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: Hububat, bıkliyat ve pirinç satışı

DAĞITIM YERLERi\E

Kunımumuz stoklarıada bulunan ve ekli liştede (Ek-l) ,., 
"r.o 

hububat ve baküyatlar
aŞağda belirtilen esaslar ve eiıte (Ek-z) yer alan fiyatlarJa 0l. - 29 Şubıt 2020 tarihleri aıasında
pcşın bodel mukabili satılaçakür.

Tophn ve perakende olarak satrşa suıulan paketli piriııç ve bakliyatlarııı satış fiyatlan
(Ek-2) 03 Şubat 2020 tarihiıdEn itibaren geçerlidir.

Lisaıslı dcpolarda bul.ıınan Elehronik Ütlln Senedi (ELÜŞ kapsamındaki stoklar. Adaııa
Şubc Müdiirlügıi stoklannda bulunan ithal arpa ve liman şubc müdürlükleri ithal ekmeklik
buğday, iüal makarnalık buğday ve iüal arpalar ile EK-I/I listedeki toptaıı satışa açılan ithal
pirinçler, TMO ELEKTRONİK §ATI§ İLATİIORI\IU sistemi iieerinden talep toplanmak
suretiyle TMO Gerıel MüdürltiEü Ticaıet Dairesi Başkanlığınca tahsis edileçektir. Bu iirünletc
ilişkin tılep başvuruları www.tmo.Eov.t adıcşindeki TMo ELEKTRONİK sAT§
PğATFORIVIU sistemi üzerinden_ 1,apıIacaktır.

Bunı göre;

A} MA§.A.RNALK BuĞ_ pAYLARı
§ıhs Usul ve Eşı§lın:
Yerlİ ve ithıl makırnelık buğdaylar kullınıcılırrna iiili tiiketim (1 aylık) e§ı§rnı

ı Makarna fabrikalan,
. İrrıilq Şehriye fabnkaları,
. Üıeüminde makamalık buğday kullauan bulgur fabrikalan.

peşin bedeli mukabili Ek_Z'de beliüilen fıyatlardan sanlaüktır,
Makarnatık buğday satışlar1 kullanıcılanna fiili tükeüm e§ısını göre yapıtıcak olup fiili

tiiketim hesaplanalarında talep sahipleriıia 2019 yıIı (temin edilememesi drınımunda 2018 ytı)
yurt içi (makanıa. irrıi§ şehriye, bulgur) satış ıniktarları dikkate alınacıktır.

Yurt içİ sıhş miktırlan hesıp!ınırken;
1- Firmalann kendi grup şiıkctlerine,
2- Fiı,rrıaların aynı sektörde faalbat gösteren diğeı fırmalanna,
3- Firmaların keııdi naın ve heşabına iiretim yapmak iizere diğer frrmalara yapılan

§ahşlar.
4- Firuıalann şerçekleştirniş olduklın tiim mamul rnadde ihracaüarının kaşılığr

buğdaymiktan,
düşüldikten şoma kalan yıırt içi satış faturalanna ait miktarlar dikkatc alınaçakfr. Talep sıhibi
makarna, irmik, şehıiye ve bulgur frbrikalan ywt içi satışlanna ait miktar bilgilcrini ckte (Ek-3)

göre;
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T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OrİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dcriıçe Şube Müdürlüğ,ıi
onaylı olarak getircccHerdiı. 2019 yıIı (temin edilemğmcsi durumunda 2018 ytı) ekmeklik
buğday tüketim miktın 10 bin tonun altııda olan talep sıhipleri ise fii]i tiiketim belgelerini
mıIi müşıvir veyı bağlr bulunduğu ticıreUsınıyi odasındaıı onaylı olarak getirebilecektir.

Bulgur .üreticilerinden ılrnacık olnn fiiü tükeüm belgesi ekmeklik buğday tiiketiın
miktannı gö§terecektir.

Talep sahiplerinden halcn faaliyette olduklannı gösteriı bağlı olduklan odalaıdan onay|ı
belgc istenecektiı. 01 Aıahk 20!9 tarihinden soıra almaIak şubc miidiirlüğtimiize ibraz cdilcn
belgeler geçerli sayılacaktıı.

C-ARPA:
Sıüs Usul ve Esıslın:
Yerli vc ithıt arpalar kullanıcılırını fiili tiikeüm (l ıyhk) esısına göre;

. Bcsici ve yetiştiriçilefe,

. yeıE fabrikalarına ğem febrikalanna yalnız Liman işyerlerimizdeki sıhşa
1çrıan arpa stoklın sıtııabilecek, diğer ıtoklar satılmayacaktır.),

peşin bedel mukabili Ek-2'de belirtileu fıyatlaıdaı satıla§aldır. Kanatlı hayvan besiciliği
yapaıüara satış yapılmıvıcaktır.
§ıtısa acılan stokları
l) ELÜ§ Arpı Stoktan:
. Ek- l/G listedc yet elaı ELÜS açalar,

2) ELUS Dışındı Kslııı Arpa StolrJarı:
. Ek-l/G iistcde yer alan ithal aıpa
. Ek-l/G listedc yer aian yerli arpa §toklan,

Ycm fsbrikalaıından halen faaliyette olduklannr gösterir bağlı oldukları odalardaıı onaylı
belge istenecektir. 0l Aralık 20i9 tarihinderı soıua alınaıak şube müdürlüğümiize ibraz edilen
belgeler geçcrli saylacakür.

Fiiü ttiketim hcsabında fabrikalar için 2019 yılı (temiı edilemeııesi durumunda 201E yh)
fiili tiikedn miktan, besiçi ve yetiştiricileı için talğp sahipleriıin kayıtlı oldrıktan İl/İ}çc Tanm
Müdüıtiiklerinden kaç baş ve ciıs hal.van beslcdiklerini (başvuru tarihinde mevcut hılvan
sı}ısınr gösteren) belgelemeleri çre}meliediı.

Liman şubelcrioden sevkiyatla oluşan işyerlerin&ki (Adaaa Şube Müdiirlüğü hanç) arpa
satışlarında dağtım sonucunda 100 ton ve tizerinde hakediş düşen bqsvuru süiplerine l00 tonıı
aşan kısma ait teslimatlaı liman şube stoklanndan }rdpılacakiır.

Üıetici birl.ikleriıe; taleptc buluoaıı besici ve yetiştifici üyelerinin talep dilekçeleıiııi vc
fiili tüketim miktarlaııru Kuruluşumuza ibraz ederek müracaat etmeleri durumuoda ibraz edileı'ı
fıili tiiketim miktaılan kadaı arpa satışı yapı|abilecektir.

Tüm arpa sauşlan (yerli. itlıal, ELÜS) fiili tüketim hesaplarnalarırıda miktara dahil
edilecektiı.

D-MISIRı
§atg Uşul_]Le Eşıslın:
Kullınıcılarına fiili tüketim (l aylık) esaıına göre:

o Besici ve yetiştiıi ci lere,

§lba Mltdürtİİİ: Do;zMh, M.kEP st. No:5 at9fi} Dcrıııı / KocAELı Ayrün.,l| Bihi ıairi lrdhrr: Hrc.r DEMln
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T.C,
TOPRAK MA_H§ULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Derince Şube Müdürlüğü

. Yem fabrikalanna,,
Ek-l/H'dc yeı alan mısu stokları Ek-2'de beliıtilcn fiyatla satışa verilecektiı.

Ni§astı ve irmik fabrikalanna mısır ıatı§ı yıpılmıyacaktır.
Talep salıiplerinin hintğlandında bulunduğu şube müdürlüğüne fabrikaların 2019 1ılına

(temin edilememesi duıumunda 2018 yılı) ait 6ili tülctim bclgesi. besici ve yetiştificilcrin ise
hayvıo saylannı (kaç baş ve cifs) göstefeo belge ile birlikte müracaat ctmesi gcrekmektedir.

Fiili tiiketim hesabında fabrikalaı için 2019 yılı (temin edilcmemesi durumunda 20i6 yılı)
fiili tiiketim miktan, besici ve yetiştiricilo için talep sahiplerinin kayıtlı olduklan İl/İlçe Tarım
Müdürliiklcıjnden kaç baş ve cins hayvaı besledikleriıi belgcicmeleri hilinde (başvuru
tırihindc mevcut ha}yın §aysrnr gö3teren); büyük baş hayvan başuıa gündc 2 kg, ki.içiikbaş
bayvan başına ise giiuıdc l kg hasabı iizerindcn 1 eyhk tiiketim milianna kadaı §atış
yapılabitecektiı Kanatlı hayvan yctiştiriciliğ ile bcsiciliği yapan ve .vemini kcndisi imal eden

işletmelere ise IVIlçe Tanm Müdürlii{clednden yemini kgıdi'lerinin imal etliklerini ve kaç baş ve
cins hayvan yctiştirdiklerini belgelemeleri h$linde: kııatlı hayvaa bs§ına giinde 60 gr üzerinden
l ayhk tiiketim miktaı,ına kadar satış yapıIabilecekıir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka,
civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzrcrinden fiili tiikctim hesabı yapılacaktır.

Talep süipleri 2019 (tcniı eülememesi durumunda 2018 yılı) yılı mamul ııaddc
ifuacatı hşılğnda mlsır bak ediş mi}tarını gösterso belgeyi veya 2019 ylında mamul madde
ihracatı olmadığına daiı belgel Ticaıet Bakanlığ BöIgc Müdiirlüklcrinden getireccktir. Bu
miktar yıll* fiili tükctim mikarlanndao dt§ülerek lıesaplamalaı buna göre yapılacaktır.

Söz konuşu üracat belgasinde mamul madde ihracıtı kırşılığı kullanılın mıgır
miktan net olırık belirtilecelç bu mikten gö§termeyetr belge ile başvuru yıpan firma|arın
beşvurulın kabul edilmey€cektlr.

Ta'lep süiplerindçn hal,en faaliyette olduklannı gösteıiı bağh oldukları odalardan onaylı
belge i§tenecektir.01 Aralık 2019 taribhdcn sonra alınarak şube ınüdiirlüffiüze ibraz edileıı
belgeler geçerli sayılacaktır.

E_ NoH[rf l,E YEsiL MERCİMEK:
sıhsa açrlan stokları
1) ELÜ§ Nohut Stoklan:
. Ek-l/I listede yer alan ELüS nohutlaı,

10 bin ton ELÜS nohut stoku TMO Elekuonik Satış Platformu iizerinden rÜnİa'e
scrbe§t sabş emri vcrilerek saülacaktıı. Sahşlafda hcıhangi bir talep toplama işlemi yapılınayacak
olup TÜRb'e üye olan herkes sattşlardan faydalaıracaitır. Alıcılar 04 Şubat tarihinden itibarcn
saat 10.00-12.00 §eafleri araJında TüRİB ekrınından direkt alım cmri vererek nohut alıını
yapabileceklcrdir. (ELÜS nohut ııbşlan TMO Elektronik Satış Platformundan
yıpılmayacıkhr.)

ELÜS nohut saaşlan TÜRİB'de, TMO'nun normaJ, emir defterine cmir girişi ile (açığa
serbest satış) yapücaktr. TÜRİB'e saıış emiıleri Genel Müdürlüğümüz tarafindarı sadecc
taban fiyat belirlencrek, selith aynmr yapılmaksızıı gönderileccktir.

2) ELÜS Dışında Kalan Nohut ve Yeşit Mcrcimek §toktını
. Natiire! nohut stoklarımızın tamamı,
. Ek-l/I listedc yer alan natiircl yeşil mercimek stoklaıı,

. şüüc Mİlığrloİ0: l)ğıtzMh, Mğkto sk. No:5 4t9oo D.rh.c l KOCAELi
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T.c.
TOPRAK MAHSULLERİ OFfSİ GENEL MÜIDÜRLÜĞÜ

Derince Şube Müdür'lüğü

serbest oıırak ki.şi ve kuruluş alrımı yapıtmakslzın, Ek_2'de belinilcn fiyatlaıdaıı peşin

bedel mrıkabili satılacaktır.

Nıtiircl nohut ve yeşil mcrcimek satışlanüda parasınl yattran başvuru sahipleriırc
beklemeksİzİn sattş ve teslimat yapılacaktır.

Ancık satışlara yoğun talcp gelınesi durumunda, yoğun talep gelen işycıi stokları başwru
süiplcnıe cşit milıtarda dağtı lacaktır.

Bu talimatımızla 1apıla.cak ıatışlara ilişkin maniplasyon ve natliyc ilave ücreti alınıp
alınmayacağ hususu Ek-2'de yeı alao §atü§ fiyetları tablolannın altında belirtilmiştir.

Nobut ve yeşil mcrcimek §stışıüdı;
l. Depo bızında lıboratuvar anatiz ağrlrklı ortelamı değerleri esas alnarak §atlş

yapılacaktır. Satı.ş fişiıe saüşl yapılan deponun ağırhklı ortalama analiz değeıleri
girilerck niiai satış fiyatı oluşturulaçak o]up ilavc bir analiz yapılınayacaliu.

2. Dökne olarak stoklaısn nohut ve yeşil mercimeğin satışı yhe dölcıne olaıak kamyon
iistii teslim e§asına göre yapılacaktır.

3. Testimat milıan, dço bazıada ağırlıklı laborahıvar analiz ortalama dcğerlerinin
girilıoesi sonuçu oluşacak tııtar iizerindeo belirlenecek olup Ofis hesap'lanna yatırılan
paıaııın yetersiz kalmasr durumunda bakiyc tuEnn tamamlanınasını ınüt€akip
teslimata devam edi|ecektiı.

paketli bakliyat satlşlanna ikınci bir tıumata kadır Ek-2,de belirtilen 6yatlarla peşin

bcdel mukabili kişi kuruluş aynmı yapılmaksızın toptaıı ve perakuıde o'larak,

Mersin Şube Miidiirlüğüaıüzde stoklu çuvaih kalibrc oohutlaıın peşitr toptan sau§ma Ek-
2'de belinilen fıyatlarla kişi kıınılq aynmı 1,apılmatsızın devaın edilecektir.

Stoklaımızda buluı,aıı. nohut ve yeşil mercimeklerden numune talep edenlere 4.50 TL/kg
(KDV hariç) fiyatla numrııe verilecektir.

F-PiRiNC:
kurumumuz stoklanıda bu]unan Ek- l1I 'tla ycı

yönelik olarak
pirinçler (5 bin ton) sadece
beliıtilen fiyatlardan TM_O

alan itlıal
Ek-2'dc
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üzerinden toptgn satışa
açıl17ılştır.

Marketlcı platforrıa kayıt olurk€rı şektör olarak Market (Çıdı Perakendccileri)
seçeccklerdir. Markctler içiı ptatforma üye olunuıkerı sistemc fabrika girişi böliimündcn giriş
yapllaoak (yeni eklc + ile) fabrika adıesi yerine ise maıket adre§i yazilıacakfi. Üriin olaıak pitiııç
sçilerek pirinç fiili ttiketimi giıilecektir. Platforma, pirınç fiili ti.iketimi olarak ııarketlerin yıliık
salış ıniktarlafl eklen ecektir.

Ulusal zincir veya şubesi bulunan marketler, Platforma tek vergi numaıası altııda bir kez
üye olaca§ marketlerine ait satış miktarlannı tek kalcrnde bildireceklerdir.

Marketlerin süibi olduğu fintalaı da (markctin, fiımanın süibi/büyiik hisscdan
olduğunu göstcrir noter oıaylı Tiçaıet Sicil Gazetesi örneğ ve ilgİli market adına dİlekçe vermek
koş uyla) market adına platforma üye olarak başvııru yapabilecekleldir.

Pirinç pıketleyiciteri vc çettrk fıbrikdnn sişteme kesinlikle mgrket olırık
kıydedilmeyecekür,

P.Z5
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T,c.
TOPRAK MA}İSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDtrRLÜĞÜ

Derince Şube Müdiirlüğü

şube MüdürlükIerimizce mırketlerin p|atform üyetiklcri onaylınmıdan önce yıllık
pirinç sıhş miktırtarını ve halen faılivette olduklınnı gösterir belgeler istenecektir.

Yıll* pirinç satış millannı gösterir belge 2019 yılını ıit (rcmin edilememcsi durumıında
201E yılı) ve ycmİnli mati müşıur onaylı olaca}İır. Sıtış miktın 5 tonun aıündı olan tılep
sahipleri ise §atış miktannr gösterir belgclcrini mali müşavir veya bağlı bulunduğıı
ücıreVsanayi ods^cından onaylr oiaıak gctirebilece}iir.

Aynca marketlerden bağlı olduklan odalardan onaylı olaıak aldıkları halen faaliYcttc
olduklannı gösterir belge (0ı Aİal* 2019 tarihinden sonra aluımış) istenecektir. 3 Şubıt-1.0
Şubat 2020 tarihleri arası Platform üerinden talep toplanacak olup 12 Şubat 2020 tarihinde
marketlere platlorm ücrinden tahsis miktaılan bildirileçektir.

Satışı yapılaı pirinçler icin para )atırma süesi 2l Şubat 2020 tarihinde (nıesai bitioinde)
sona eıeceiıtiı. PaTasını yatıran talç satıiplcrinc. para yahnna süre sonu beklenilmekSiZin tahSis

edilen miktır kadar teslirıat yapılabilccektir.

G-lgl,Üs SATISLARI:
Şubat aynda tiim ürünlerin ELÜS satışları. T}Io ELEKTRoNİK ŞATIŞ

pLATFORMU @lüs Satşlan Platformu-Eldes) sistemi üzeriıden Ticaret Dairesİ BaşkanlıSnca
gerçekleştirilcccktir.

§LÜ§ sıtışlınndın mıniptısyon ilıve ücreti alınmayacakhr-

ELÜS yolu ile yapılan satışlarda ileride doğabilecek şikayotlcrin öni.itıe geçilebilmesi
amaoyla s6z konusu ürünii alan firmalaıa lisanslı depodan üriin teslimatı şamasında yetkili
sınıflandıncılaı taıafindan çıLış ao.alizi yaptırabileceklcri bususıında gcrekli bilgilendinıe
yapıI acakhr.

H-TMO ELEKTRoNtK sATIs PLATFoRMU Ü7JRİNDEN YAPILACA]<
§ATISLAR:

Lisanslı depolarda bulunan Elektronik Üıiin Scncdi (ELÜS) kapsamındaki stoklaı. Adana

Şube Müdürlüğü stoklarında bulunan iüal arpa ve liman şube müdürliikleri stoklannda bulunan
iüal ckmeklik buğtlay, iüal makamalık ve ithal arpalar ile EK-l/I listedeki toptan sahşa
açılan ithal pinıçler, TMo ELEI(IRoNiK SATI§ PLATFoRMU §istami ii7erinden talep
toplanmak suretiyle TMO Cenel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Bşkanlığnca tahsis edilecektir.

Fiili tiiketimlcrinin iizerinde alüm yapan fırmalardan bir sonraki ayıı satışında fazla
kuilanılab miktaı düşiil cçektir.

I- GENEL HÜKÜMLER:
Kullanıcılanna yönelik yapılan tı.lısisli satışların fiili tiiketim hesabındş sadece başvuru

süiplerindcn alınan İiiü tükĞtim beıge§İ veyı işletme tescil belgesi (bşvuru urihinde mevcul
hayvan saysıru gösxcren) dikkate alınacaktır. Buaun dışında kurulu kapasite raponı veya diğer
belgcler dikkate almmayacaktır.

T}ıo ELEKTRoNİK SATIŞ PLATrORMU üzerinden sıhşı yapılecık ekmekli\
makırnalık buğdıylır, ırpa ve mııırtır için 01 - 07 Şubat 2020 tırihleri ırısında, pirinçler
için 03 - 10 Şubıt 2020 tırihtcri ırı§ında, Şube lllüdürlükIeriniz kına§la dığıhmı
yıpılıcık irünıer için ise 03 - 10 Şubat 2020 tırihleri arasındı tılep İoPıınıcalq tüm
§ehşlır için talep toPlınması saat 17:00'dı sona erecektir.

P. 0b



. T.C.
TOPRAK MAIISUI-LERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Derince Şube Müdürlüğü

TMo ELEKTRoNiK §.ATIş PLATFoRJVIU üzerinden alrnaı taleplerin tahsisleri

Genel Müdiirliiılr, Ticaret Daiıesi Başkanhğnca gerçck'leştirilecektir,

Şube Miidürlükteriniz kınalıyla dağıhmı yıpılacık firiinler için ise kullanılicık
oısn iiiıı tiikotim miktarlr" ıİ ş"iliiozo tiiı,ina" nim"lann TMo ELEKTRoN1K SATIş

PLATFORMU sisteminden iespit edilen bakiye {iilİ tiiketimleri bız alınırek

beİİrlenecektir. Belirlenen tll tllİetlıı miktırlan ve alınan tılepler 12 Şubat 2020 tatihi

mssai bitimine kailar saüşr yapıcık (te§timat şubesi) şube müdürlüklcrine bildiriıı formu ile-ıCt_il 
tıiaı.irc"rı*iı. Birdm i"ıı* şubeoun vcya ürün kod_undın tııebi oıın fırmıların fiili

İtik"timl".i stokla orıntılı olırak bölünerck gönderilecektir,

satışı yapılan stoklar için pard yatırma siiresi ELüs haricindeki stokiar için 21 Şubet

2ozo tanııinae sona ereocktir.'EjÜS sanşı"r,nda üriin tutaıın|n, fl.iniB üzennden tah.islefin

sŞç"İİİtiği-r"d" hesapta eksiksiz olarai nıevcut olııası gerckmektedir.. ELÜS hancindeki

stoklar içın parasmı yatıran talcp süiplcrııe. tebligat sürc sonu bckıeniııncksizin tabsis edilcn

mitiaı kadar tesliınat yapılabiİesektir.

Liman işyerleri, gemi tabliyeleıinde sıkışüık' yaşanmalnasınl temincn gelebi}ecek

talçleri de tlikkate alaıut tıep toplima stire sonunu bek]emeden ta,lepte bulunan fırmalaıa fıili
tüketimlerinh 1/3'ünü aşmamak kaydıyla satış yapmaya yctkitidt,

Ocık ıyından parısr yahnlırak teslimah tımamlınımayan ürünlerin Şubat ayını
sırkın kısmınin teslimeğnı cari fiyatlarlı Şubıt ryındı de devım edilecektir,

ürün se§şıırımızdı tıhsisat yıpılan firmı yı dn şahıslırın dışındı başkı bir firma

ya dı şıhu tgraftndın yrplın p"r, tran§feri İıbul edilmeyecek, ayııca finna ya da

şulrsı*o bakiye tutaılan kendi he.saplan dışında başka bir hesaba aktanlmayacaktır. Grup

şiıkctleri ve ürctici birlikleri bu uygulamanın dışında funtlatakür,

Tüm iiıiiıı §atışıarında alıcılardan Kuruluşımuzdaıı satın aldıklaıı iiriinlerİ üÇiincü §atııs ve

kurııluşlara satmayacaklanna vcya dwrctmeyeccklerine, aksi halde cari sıtış kımpanyasl

süreıince keıdileı-ine satış yapılmamasını kabul ettiklcrinc dair ektc yer alan (Ek-3) taahhütnaıne

ünacaktu.
Gcreğini rica ederim.

1- Stok ]istesi (l2 sayta)
2- Fiyat Listcsi (1 sayfa)
3- Taühütname (l ıayfa)

s!h. Mfutotlİİi: rjEnizMh. M.ı.!.p sk.Nn:5 4l9oQ İrtriİce / Koc^6Lİ
Td : sonlrcl (0262) 22§ 99 56 - 239 85 lo
D.ttnınil Ağ: :gu^f .tno.Eov.ğ

vahit ÖzER
Şube Müdtirü

c-Prliı : dJrircE i[ttc'alm(rEol-t'

Bi !.k. ta7o .ı}1lı .l.lttonlk lhrı İınrı!ır ınrt rıWil .!ctrn.'ı İ.'. [c iüı!ı!ın6tor,
Ev..k İ.ı,l.th. btlt r/c^D.|t..im.Fv.lt .,l..rlnd.r ı.hĞ Ntn.:t r t 5i6l 5,20ı,0 ı,0ı-E,?o00 f, 8"l6d NttE,:'lı9ı9ıl hllgıl'İiy'c rİli'bill'rlnl',

a3-FEB-za?a 14| 4? P.Z?
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01_29 şUaAT 2020 §.{TIŞA 
^çıLAN 

ELÜs MAKARNALII( BfrĞD^y SToKLARİ

ŞUbesi Lisanılı Dcpo Ürü., Kodu Dcpo NIiktrn (ron)

Sivas
slv^s LIDAŞ Ilz3 26!.

KAYsJlllJEilsER(şAİKl§rA) ı 123 254

Kııçcri

K^YsEilTEİ@g ,l l23 56

ÇENIpızın ı,nnıu L|23 44

RUI{BAş 1|23 11

RUHBAŞ l ı4l |2

KAYsEE ŞEKİRGoĞAZLIYA}0 1|2z 8

Vffirızırnreruı.,ı lı4ı 4

KUŞAT TARİM 1122 4

Konya
As LİDAş (YLNAK) ı 14l 2,|

ToPRAK (KADINHAM) lı23 l

Çorum Şubc rlRYAKl (çoRlrM) l14l 2I

l3
Ycıköy Şubc

MVTEorcRKöO l 141

ULIDAş (soRGUN) l 141 4

ToPLAM 1z9

a3-FEB_zazb 74| 47 P.ZB



01_29 şırBAT 2020 ARA§II{I}A 3^TIşA AçIL^1§ frxıı vıxşı*ıırr ıUGnıy §T9KLARı (Toı\)

n! Hc. ırr' .4 a dtııu|t l.' ııdh lt . ıl,dl .ı.|.&-ı. lğı ra hDı@,,
1ı.*ııaı.ıbt!.ürü*.*E .bı.ıJl ıde.|@ r.rF ll6,|lllrt | 4z..l.alrr-rtt $ bd.ü b.JEırrl tıŞralr, dülldab

Z3-FEB-ZZZZ L4|47 P.o9

şUEELER |317 l 5ıE şUEE ToPı,,AMI

2ı,ıln l0.000 10.000

iSI(ENDERUN ı 5.000 3,785 ı E.785

\,IERsiN l2.000 ı 2.000

ı 5.000 ı 5-000

roPI-AM a2.tno 17.ııS 55.785



al-r, §U&\İ ta2n iilTtşA /\çll,^n YEıLI PI XAR]İALıK iU.jD Y groKl,^Rl

strBEsl lşYERl İrto irUBUMU
MAıt!,Ül

YrL, oıON (ontj MlxT R lİo],i)

DIY^rtg^rR ^Ç](
ıOi9 1171 ıl

şUBn TorLAMl '1

D!n.^ızİ-|
EuRDL,i. Arıl,|s 7rl9

sUEl, Tog-^Ml 3a

E5Klif,l{lR
KOTAI4İA 

^r^İas
zD19

,la, t tl
llal nrİ

srBETorL^Ml 55l

AlN.l liTF-I
§ua, ToPL^lüta ]t

KıısttllR

Açlr(

1l12 1i

ti^cıBgtT^§ 
^JA§§

! 1,1 l Cx

ToıA(Lt ıE, z,

mt^(Lİ T5,
^clK

1!4t !]0

§cDE ToİL^lll

Pol. TL]
2Dl,9 ln,

5gEE TorL^Mı
|Jl 

^s 
Usr ztrlo 11.1 ,l

4UDE Tort AMl 3|

l(^YsERl

xAı§sRl

20|9

l!z] l]

gİMME'DEDE 
^r^N§

l ıiz i0
lt

l1ı! 1ı

I! 4l l62

l(AM.ICAT6
| ı7, ln]

ltrt ,J

§llE 
'o?ılMl

coR,:M

!12] ]0

lltI 17

s[,re İoıl^M| lİ
iir:]içL TorL la !.7§.

fo. rlür !rı q * .l...rf, lr,. u.Er ıh .ikı .J*nslı tl4 ıh b,idr.
,n!, ,rg|n ru! jrt İlr,* r,,.ıü'ia6 }<r, |14,1ll§$lgorlfua-fl' r arıılı ılq,@.llrl lJlaıdrt 6İrıli..l.v,

a3-FEB-za2Z I4148 P.IZ



0ı-ı9 şUB^T 2020 sATrşA 
^ÇILAN 

ELÜs EKuEKL|K BUĞDAY sToı(LARl

Şubc!i l.i19nıİDğpo 0,{ln lfudıl

-s,trıs 

irııxr,rnı
amN

I-l-ER l: l2
AGRo l717 46

,.\GRo |2 600

z,:KlZLER A6Ro lzll 2,0l9

EiTcoıı-en r:ı,^z-ırb _ 2,600

,TARLAR lz:}
AT RLAR ,E22

Mh(
I.{Acl EMN ) 223 ],94]

AcI EllllN
E cl EMN

^aJöl"lFRöĞü-l ' 
,{F 1221 2§9

ArM ız]] l00

ıiiD^s ]t23 ].800

=EFTjD^§
l2I 1,|00

Çofurn
| (ÇoRLlM) l 2 900

.İDAs (AL^c^) |3

Di}Tt.kir

8ETA GD§" lt 3zo
l1z1 |,000

.Ş .2l {

iM s ]zI l]0
cEMAŞ lzz2
cTNsA 1zz 929

KIZİLTEiE AGRO ıI3 1,900

{ TARıld l2l ]
NsAN Izz 3.0rn

UNs N ı_09

RNE |2z

6DıRNE l00

EDlL\E l]2 :,] 0n
2,100

DlRNE 2] 2,]00

Es LIDA§ ,l72z

E§ LıDı
Es LtD,,|

E67
z.996

l]2]
] j] l

Es LD^s
TMo-ToBB (KE§^}O

72

1,900

TMGToBD (KEşAN) ?zz
TMo-T

^.N)
]23 ],636

AN) 31

e s.n i.rn 14* .kltğ|ll |ğ t-.! r|n 116ı ,*hır lr iı r,l..-k
E ıtsi rtr-n.rdı n*i ltrl.{o }lt tıı,lllBİr}ısilJ},.ra- r tı{..lbiEiıı ulıürğrr c|.. İd,ü,

Z3-FEB-^a^a 14| 4g P. 11
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§ubcsi Lİrırsh I}(Po t'ırıln Kodu
sATt§ MtKT^ltı

fTOı*)

Egkisüir

ııT"s-ıLEL(cFTELER)- ı 6zl l.zıx,

rK (KAYMAZ) 16ı l

rK rs AR) t6iI 2..l

ffijjffiFTELEı.) ı 323 l .z00
'--'-----' ll: .
ALTINBILEK (cıtTE!E§- ı 2z3 1.200

EiffilEsKi§ffi 1 323 92c

trrs-LoF-§KışEI|I§. Izzz
ılvl^z) ı 323 ı.40n

f(AYMAZ) l 223 ı.600

rr.(ffiffii§AR) |2?.7 a4

Gnaıntğp

iLriD^ş ı223 2.66J

 FIRTAs l 322 700

SAFıRTA |azJ 3,t5j

IıRYAKl (GAz
TıRYAKI (o^z
TtRY^Kl (GAz

TEP)
TDP)

1722 500

l7z3 400

^vrEP)
ıı!ı

D | ]2] 1.00{

ııunnıco l32ı 80(

XN'trRD^6ı)
,KN1JRD^Ğ|)

l 2ı3 3.84ı
,l32l 2.IE5

Knlncri

ffişEKSR(DEyEI-n l 6ıl
RLiHBAs ı6ı ı

K^YSERİ §EKER (D_E! ı 221 3.40(

rıvsşnJ sgrER (DEVELı ıJl3 21

l3ı3 l7
rEI.|lPAZART RIM ı322 a

rENİPM^RTARM ı ]23 ]

*şpazıRT^Ril l 221

YENt PAZAR TARıM_ |ı23 I

Kınkkulc
GK
G\
GK

l ]23
ı223 ı.Om
12z7 65G

Kı.tloToli

dxır (prı.ııruıısın) l?7z 90

;ft^TffiARHü§AR) l ]ı2 9

mATcNARIüı§AR) 8.07:

nı,INılr tprı.ııtHr sı Br l 32] E7

LULEBURGİ\Z 7.3d

LEBURG^z
LEBuRGAz
LEBURo^z

l 32] 2_ı48

l3ıı lı9
ı 322 4ı

tıI.nr.. Jra}n|ra.lr,

I

I

l

I

l

I

l

I

r. r.bt .l!rt rya ,Eh.tr bü İıF. ıİG lal6aı rrtİHı |m tt ı.Fb.',|§.. l

İw.t nrl{li rnDlİtdF.b.ıöıır..*}ı ıııt ıİDr l l İİal§aırı.aı,t il * tı,rt,d 1"""ıı|ız ı

P.|2o3-FEB-?B^a 14:.48



Iu 0.|$ Ir. !4 * .tİarü Fi tlr. loG rİa! Jlİhlİ kı,r L *-.-E
i,!ı..rr.l4 ııı,:r...aa..ıEF.k ia,t-aE gt i._JlllrFli.ırırl,t aüqrfu x.d4|ıa4, *irarİ lrrrd,lrt,

63-FEB-2a2a 14,48 P.13

§,tl,cil LiinErhDcPo

K!,9clı;

1(onyı

Pold]t

sivas

T.tirdAi



Şlbtri |,i.ınr! D.ro 0ıtıı xoo.ı
- 

sATış rri(TARı
fToN)

(sEr^^TLİ) l62 ] J9,

l6?l
,T1,1) ]!2] 2.000

|3z1
600

l32

1,443

)BB (sARlK^v^)
(soRGUN) IJzJ

I9!!4l! 

-

ı98.633

a3-FEB-zaza 14| 48 P .14



oı-zı şuunı zoz0 §ATIşA. AçILA§* ITEAL EKMEKLiKEuĞDAv sToxı,Atü (ro»

h İlrlr $'l .rfi tİra( İğ İdnr .a- ,dı ."kan b6 ı|. ırrı-la,
rrrrı ı.rüdlt ı.ir|&-t r-,ı,.tr i,i<ik ul. iı-rİ'rrl!.rrn|r!,- t B..ı.i İiJ_,r|l üaiaİ.r..ii6[Hlk-

a3-FEB-zaza !4| 48 P. 15

rs43 lszs ŞUEE TOrLAMI

MERsiN 50,27, <^ )'l l

44.57i 1 .2ol 45.7,1l

lzMlı 35.00( 35.00ı

DERINcE 50.33,. 1.26i 5 ı.60(

BANDIKMA 25.00l 1.70( 26.7u

25.00( 3-50( 2E.50(

24.Z5| 24.75\

IRABz-oN 20.00( 20.00(

,(, z5:

189.41: 92.94,. 28z.3s:
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hN!1.11İbJIl'lnl(ll, n. unr^ (rin 
^F^ 

mı 
'İErı*Efr6---ri]-; hn;=ı.İ=T|des| l_!.lr!ıgd i t|$4-----_--------

,rul I
lFl |,
.*L__________---J*t ------*!aL 

---J

ı.ü

-_---_--l!!s

E!4,ğ{-

İ{.eüİr!r.ria!ır,i a\gr^ Yiı...i|Erqılt.ı §\İi}i ^our ^Jın^ 

trrJı'lEl

ı. ı.l. !.rı nri ,}&,..A ı.İ bidı ı'., r'Ell ihl",lr b & ı,ıİ,'.i
;;;;;r*$-..n.,,t {iıi.i. iti, n":ltı!..l,,ı|ı a,i,,i|| F n6,l\tı,i,a'i| ı,|iı,t,",dP,nl*f

P .I?B3-FEB-zazb !4| 48



fK-ı/}I

0ı-29 şSEAT 202ı} T^*iBLEıi ıusnwı SATIşA A(:u,ırrı sı,t}s MıSIR sToK Lİsrrs.i

şUBEsl srorıliıo,ttı

ADA}IA
5r.

AKsAR^Y
l t,80?

ADIyAMAN
1.900

BATMAN
] ı.900

olynRe.4Kit
48.426

ııç*.iNcs
452

EsKİŞEııfR
5.17c

Gıziıırrgr 1,1 ,|lA

i7,/lR
2E2

8 ı .96ç
KoNYA

PoLATLI
640

|5.763
SANL'URFA

ToPLAM 749,983

ıJ }.tg,frn Oİtİ.$t m* lr Eıüı ı6Gııtİ"ı,hıı,6lı lm lt 5"l..{E,
8ülll?'twfr:k.t4#b,pı,ıı*ı6şıçll*|ll'ı.lç2'a'l',;('ıİqıEtd!..(dliı'.,ii'ib'.'{.iltrl.ılFİı,,

Z3-FEB-ZZ^Z t4|48 P. 18



KISA TAN6 GROSKİ
(7019|(16ı2 KoDLu)

ŞUBE LiŞANSLI DEPO üxtıx cişsi MAHSUL VİLI ÜRÜNKoDu ılBPo
Mİı(TARı

ADtyAMAN ERGüNER(KAıı-rA) YERı,I KoçBAşINoı.lUT z0|9 ,443 9.229.2a0

yı:n(öy TMO.ToBB (SARIKAYA) YEELi (oÇBAşl NoHUT zal9 3443 768.520

ToPLAM 9,997.170

EK sToKL^Rl
(ToN)

şUBE
MAIİşUL YILI20ıE MAHSULynı z0!9 1,oPLAM

KAPALIDEPO K{I,ALI DEPo
l(A}:sERİ 99 tl! 372

KoNYA 50n 50c

GENBL TopLAM 99 771 812

ft lEaf 9.E .rIl J*İdrı |m brr ,,İt ltvE, d,İrğıt ıv na Fnl-üın
,r,t 6k§ü ra.iLı,rtİ.,il..pİ .JdhJn 

'ç1|8 't.rlln.lr4aarl,qr-rıtlı 
tl ı.rl0' IF, jaııırrl lıalıt..'ı ,tr*rlhl.k

a3-FEB-zoZo L4|49 P.19



aa.l

.__|oı.29 zu9ıT ıoı0 TıiıruErı 
^ıA!ıtD^ 

oEçrrıu oLAn 947,3 EıY^İ L|gT J|

_]

6^d

lroo o.cltl zr l'

ortı ro&

7'J|9

Bu balEo §07O ııyıtı ohlirenlt lnrı kııuntnı 2ürt {vcılr ttc|'lroılk lE,! it' iilzılılEt,lt;,

Evrrk tqy6ıı. hu,:/roJG!igtıtıEov,t ıdclnoen Belgı naırı.ıllt5| 3l5-ıo0.0|.O7,T-70lto vG B'rtnd N6ı,:6»?9tl blll;|cfl"Ç Grı'cbill?'lnl''

Z3-FEB-ZaZZ 14|49
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ınl9
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EK-3

..Jaa2020

TAAHHtrTNAME

Talcp Sahibi veya Yetkilisi
Kaşe/Imza

8! bclEr 5070 r.ynü aıgl.ırollt i!|r. t.nDnrı ı er.t ılıyüll .&klİ!nıt liğ ık thT t5! @lrtl,,

Ev,.t( r.yadır. t{t r/o5.1ı:.tno.Et.t ıd?ot!.d.nBe|t Nolİ.: t 1t ra6 t §-20r.01.0ı-E 7Om t. Bı.t!d Nonl.:6lırzrı1 ı,(rzi|.riıl. rht}i!''rlnl',
!

o3-FEB-zoza 14| 49 P.21

, Kıınıluşunuz taraftndan .. -/OaIO}O taribinde satrşa açılan """""dan talebim

kaştığında almş olduğıım ..... ton ...,....,üçüncü şahıs ve kuruluşlaıa satnayacağımı ve}a

ilş;r;ceğil, "Ğt huıa" 2o1r9na20 sıtrş kımpınyısı siiresince satışlardan

yararlandİnhıayacğmı kabul ve taühüt ederim, ,


