmıksızııı scrbest olaral< Ek-l'de be]irtilcn
fi yatlardan peşin bcdcl mukabili satılacaktır-

Satışa açılan ürünler€ yoğun talcp gelmesi <,lurumtında. yoğun talcp gelen stoklar için fiiİi
ıükctim milçtarları dikkate alınatak tahsisat 1,apılacaktır.

Talep sahiplerindeıı. lıalcn faaliyette olduğunu göstedr belge (0l Mart 2019 terihinden
sonıa alınmış 9lması l<aydıyla) istenecektir.

Talep ıahipIeti ta]eplcrini 05.04.20t9 tarihine l<adar Şube MürJürlüğümüze yaparak.

25,04.zolg tarihine l<adar para yatırarak (Mısır hariç) 30.04.2019 tarihine kadar tcslim alabilirlcr.

d-1
Şı,bc ]ttlldürltEol Dcnız i!'h. Mcl:İcP sl( No 5 ğl9o0 Dcrincc / KoCAEIJ
Tcl :Sınlrı,l (0262) 2299956 - Z]]985)0
Iltklroıik Aİ: :ş,v*.tno.f 0l.tİ

AJnol!t! BilE; tçin lrflbıt : t|r.(t Dfr}ıtn
T.l (()262\ 2]9 99 56 lr,(«s: (0?6]) ]]o J' 

",-c,norlr : dcİin(q.:lü!@!!!!.q,q,!JI

12-APR-2aI9 !a|34 39z P . ,a1]



T.C.

TopRAK rytAHsLLLERi öİİsi crnr, ıvıünüru,üĞü
Derincc Şube Müdürlüğü

Dahaöncckiaylardanpu,u,yuu,'ı,,,kıeslimıtl-tıınamlanama)a1.1ürünlerinNisaı"ıal'ıırı
.".l..n İJ,o*,İ *İi*,,, Ni",'o1" satış fiyatlorından yapl]8caktır,

Gereğini rica cdedıı.

HÜ/'v^ı.r-ö7lR
Şube Müdürü

Ek:
I- Fivaı lisıesi (l sa}fn)

2- S*ıs, açılan ycrli ınısır stokları (l sal,fa)
j- Taahhütnaınc

DAĞITIM
Adapazaıı Aians Amirliği
Sakarı,ı Ticaret Borsasr 0264 Z78 4232

Düzce Ticaıet Borsası 0380 536 52 18

Kocaeli Tanm İ1 Mtatrııigtr 3l2 13 l0
Sakatya Tanm il Müdürlüğii 0264 241 ?0 16

İstanbul Tarım İ1 Mtidürlüğü 02l5 355 37 l5
Düzce Taıım İı Mtidtirıtigti 0380 524 13 97

PNS Pendik nişasta 0216 585 06 06

Lesa Yem 0216 306 j6 36

Alp Hindi 02|6 435 72 77

As ofis 0264 871 39 37

Şen Piliç 0264 319 ?7 24

Tarım Kredi Yem 0264 447 '78 24

C.P. Standartgıda0212267 11 20

Çelikler Yumurt a 0264 262 64 66

Emre Tavukçuluk 0216 526 63 24

Sadova Yem 0380 524 33 80

Otallar taıukçuluk 0216 526 63 24
Garanti tavukçul ık 0216 526 63 23

I(al,arlar et 0264 274 73 00

Pak Tavuk 0212 603 6'l 06

Enıte tavukçuluk 02l6 507 15 48
Anahid Bozacıyan <anahid@mudurnupiIic,com,tr>

Akova Un Sanayi 0264 614 69 15

Akınkoç Un Saıayi 55l 21 24
Karaaslan un 349 41 ]8
Özeısoy gıda 02l 6 352 34 07

Kaılal Un Sanayi 0216 4529429
Gölkurt rıı 0216 379 15 33

I(aiyoncular un 341 39 04

Barilla 0374 243 90 08

Başer Un 0264 448 60 14

A\4l/l s(bc ıtlldlrlot[: Dctri7ılh \{cklçp 5k. No:5
Tcl ! s8t.!l (0262'' 229 99 s6 2]9 85 10

Elcktronik AE: :wrı.w.lmo.§ov_tr
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TAAHHÜTNAME

Kuruluşunuz tarafından ...l0'zo|g tarilrinde :satlŞs 
aÇılan ." " "'clan Ek-i talc,

formu,nda belirtmiş olduğum,ui*p ,uçoi.r, ,r'r".* lTll;rilg"T :' : 
t"]i " üÇüncu

şahıs ve kuruiuşiarl^-*-*oyuruğrm,. ".iu d"rr"tm.Y"""ğriT;['i halde 6 aY sürcl^e

s afl ş1 ardan ya,arı anİı'r",""*"e,ıİı kab"l v e ta a]rhtlt edcriıı,

Talep Sahibi v,eya Yetkilisi
Kaşe/lınza
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