
Sayı: ] 1 1856l5/202.0l.
Konu: Mayıs ayı satışlan

DAĞITIM YERLERiNE

Ktınımuınırz stoklarlnda buluııan buğday Yc aıpalar aşağıda belirtilcn csaslsr ve ekte (El<-l vc

Ek-2) yer alan fryatlatla 0l - 22 Mılns 20l9 tarihlerj aıa,sında satılacakıır, Bakliyat, mısır, çcltik
vc pirinçlcr isc Ql-J1 Mayıs 20t9 tarihtcri aıasında satılabilcccktir.

Satış Usul ve EsasIarı:

KulIanıcılanna:
. Maknma fabrikalan.
. lrmik, Şehriye fabıikaları.
. Üretjıninde makamalık buğday kullanan bulgur fabrikaları,

en İızlı l avhk fiiti tüketimlcrinin Yi'§d,sine kadır pcşin bcdeli rnrıkabi[i Ek-l,dc bclirtilcn
fi yatlardan satllataktıa.

Makamalı]< buğday satışları kul,Ianıcllaı.ına fıiıi tüketim esasına göre yapılıcak olup liili
ı.ükctim hcsaplamalarında talcp sahiplerinin sadece }tnj içi (makama. irırıik, şehriye. bulgur) sııış
miktarları dikkatc a] ınacaktır.

20!E yh yurt içi satış miktarlırı hcseplınırken;
l - Firmaların kendi gıup şirkctlcrinc,
2- Firmaların aynı scktörde faaliyet gösteren diğer ftnnalanna.
3- Firmaların kendi naın ve hesabına üretiın yapmak üzerc diğer firmalara yapılan

satışIar,
4_ Firmaların gerçekleştirmiş olduklırı tiim lnamul madde ihracatlarının kaı,şılığı

buğday miktarı.
düşüldükieı sonra kalan yurt ıçi satış fatıtlalarına ait miktarlar dikkate a]lnaçaktır. Talcpı

.jipı".i 1rırt içi satışlanna ait mjktar bilgilerini Ek-3,tc ycr alan tabloda helirtildiği şcl<iJd.,

yeminı; maıi müşıürtlen onaylı olaıak gitircccklcrdir. Bu bclgclet. önceki satışlarda vcrıni5

olanlardan tılcp edilmcyecckir,
Talep salıiplerinden balen faaliyette olduklarını gösrcrir bcl3. {0l Nisan 20l9 tarihiııdcıı

sonm ahninış oiması kaydıyta) istenJcektir, Talep sahiplcri, faaliyctte olduklarına dair belgel,i

bağlı olduklan odalardan onaylı olarak alacaklardıı.

sahşa ıcılın stokları
1) ELÜS }Iakarnalık Buğday Stokları:

. ELÜS stoklan satışa açılmıştır.
2) D,T,ÜS Dı§ında Kalan Makarnahk Buğday Stokları:

. Makamatık L.uğday)ann tama,nı satışa açılmlştır.

Satı§ Usul ve Esı§ları:
1(rıl lan ı cılarına:
Fiili tüketım ('l ayhk) esısına göre pesin bedell mukablli:

Buna göre;
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T.c.
TOPRAK ]\{AHSü,*LLDRi oFisİ GENEI. MÜDÜRLÜĞÜ

Derince Şube Miidürlüğü
Ekmeklik Buğdaylar:

. Un fabrikaları.

. Üretimindc ekmcklil< }uğd6y ku]ianaıı bulgut fabtikaları.
ı Biskiivi fabrikalanna_

kisi ve kurulus gvrınıı ı,apılmaksıan serbest olırak:

ı Diyarbal-ır Şube Müdürlüğüne bağlı Bağlar Ajans Amir)iği stoklarında bultııııı
20l5 mahsuiii ekmeklik buğdaylar.

' Diyarbakır Şubc MüdüıliiSiııe bağ|ı Mermer Ajans A,mirliği sıoklarında buIıınaı,ı
20l 6 mahsulü ekıııeklik buğdaylar,

' Batman Şubc Müdiirlüğ'iine bağlı Kurtalan Ajans Amirliği stok]arında bultınan
20]5 mahsulü ekmcklik buğdaylar,

Ek_ l'dc bel irti ]eı,ı indiriml i fi vatlardaı satılacaktıT.
Tüm ekmeklik buğdey setışları (yerlİ, ithal. ELÜS), fiiıi tükctim hcsıplımılırınd a

miktarı dnhil edilecektir"
Ancak Diyırbıiır 2015 mahsulü Bığlar vc 20't6 mıhsulü Mermer ile Batman 20l6

mıhsulü Kurtalıın Aİıns Amirliğinele bulunın ckmoklik buğdıylır fiili tüketim hesabın?
dalı il edilmel,ecektir.

lltımul madde kapsemında yapılacak satışIer fiili tükctim hesıplımasıııı dalıil
edilmoy*ccektir.

sao§ı tcılın §toklari
t) ELÜs Buğda1, Stokları:

. ELÜS ekmeklik blığday stoklarının tamaln, (Düşiik vasıllı ckmekiik buğda1.|aı
dah il),

2) Di,ÜS Dışında Knlan Ekmeklik Buğıtay Stoklırı:
. İthal ekmeklik buğdayların tamamı.
o yerli ckrncklik Lııığdayların tamaml satısa açılmlştır.

Ekmekllk Buğdav Satışlarında;
Fiıııanın un ihracatl vaı ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, fii]i tiiketim bclgclcrinı{ı

bildiıiIen Yı|lık buğdaY tiikelim miktann<,tan clüşüleceİ< ve İ<alan miktann 201E ylı içiıı TıJ2,sıne
kadar satış yapılacaktı r.

TalcP sahİPlenııdcn halcn faaliycttc olduklarını göstcrir bclgc (Ol .ı-isan 20l9 tarihindcn
3o19 1l1nmU olması kaydıyla) istcnecektir. Talcp sahiplcti, faaliyette olduklarına clair bclgcvı
bağlı oldukları odaIardan onaylı çl61{ç alacaklardıİ.

C-ARP&
Sıhş Usul ve Esasları:
kııllanıcılanna:

. Besici ve yetiştiticilcr.
sahşa açııan stoklari
Arpa Stokları:
1) Er.ÜS Arp8 Stokları:

. ELUS stoklarln tamamı.
2) ELÜS Dışında l(ılan Arpa Stoklnrı:
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T.C.
TOPRAK M^HSULLEIiJ oFİsİ GENEL rvtÜDÜRLüĞü

Derince Şube Müdürlüğü
. Tüın ycrli arpalar.
. İıhal arpalar (sevk edilenler dalıi|).

Talep sahipleriniıı hinterlandında bulunduğu şube ınüdürlüğjinc besici ve yetiŞlilici]crıı
h ıı,ı,an sayılarını (kaç baş vc cins) göstcrcn belge ile birlikte müracaat ctmesi gereknıcktcdir.

Ürctici birliklerine: talepte brtlunan bcs,ici vc yctiştirici iiyelerinin talcp dilekce)eriı'ıı ı'c
fii]i tükctim mıktarlannı Kuruluşumuza ibraz cdcrck ınüiücaat ctmclcri dnuınuıida ibraz cdi]cn
I'iilı tiikctim tniktarları kadar arpa satışı yapılabilccektit,

D- MISIR:
Sıtrs Usul ve Esaslqrı:
kullanıcılırına:

. Besici l,e ycttştiricilcr^
ı Yeıı fabrikalarına.

fiili tüketim (1 aylık) esasrna giirc Ek_i'de beliflilen fiyatiarls satış& verilecektir. Nişasta vc
İrmik fabrikalarını mI5|r satışI vepılmaı,ıcıkür.

Sahsa açılen stoklari
r satışa a4ık ithal mlstrlar
o Ycrli n]lslr stoklırı (ELÜS dahil).

Talcp sabiplcrinin lıintcrlandında buluııduğu şubc müdür|iigünc thhrikalarıır 20l8 1nJına
ait fiili lriketiın belgesi. bcsıci vc yetiştiıicilcrin isc halwan sayılarını (kaç baş ve cıns) göstcrcn
bclgc ilc birlikı.c müracaat ctmesi gerekmektedir.

:\yrıca fabnkalardan haien faaliyette olduklaıını göstcrir }g]gg (01 Nisan 20l9 tarihindcn
sonra alınnıış olnıası kaydıy)a) istenccektir, Talcp sahiplcri. faaliyette olduklarına dair bcJgcvi
bağlı oldukları odalardan onaylü olarak alacaklardır.

E- NOHUT, MERCIMEK:
satıs usul ve Eseslarıi

. serb€st olarık kişi ve kuru|uş ayrımı yıpılmaksızın.

. Açık vc kapalı dcpo|arımızda dökmc haldc brılrınan natiircl nobut vc ycşi1
ınercimekler peşin bedel mukabili veya pcşin setış fiyatlart iizerinden kati teminaı
ve ma| bedel] teminab alıT]mak suıetiyle l80 güne (6 ay) kadır vadeli ve vadc
farksız olarak Ek-l'de belirtilen fiyatlardan,
. Imalattao eldc cdilen paketli ve çuvallı haldeki kalibre edilıniş nohut vc ycşi1
mcrçimcklcr Ek-l'de belirtilen liyatlarla pcşin bcdcl mukabilindc veya kati tcminat
vc mal bcdeli tcıniıatı a]ınmak sı,ırctiylc l80 güne (6 ny) kıdar vadeIi ve vade
farksız olarak da satı]abi lecektir.
. İmalattan cldc cdilcn pakctli bakliyatın toptan sotü§|arında Kuırılı.ışrıınuz
perakende satış fiyatları üzerinden satılacağıııa dair taahl,ıütnaıne alüııacal(tlr.

sıtısa Açılın §toklarl
ı Stoklarımızda ]:rılunan tıiın nolıut ve yeşil merciınekler.

Adıyamaı Şubc Müdürlügü kapalı dcpolarında buluııan 2.452 ton 34l l kodlu nohullar.
3.000 TI,/Ton fiyatla §atılacaktrr.

salışl212 yoğun talep eelmesi duruıTüunda, yoğun talep gelen işyeti sıokları başvuru
salıipIerine cşit miktırda dağıtılacakırr.

Nohut ve vcşiI mctcime k §ıfı§ındı;
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T.C.
TopRAK MAHsuLLERi oFiSi GENoL ııününı-üĞü

Derince Şulıc Müdürlüğü
l. Depo bazındı leboratuvar aneliz ağırhktı orta|ama dcğcrleri csas ajınarak satlŞ

yafılacaktır, Satış fişinc satışı yapılan deponun ağırlıklı otla'lama analiz değctlcri
girilcrek nıhai sat|§ fiyatr oJrıştunılacak o)up ilave bir analiz yapılmayacal<tır,

2. Dökme olatak stoklanan nohut vc mcrcimeğiıı satlş, fnc dökme olarak kam1'611 .i.r1'

teslim esasına görc ).apılacaktıı,.
3. Tcslimat miktatı_ depo bazında ağirlıklı laborafuvar analiz orlalama dcğeılçtınıı'.

girilnıcsi ş6nucu oJuşacak futaü, üzerinden yapılacak oIup Ofis lıesaplarına vatıı"ılııı
paranın yetersiz kalması duruınunda bakiye tutann taı,namlanmasın ı müıeakip
tes]imata devaıır edi]ec eklir,

Stoklarımızda bulrınan ııohut ı,c ycsil mcrcimeklcrdcn numune talep odejı|crc. nolıut içın
a.50 Tllkg (KDV haıiç), mcrcimck için 4.00 Tlikg (KDV hariç) fiyatla ııumunc vcrilcccktir,

F_ PİRiNc _ ÇELTİK:
Satı§ Usul vc Esıslerı:
kulIanıcılarına ı

a) Çeltik;
Kuruluşumrız Mersin Şube Müdiirli'ıgiude stoklu bulrınan 2.530 ton Ca|ıosc çcitik laii i

durumda bulunan çeltik fabrikalarına. peşin bedeli mukabiti 2.900 TLlTon (50 rsndıman iciıı,
KD\r ve maniplasyon hariç. nakliye ilavc ücrcti dihildir.) fiyatla satılacak olrıp ıandıınana görc
uypıılanacak satlş fiyat|arl cktek-i (Ek-5) tabloda bçliıtilen şekilde uygulanacaktır.

Sıtısı Acılın Stoklır;
o Mersiıı Şube stoklarında brılunao 2.530 ton Calıose çeltik.

Buna göre: talep sabiplcri hintcrlandında bulunduğu TMO Şubc Müdürliigünc cktcki (Ek
6) Iormla müracaatta bu)unacaklır,

Müracaatta;

- Bağll olrınan sanaf,'ticaret odasından ZOlE haşat döneminde faaliyette o]dunınıi
gösterir belge.

_ 20l8 ylına ait fiiIi çclı.ik rtikctim mil(tarl.

resmi o]arak belgelenerck @u bclgclcr ıcsnıi kıırum vc/vcya ııali müşavit L)nayi!
çılaca|<tır) dilekçesi ekjnde sunulacaktır.

b) Pirinç:
AŞağıda yer alan piriııc çeşilleri ise verel ve u|usal marketler ile pirinç imalatcı]ıı,ı ve

paketleyiciIerine Ek-2'dc bclirtilcn fiyatlaldan. 5 tona kadar toptan satışa açılıııştıı. Arıcak
Bandırmı vc Mersin Şube lllüdiirlüklcri stoklaıındaki piıinçler ise miktır kışıtIaıırısı
olmaksızın talep toplamak sureti ile peşin bedcl mukabili yerel ve tılu§al zincir market|er i]c
pirinç ila|21ç1l1ı ve paketleyicilerine satllabi]ccektir. Satışa açııan üıiin]ğre yoğun talep gelınesi
duıııııunda, yoğun talcp gclen stoklar icin tahsisat yapılacaktır.

Ycrli piıınç|er i|e İtalyan Uzun Tanc Baldo (368l kodlu) pirınçler toptan sahşa kapalıdır,
Toptan satışa Açılan stoklnrı
Tip A

. Aıiantin Foıtıına (3672 kodlu).

. Uruguay Ariantin Baldo (]673 kodlu)

. İtalyu,ı Camrıeo (367a kod]u).
' Ar.iantih Ycrua (_]677 kodIu),
. İtalyan Camıııeo 20]9 (]682 kodlu).
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T.C.
TOPRAK M^HSULLERİ OFİSi GENEL N{ÜDÜRLÜĞÜ

Derincc Şubc Müdürliiğü
o Yunsnistın Caınıııeo 2019 (3684 kodlıı).
. Rus Baldo 2019 (369] kodlu).

Tip C
. Yunanistaıı Uzun Tanc Rongldo (3679 ko<llu),
. Yuılanistan Uzun Tsne l-unn (3680 kodlu),
. Yunanistan Ronaldo 2019 (36E5 kodlu).
. İtalya Ronaldo 2019 (3686 kodltı).
. Bu]garistan Uzun Taıre Luna (3687 kodlu).
. Yunanistan Luna 2019 (3688 kod]u).
. İta]yan Luna 2019 (36E9 kodlu),
. Rus Osmancık 97(3690 kodlu).
o Ca lrosc (3636 kodlu)
. Unıgua),Lıına (3652 kodJu).

H- GENEL HüKü}rr-ER:
Talep sa.lıiplcrinden, lıalen faa]iycttc olduğnu göstenr bcJgc (0l Nisan 20 t9 tarihinden

sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.

Miiracaatlar 08/05/20l9 tarihi mesai bitimindc sona crecektir.

Eu tarihten sonra müracaat cdcnlcfin talcpleri kesinlikle dikkıte ılrnm!yacıkhr.
Bakliyat, mı5ır, pirinç vc çcltik satışlanna Malns ap boyuncı devam cdilecektir.

Daha önceki aylardan para§ı ystıfılefak tesliman tamamlaDamıyın iirünlcı,in
}layrs aı,rna §arkın kısmının tcslimah Ma_vıs ayı satış fiyailanndan vnpılecıktıı'.

Ürün sıtışlırınıızda tahsisat yapılan fırmı ).a da şahıstarın dışında başka lıir firııııı
1'a da şahıs tarafınden 5,ıpılan para transfcri knbul cdilmel,ecek, ayrıca fiı,ı,na r,a d;ı

şahış]arın bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bır hcsaba 2|çl6rılmayacaktıı-. Tüm ı.irün
satışlarında alıcılardan Kuruluşumrızdan satln aldtk]arl üninlcri üçüncü şahı5 ve kıınıluşlara
satmayacak laıına veya del.retmeveceklerinc. aksi haldc 6 ay süreyle kendileıine satış
).apılmamasını kabul etli](lerine dair akte ycr alan (Ek_4) taahhütnamc alınacaktıt.

Buğday ve aıpa salışIarında son teslim tarihi 22 Mıyıs 2019 taı,ihi, lıakliyat. mı5ır. pirinç
ı,e çeltik icin ise son tesiiııı tarilıi _1l \rıyts 20l9 tatihidir.

Bilgilerinize rica ederim.

vahit ÖZER
Şubc Miidiini

Ek 1 hububat satış iiyal]arı
l piıinç saı.ış fiyatları
1 çc]tik satış fivatlau
] taahhiitnamc

D^ĞITIM
.Adapazarı Aians Amirliği
Sıkarya Ticarct Borsasl 0264 278 42 32
Diizcc Ticarct §grsast 0380 536 52 l8
Koçaeli Tarım iı vti<ııirıiigll 312 ı3 ]0
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TopTAN vE tERAKENDE piRiNç S^TIş RiyııınRr

üx.ııç
l KODU niniNç çeşırıeni

TOPTAN SATIŞ
pİynrı (TL4tg)

rc»v uıniç

PERAKENDE S,ATTŞ
ı.ivırı (TLiKg) KDv

DAHİL

365 ] Osmancık(Ycrli) 5.00 6.00

3655 Vasco.Ronaldo.Mcco(Ycrl i ) ^J5
5.00

3656 Luna(Yerli) n1< 5.00
3636 Caltose 4.45 4.80
3682 İtalya Cammco(Z0l9) 5,30 6.00
3684 Yunanistan Cammco(20 l 9) 5.30 6.00
368 l talyan Uzun Tane Baldo 5.55 00
3673 Uru guıv-Arianti n Baldo 5.70 00
3674 ııalva canınıco 5.30 6.00
3672 Ariantin Forluna 5.30 6.00
3677 ,Ariantin Yerua 5.30 6.00
3679 yuı,ıanistan uzun tanc Ronaldo 4.30 4.80
3680 yrınanistan uzun Tane Ltına 4,70 4.E0
3652 uruguay Luna 4.70 4.80
3685 Yuııaııistan Ronaldo(20'l 9) 4-30 4.80
3686 [talya Ronaldo(20l9) 4.30 4.80
3687 Bulgari stan I.una(ZO 1 9) 4.70 4.80
3688 Yrınanistan Luna(20 l 9) 4,70 4.E0
35.39 talya T.una(20l9) 4,70 4.80

NO'l': '|'optıtn xahşlarda KDV hariç. maniplasvoıı vc nakliyc i|ııw (ıcrcti dııhildir,
Pcrıkcndc (atı§lnsda KD\1. mnninlısyon vc vc nıkliyc ilıvc ücruti dahildir
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Ktııııluşunuz tarafından ...l.../2019 tarihinde satışa açılan ...., ._.,dan Ek_l ulcp
formu'nda belirtmiş o]duğum talep seçeneği uvaı]nca almış olduğum . . ... ton , , . . . . . . . üçüncü
§ahı3 yç kı.mıJuşları satmayacağlmı vel,a devretmeyeceğimi.- aksi halde 6 ay sürcyle
satışlardan yararlandrnlmayacağırnı kabu] vc taah]ıiit ederiın.

Tale p Sahibi vcya Yclkilisi
Kaşeiİmza
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Randımın hesaplamasında Alım vc Muhafaza Daire Başkınlığınııı
alım uygulamalannda kullandığı hesaplıma yöntemi baz alınacak olup

teslimatta her bir arıç hamulesi için randıman hesaplanıcaktır.

:-,ı b.|gc 5070 cnvılı clclıtronik iınzı kanıınuıı gltrc gliı,cnli clçktronlk lmzn itc imzşlınmı§ıır.
l'';'ıli tnriılinc htip://n,lıclgc.tmo,gov.ır tdrc.lndcn tİttEc Nıım.ltrı586ı5-20Z.01.02-1i.ll003§ vc Bırkod Nuın.:53*ı595 bilgitcriylc cı|3ehitirciniz.
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65 3.ı41
64 3.093
63 3.045
62 2.995
61" 2.948
50 2.900
59 2.851
58 2.803
S7 2.7SS
56 2.7a6
55 2.658
54 2.610
53 2.561
52 2.513
51 2.463
50 2.4L7
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