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DAĞITIM YERLERNE
KrırumumuzStoklanndabulungnhububal,aşağıdabelinilcnesaslsrvecl..te(Ek-l)ycralan
fil,atlarla 01- 31 Mart 2019 tarihleri arasında satılacaktır,

Satış fıyat vc esas|arı 0l- 31 Mart 20l9 tarihleri arasında geçctlidir,
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ToPRAK MAHSULLERİ oF!şİ9EI9! MÜDü,lillilııhlllilll|ılllllllllllıllllllıılllıllllıl
I)erincc Şube Müdürlüğü !ş4g;rr_

Sayı: 1 l l 85615/202.1.8
Konu: İthal Mısır satışı

Satıs Usul vc Esaşlan:
Kullınıcılarına;

. Makıma fabrikalat,

. İrmil<. Şehriye fabrikaları.

. Üretimindc makamalık brığday kullanan bulgur fabrikaları,
ğn fazıa ı avhk fiiti tüı(etimıerinİn % so,sine kadır peşin bedeli mukabili Ek-l,de belirtilen

fi yatlatdan satılacaktıı.

Talep sahipleri }nıtt içi satışlarına ait miklar bilgilcrini Ek-3'te yet alan tabloda belirtıldiği
sekildc yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir.

Talep sa|ıiplerindcn ha|en faalil.g6. olduklarını gösterir (Dl Şubat 20l9 tarilrinden soııra

alınınış olııası kaydıylı) belgc istenecektir (Talep sahipleri. faaliyette oldul<larına dair belgeyi bağlı
oldul<laıı odalardan onaylı olarak alacaklardır.).

satıgı açılın stol(lari
l) ELÜS Makarntlık Buğdıy Stokları:
. ELüs stoklarıııııı kayseri Şube Müdürlüğü stokları hariç tamamı,

2) ELÜS Dışında Kılın Makarnalık Buğdıy Stoklnrı:
. Stokların tamaml strttŞa açılmıştıt.
Ancık Kayseri Şııbc Miidürlügünün;

o Yenifakı|ı Ajans Aınir|iği açük yığünlarında,
o Çandır Geçici Alnn \{erkczi açık yığınlarında
o Felahiye Tesisli Ekibi lcapalı depo ilc açık yığıırlarıntia.

bu]uııan ırııkamalıl< buğdaylat dışlndaki stoklart sıtışa kapalıdır.

B,ı EKMEKLiK BUĞDAYLAR :

§ıtıs Usul ve Esıslan:
Kullanıcılaılna;
Fiili tüketim (l avhk) esaşına göre pesin bcdeli mukıbili:
Ekrneklik buğdaylar;

. Un fabrikalart.

. Ütetiminde eloneklik buğday kullanan bulgur fabrikaları.

. Bisküvifabrikalarına,
Diişük Vasıflı Ekmeklik btığdaylar:

. Un fabrikaları.

. Bisküvi fabrikalarına

. Bcsici ve yetiştiricilet ilc kcndi yemini kendisi imal eden işletmelere.

,§$h. ırtidtirlilğlt; Dcniz \ot. Mcktcp sk. N0, 5 41Ç00 Dc,tn(c / XocAıiLi
Tcl;saolral (07.62\ 729956 - İs85 l0
Dlc!t.on;k Ağ: :w{tt.tlno.1oİ.ır

Aynntl! BiEi tçlt lrtiıtıt : tııcer DEıliR
Tcl (0262) 229 99 56 FAKS: (0262) 2]9 42 6]
..Dostn : !!!D§§!4ıq:4ı@Lgo:J!

5070 sn.l.h el€ktronik iınrr kınunünn gllt€ gilvdli clcktİonikirnzı l|€ lmzrlenn!şnİ.
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T.C.
TopRAK MAHsuLLERi oFisi GENEL ılıüoünı,üĞü

Derince Şube Miidürlüğü
. Yem fabrikalarını,

kisi ve kurulus ıvrımı yıoılmaksıan serbest olarak:
Ekıııcklik buğdaylat:

. Diyarbakıt Şube Müdür|üğüııc bağlı
mahsulü ekmekl ik buğdaylar,

Bağlar Ajans Amirliği stoldarında bulunan 2C15

. Diyarbıkır Şube Müdütlirğüne bağlı
20l 6 mahsulü ckmeklik buğda),lır,

F|(- 1 'de be|irtilen fiyatlardan satılacaktır.

Mermer Ajans Amirliği stok]grında bu]unıl)

vıdeli satıslar:
piyasalarda yaşanan finansman sıkıntısı ve küçük ölçckli işlctmeterin betlentileri dikkate

alınrrak si,şo açıı< oıon yerli ekmeklik buğday stoklaıından yıllık fiilj tiiketim miktarı 20 bin tonı

l<uaar @"sapt#ada. ınamul madde ihraJat karşıhğı buğday miktarı düşülmeyeccktir) 
. 
olan un

İ-İİ1jl.rİ, Mart ayı satış fiyatlarımızla tcminat m"Ja"Uu alınarak 90 güne kıdar ]udeli ve vıde

irrxso oıarrt 1stok modtılti tıierinden tanzim ediIcrek) sözlcşme imzalanaıak satılacaktır.

Vadeli satış talepleri 25 Mart tarihine kadar kabul edi]eccktir,

satıgıı açılan stol<ları

l) ELÜs Buğdıy Stoklerı:
. ELÜS ekmeklik buğday stoklarının tamamı
. ELÜS düşük vasıflı ekmeklik bıığday stoklatının tamamı,

2) ELÜs Dışında Kalan Ekmeklik Buğday Stoklan,
. Satışa açık itlıal ekmcklik buğdaylardın bakila mi}tırlar ilc 30/0l/20l9 tarihli ihale ilc

bağlıntısı yapılan yaklaşık l32 bin ton,
ı Yerli ekmeklik buğdayların ıamamı satışa açllmışt|r.
Düşük vasıflı ekmcklik buğday satışlannda ise fiili ttiketim hesabında fabrikalar için 20i E yılı

(tcınin edileıncmesi durımunda 20l7 yıIına ait belge kabul edilcccktit) fiili tiiketjm miltarı. besici
vc yetiştiricilcr için lalcp sahipleriııin kayıılı oldukları İl/İlçe Tarım Müdütlüklerindcn kaç baş vc cins

ha_ı,r.an besiedik|eriııi belgeleııclcri hilindc; biWk baş hayvan başına 1 Kgıgün, küçükbaş lıalı,aıı
başına ise 0,2 Kg/gün hesabı üzerindcn I a_vlık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kınallı
hayvan yetiştiriciliği ile bcsiciliği yapan ve ycmini kendisi imal edcn işletmclere ise I)/[lçe Tarıı
l\4üdiirlükletinden yeınini kendilcrinin ima] ettiklerini ve kaç baş ve cins hal.van yctiştirdiklctini
belgelemc|eri hiliııde; ksnaılı halwan başına l2 gılgün üzcrinden l aylık tiiketim miktanna ksdır
saLış yapılabilcccktir. Hindi için bu rakam 60 grlgün, yerka. civciv vb. için 4 gxlgOn, hindi pa|azı için
ise 35 grlgün g2grinden fiili tükeıim hesabı ]ıapılacaktır.

Talep sahipleri, 2018 yılı (temin edilememesi durumunda 20'17 yılına ait bclge kalıul
edilcccktir) t'iili düşük vasıflı ekmcklik brığday tüketim miktatlarıııı" 2018 yılını ait yem ihlacat
ııiktatlarını vc ihracat ıniktırlarnıın buğday karşılığını vcya yem ihracatları olmadığını resmi olatak
belgeleyeccklerdir (Ticaret Bakanlığı Bölgc Müdürlüğü veya mali müşavir). Firmaların fiili tUketim

rakaınları hesaplanırken yem ihracatının buğday karşılığı düşülecektiı.

C-ARPA:
satıs usul ve Esaslerı ı

I(ullanıcılırını:
. Besici ve yctiştiricilor
o kendi ycmini kendisi imal edcn işletmclere.

en fazla l ıvlık fiili tüketimleri kıdar peşin bcdc| mulobilİ veya teminat mel<tubu alınarak 50 giine

kadar vgdcli ve vadc farksız olarak (stok ınodülü üzerinden tanzim edilerck) sözleşme imza|anarak

Ek-l'de belirtilen fi),atlardan satılacakır.

Şatısı açılıg§oklari
Arpa Stoklırı:

.qt,hc ı{üdtİloıo: Deniz tvlh. Mcktgp sk, No: 5 41900 Dc.incc / Koc^ELi
Tcl : sonlral (0762' 229 99 56 - 239 t5 ı0
trlcltronik A!: :wPı!.tno-Povll

AynnUll Irltgi için irüibo. : Hıc.r DtrMtR
Tcl (0262) 729 99 56 FAKS: (0262)2J9+2rı7
c-ro(i : llzllrslcb9@lEaglJJ,

ıt- tl beıge 5070 Jnt|l! etel-tronik imzı lüın§nlinn Eii.Ğ Euvcnli.lekt onikim,ı il€ {mzılnnmtrh,.
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T,c,
ToPRAK MAHSULLERİ orisi cnıur ıT ÜnÜnrÜĞÜ

Derincc Şube }1üdiirlüğü

1) ELÜS .{rpı Stokları:
. Eı-Üs stoklan,n tamamı,

2) ELÜS Dışında KıIın Arpa Stokları:
. Tüııı yerli arpalar,
. lthal arpalar (sevk edilenler dahil),

Fiili tüketim hcsabında besici ve yetiştiricilcr için talep sa,hiple nin kayıtlı olduklan llıIçe

Tarıın Müdürlükleriı.ıde n kaç baş vc cins hayvan beşlediklerini belgelcmeleri _h5lindc; 
lıüYük baŞ

h;İ;" h*şr;, günde 5 lıg, l.ilçtll<Urş hayvın bışına ise günde 1_ kg_hesabı üzerinden l ayhk

ttıketim miktarın-a kadar satış yapılabileccktir. kanatlı hry"vın besicilıği yapınlara atpa satışı

yapılmayacaktır.
D- MISIR:
Şatıs Usul vc Esaslırı:
kullanıcılarına:

. Besici vc _r,eti şti ri c iler

. kendi ye mini kcndisi imal eden işlctıneler.
o yem. ııişasta ı,e irmik fabrikalatıııa,

fii|i tül(etin (l aylık) esasına göre Ek-l'de belirtilcn fiyatlarla satışa verileccktir.

satrsı acılın stoklır:
. sattşa açık ithal mısırlardan bakiye miktarlar ile lE/Oli20l9 tarihli ilıale ile bağlanhsı

yapılan yaklaşık l77 bin ton, (60.350 tdn mısır Ton mı§ır Derince Şube
Müdürlüğü stoklarından satılacaktır.

. Mersin Şube Müdürliiğüııdc stoklu bulunan itlıal rnısırlar.

. Yerli mısıtlardan ekli listcde belittilcn stok|ar (Ek-2),
Talep salıiplerinin hinterlandtnda bulırnduğu şube müdürlüğüne fabtikaların 201E yılın3

(rcııin edilememcsi dunınunda 20l7 yılına ait bclgc kabul edilecektir) ait fiili tükctim belgesi" besici
ye yetiştiı:icilerin ısc hayvan sayılarını (ltaç baş ve cins) gösteten belge ile birlikte müracaat emıcsi
gerckmektedir.

Fiili tilketjm hesabında fabrikalar için 20l8 yılı (temin edilemcmesi duruııunda 20l7 1,ılına
ait belge kabul edileccktir) fiili tüketim miktatı. besici vc yĞtiştiriciler için talcp sahiplednin ka],ıtlı
o1dukları İllİlçe Tanm Müdürlül<lerinden kaç baş ve cins l,ıayvan beslcdikledni bclgeleıııeIcri hilindc:
büyük baş iıayvan başına gündc 2 kg, küçükbaş halıan başına isc günde l kg hesabı üzerindeı,ı l
aylık tül<etim mikarına kadar satış 1,apılabilecekir. Kanatlı halruan yetiştiticiliği ile bcsiciliği t,apan
vc 1,emini l<endisi imal cdcn işletmelere ise İIitlçe Tarım Müdürlüklerinde n yemini kendilerinin imal
cttiklerini vc kaç baş ve cins halvan yetiştirdiklerini bclgcleme[eri hilinde; kanatlı halvan başına
giinde 60 gr üzerindcn l aylık tüketim mjktarına kadar satış yapılabilecekir. Hindi içiıı bu ral<aın
giindc 300 gr, yarka. civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için isc l75 gr üzcrinden fiili tiiketim hcsabı
yapılacaktır.

Talep sahipleri Ticaret Bakaulığı Bölge Müdütlüğünden 20l 8 _vılında (tcmin edilcmcınesi
duııımunda 20l7 yılına ait helge kabul edilccektir) ıT,ıtsırs dayalı mamul maddc ihracatı
yapmadıklarıııı vcya yaptılar ise 20l8 yılı nıamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalaıı hak ediş
ııiktarıııı beIgeleyeccklerdir (ihtacatı varsa Ticaret Bakanlığ Bölge Müdürlüğüııden iiıracaıı
olmayanlar ise mali ınüşavitdcn alıbilecci(ir). Bu ııiktar yıllık fiili tiil(etim miktarlarındnı düştılerek
lresaplamalar buııa göre yapılacaktır.

Ayrıca fabrikalardan halen fıaliyette olduklanna gösterir bclge (l Şubat sontası alınıııası)
(Taiep salıipleri, faaliyette oIduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak
alacaklardır.) isteneceldit.

E- CAVDARvE TRİLİKALE:
satıs usul ve Esaslarıı

o Serbest Qlarak.

şubc aıüdorlllpll: D€nizMh, Mcktcp sk. No:5 4l9o0 Dcrincc / RocABLı
T(l : sRnlral (0262-' 229 99 56 - 2i9 tJ 10
Elcktİonik Ağ: :,Jrııw.lmo,Eov.ll

o bclıc 50!-o <R]1|l clcktr.nik irİze knırqnun! ıürc ((lv€nli elckttonlk iEzs ilc lınzilı.mlşı|r.

Aynna|t Rilİi lcin trdbRt : Hİ(cr DE}liR
T.| (026]) 229 Q9 56 FAKS: (026i) ]]o 42 6r
c,Dottı : dc.iİı(t.İubcüotmo.ıov.lİ
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T.c.
TopRAK MAHsuLLERi ortsl cpı,irr ııüuünı,üĞü

Dcrince Şuhe ı\'Iüdürlüğü . .

çavdar ve tı.itikale stokıarı ı.oıı*,.rİrrİo, ek-ı,a. u"ıır,iıİn fiyatlardan PeŞin bedel ınul<atıili

sıttlacaktır.

H- ELÜ§ sATIsLARIl
ELÜSiıeaı,mly,pıla-ntıonlerELÜSolarake]ekroni](sstlŞso]onuolanborsalarda

satılacaktır.--' -İlÜS 
ürüıı stokları sadece kullanıcısına satılabilecel«iT,

Talcp sahiplerinden, lıalen faali.vettc olduğrınu gOsterir belgc (0l Şubat 20l9 tarihinden sonra

alınmış olması kal,dıyla) istğnecektir.

Vadeli vade farksız satışlarda. teslimatlar mamul madde

1cs]imat sürelcri dikkate alınarak yapılacaktır, Vadeli ve vade

Mart tarihine kadar sözleşmc imzalınıbilccektir,
Satışlardı müracaattar 06/03/2019 tarihi mcıni bitimindc sona crecekiir,

Bu tarihten sonre müracgat erlenlerin tıleptcri kqsinlikle dikkate alınmayacıktır_

§atışı yapılan stoklat için para yatırma süresi 25i03/2019 tarihiııde sona erecck olup. Nllsıt

için para yatırıma tarihi ayrıca duyurulaçaktır.
Gcrcğini rica ederim,

Mu§a DEMİRKOL
Şube Miıdür V.

Ek: 1 fiyat liste
l stok listesi
1 taahütııame

DAĞiTIM
Adapazarı Ajans Amirliği
Sakarya Ticaret Borsası 0264 278 42 32
Düzce Ticaı,ct Borsası 0380 536 52 18
Kocacli Tarım il Müdüİlüğü 312 13 10
Saiiarya Tarım il Müdüılüğii 0264 241 2a 1.6

istanbul Taıım ll Müdürlüğü 0216 355 37 15

Düzce Tarım İt Mtiatrİugtı 0380 524 13 97
PNS Pendik nişa_ıız 02l6 585 06 06
I-esa Yem 0216 306 36 86
Alp Hindi 0216 435 72 71
As ofis 0264 87139 37

Şen Piliç 0264 319 Z'l 24
Tarım Ktedi Ye,ın 0264 44? 78 24
C.P. Standart gıda 0212 267 11 20
Çelikler Yuınun a 0264526 7O 6|
Emre Tawkçu'Iuk 021.6 526 63 24
Zeninoğlu yetn 341 36 |7
Sadova Yem 0380 524 33 80
Orallar tawukçuluk 021 6 526 63 24

satış uygulama esaslarında yer alan

farksız o|arak yapılan satışlatda 25

1F)iiıin asıı elektron,)i
irnzalıdır.

sı,b( }llldltrliltil: Dcnizvh Mc\1cp sk. Noi 5 4ı9oo Drrinc( / KocADLl
. Tct :silntr8l (0262) 22999 56 - 239a5|0
!. Elcktronik Al: :[wş.tıno.Pov.lr
[.b.lEe 5070 ,n$h e!€ktronik lm.ı k{nıı.trıa iörc gilventi alcİttonlk irnıiı lle lmzilınrılrttr.
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