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iman ve - idi listede (Ek-1) yer alan hububat -yg. b . ıyat aşağıda belirtilen esaslar 
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fiyallarik 02 Nisan 2021 tarihinden itibaren p6'ikbedel mukabilinde satılacaktır. .,,,,,„ 
yapılanrorpa satışları  eşin ve .ya 90 giiıWtiraı-  vadeli ve vade farksız olarak 

Satış  Platformu (ESP) ,..rasitasıyla v§, '` , 13. mfidürlüklerimizce satılacak stoklar 
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ictlarrna fiili tüketim esasına gi;re yapılacak olup fiili tüketim 
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fi -- iaa!ıyet gösteren diğer rmalarına, 

di n 1-':ie lıebına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan satışlar. 
. 	, 

çOd ştirmış  oldukları  tüm mamul madde ilıra.catlarıtım karşılığı  buğday miktarı _ „ i, 
il 

-'ılar yurt içi atış  faturalarma ait miktarlar dikkate. almacakta, Talep sahibi bubi.,tu-

1 sa şlarma ait miktar bilgilerini ekte (Ek-3) yer alan tabloda belirtildiği şekilde 

iı'tıeb onaylı  6 tarak getireceklerdir. Bu belgeler önceki satışlarda vermiş  olanlardan fr 

uğlay tüketim miktarı  10 bin tonun üzerinde olalı  buigur üreticileri fiili tüketim 

mali müşavfrden 10 bin tonun altındakiler ise mali n-ı iişavir veya bağlı  
nay odasıncm onaylı  olarak zetireceklerdir. 
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eticterinden alınacak olan fiili tüketim belgesi makarnalık buğday tüketim 
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leriiiin ınanuı  madde ihracatı  var ise 2020 yılı  içerisinde Daiıilde işleme izin el.,'_ ..esı  
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zenInınemış  ise bu durumun da ya7ili olarak verilmesi gerekrnektedıı  
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daşı  faaliye belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2001:0;:gından sonra 
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veı4ığı  Bılışıhı  Sistemi (G-GBS) üzerhiden de firnıaların fadf iii)';Anıadıklari kontrol 
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Belge Doğ  

Adres: Paş  
Telefon: <O 
-bandirma, 
xırım.sm 
1,17:7”, 	,•■• 

M.a 
e bilklirilen yıpık buğ  ' ilketim miktanndan diişillecek ve kalan miktarın 2020 yı lı  
sa yapılac, tn „,  plamalarda un karşı lığı  1,358, bisküvi karşılığı  0,870, buipır 

yısi rsas alı  
rluk . izri v , 	r brikalarwm_faal olup olmadıklarının tes~ili 

nınItevi i 	„Ikmalaulan...fini 	tüketlx.,~ıin verilr 	~-v:İla:.?,..ktrik 

ler, 	- Firmalar bağlı  oldukları  elektrik şiıketletinclen yı llık toplam 
ei-ek şube müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. 

an.4 r z edilen elektrik enerjisi tüketimi belgelerinden her bir firma için 

:elim  ka asitesi rakamının kontrolü amacıyla 1 ton buğdayın kırınıı  için 50-70 
esa 1lanacaktır. 

jisi tüketÜdiği varsayılarak. ibraz edilen fiili tüketim kapasiteleri elektrik enerjisi 
tır. 

lık f ili tülcetni 1.000 ton olan bir firmanın yine yı llık elektrik enedisi tüketimi 
s4 olmak bildir4miş  ise, 1 ton için taketilen elektrik ene 'isi miktarı  100.000 .; 1.000 = 
.$11 akt dıı. Bu durumda firmanın yıllık fiili tüketimi değin kabul edilerek .1.000 ton 

idi 	̂et i 1.0000 ton olan bir firmanın yıllık elektrik eneıjisi tüketimi 20_000 
durumda:11 ton için tüketilen elektrik enerjisi miktarı  20.000 1.000 ---- 20 

imakt 	I li. bu dutamda firmanın bildirdiği fiili tiıketimin yanlış  olduğu anlaşılacaktır. 
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Ieridden, 202.1 yılı  ekmeklik buğday tüketimi 12 bliı  ton ve 'üzeri e'd-44niar fiili 
,:. 	.;;;;-,- 

-emi ii mali -ııiişavirden onaylı  olarak getirecekierdır. 2020 yılı  duliekiik buğday 
-•4,,  .  

2 bi tonun tında olan talep sahipleri ise fiili tüketim belge 'Wifitii-iali. milşavir 
' '-'7-:;:ş  

uğu ıcaretisnayi odasından onaylı  olarak getirebilecektir ,43'''4ii. 4'3' 
Bile ınden ise 2 ı20 yılı  ekmeklik buğday tüketimi 10 bin to4,:,Z-e 'Wrinde olanlar fiili 

yemi il mali inüşavirden onaylı  olarakgetireceklerdir. 202441fM1 ekmeklik buğday .,... 
0 b" turun Itında olan talep sahipleri ise fiili tüketim,,5elgelerini mali milşavir 

ğu ticaretisayi odasındau onaylı  olarak getirebil kı- 

cileıinden a ınacak olan fliıi tüketim belgesi ekmek buğday,  tüketim miktarını  
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erinin mamul nıadde ihracatı  var ise 2020 yı4.WIiııde Dahilde işleme izin Belgesi , -,,,,- 
gerçekleşen ekmeklikj 	buğday ithalat militarriiı  belirten yazıyı  Ticaret Bakanlığı  . , .. ---_, 
B-  re  Müd friüklerinden temin ederek. 	bu miktar vıllık fiili tüketim ii  

Uler k lıesapamalar buna göre yagı.11:1bEktO. Şayet talep sahibi adına 2020 vili 

eni nemiş  işe bu dunımun da yazi1g,.921kai:,.'verilnıesi Rerekınekteciir. 
'-- -- 

•leriniden haleki faaliyette olduk-W . 6- terir baglı  oidukk-trı  odalardan onaylı  un 

da.i, faali 'et be e ve kuruW 'te raporu istenecektir. 2020/6 ayından sonra 

iirlii ünüze ii:kaz edilen beigelererli sayılacaktır. Ayrıca şube müdürlülderinizce 
ilişi Sistenı4 (GGBS) tizer ıden de firmaların faal olup olmadıkları  kontrol , 

satışlani:ıda firıwAlı£ ihracatı  var ise un ihracatı  karşılığı  buğday miktarı, fiili 
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hesabı  için  yıllık elektrik enerjisi tüketimi 6Ota bölünerek (50-70 kilowatsaatin 
. Bu örı'‘‘ğimizde kullanılacak yıllık fiili tüketim kapasitesi 20.000.'60 = 33oı  

esaptk 1 ton buğday kırnm için tüketilen elektrik enerjisi 50-70 ialoW'M'Sçaat 
en fiili ^iiketi.ru rakamı  doğru kabul edilerek kullamiacaktıt. Gaz 
lektriğe evrilerek-  işlem yapılacaktır. Enerji tasarruflu makine ki ııgıuı  
ili 1üketıııı  hesaplantrken yıllık elektrik enerjisi_ tüketimi 50'ye bölüiw4 

ii e it al a gpalar k illanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre; 

ye ıştirjeilere, 
fabr alalrına (A 

ihJüll ri st klarınd n satışa açılan 2142 ve 2143 kodla arpa stoRlart) 11 
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'yaman, Batman, Diyarbakır, Erzurunkte. Gaziantep Şube 

n4tıka ilin e veya y nızca besici ve yetiştiricilere olmak ıtze katı.  teminat ile mai bedeli 
ai ıllı. 4 e sö Ieşme inizalanmak şartıyla (sözleşme stok ırükkt]..azerinden tanziırı  edilerek) 

(Ş  ay) 4.a ar adeli el vade farksız olarak. Ek-2'de beliıI4en-'iSşatlardan satılacak-ttr. Kanadı  
)es 	pan 	atışı  ypıiaacaktıı .. 
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kodlu ar ıa stoklanna vı  yem 4rbı  ılası  ya da besici-yetiştirici olarak başvuru 
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nılacaktir şubeldrtahsis yap cak karşı  şubeye bu tür firmaların aıpa fiili 

'ken flı4nın teı  oıluw dikkate a acaktır. 
teslimat 	eşme iınzalaklacak miktara göre değiştnekte olup; 

a Mdar olan a 	g(1 _000 ton da 1.) 10 işgthıü, 
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ula.nt 3,000 toı .~111 olan satışlarda (3.000 ton dahil) 20 işgünü 
ıdan 5.000 t&I 	ada.' olan satışlarda (5.000 ton dahil) 25 işgünü, 
Kim I O.» 'la' Kim-  olan sanşlard (10.000 ton dahil) 30 işgünü., 

na kadar olan satışia9la (20.000 ton dahil) 40 işgiinü.. 
ona kadar olan satışlarda (30.000 ton dahil) 50 işgünü, 
na kadar olan satışlarda (40.000 ton dahil) 60 Lşgünü, 
i satışlarda ise 70 işg4ii olarak uygulanacaktır. 
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pfe bn -unaı  besici v yetiştiricilefin hayvan sayılarını 	- ve cılls) gösteren yeni 
ni ıs iilı  tbketim v.  faaliyet belgesi ile birlikte Iıiıllellandında bulunduğu şube nı -u-ditrit:Olue 

esir g 	techı  
sahi ler On hinter ardında bulunduğu şube müdürlüğüne fabrikaların 2020 yilınaltlifiiii 

İg'osi.; )e,sie .  ve yeti'tiricilerin ise hinterlandında bulundukları  şube 	 1ia' 
aç bO.Ş  ve cins) Ost, -en belge ile birlikte ınuracaat etmeleri.  gerek-mektediL 
d-19<Kornavirüs) pandemisi nedeni ile TMO şube stokiarında satışa açktn'a.4,;alar için 
eplerı  -pota veya faks olarak da kabul edilecektir. Şubeler bu durum4,11j44rlandlanna 
ardır aşvı)su için gerekli belgelerin 2020/6 ayından sonra alınmış  oln!«-p.v Eri olaea.ktır. 
rlulJeı. chılı k-ı  önce ibraz edilen belgeleri. -Nisan ayı  satışları  için esas alât!‘roctlerclir. Şub-eier 
lan ba. vurulan. şııbtvagıns binaları  dışında olıısturacaklart 	 nt-.)10alarcian 

işyerleriıni* zorunlu olmadıkça almınayacaktir. İşletme tes4r6eigeleri gerekti:_Qinde 
e Miid ritıkierinin Tfirk-Vet bilişlın alt yaptiarından kontrol edilecek.  

bede 	'abilind4i ve vadeli arpa satışlarında besici ve..yet‘icilere banka kart' ve\ a. 

vOıta ıyla da. satış  )apılabilecektir. Kredi kar-tıyia yapılaurk s"` li satışlarda teminat filektlibu 

'fSM şnıe Tızala- 	yacaktır. 
e inik! rıii kıınce lldııımı  yapılan hayvan 'ayı~ dorniuğu öncelikle il ve ilçe 
ünlü da en yapı  acak, ayrıca sondaj usulü 	yerinde denetimlerle hayvan 

ti:olle Hee kfir. 
fabn]4ılarından hale faaliyette olduklarını  gd§teıtj>ağlı  oldukları  odalardan onaylı  faalivet 

ırukı  apa:r4te ıapon istenecektir. 2020/6 a ı lıı onıa alınarak şube müdürlirjünüze ibraz 
ler geç ı lı  syılacakt ı  "t 

f4.brW. lan Qin 2020 ;yılı  fiili tüketimi 1bııı n ve üzerinde olan talep sahipleri fiili tüketim 
ıııııılı  ıpali nuşavııd ı  ona ii. olarak ge 	lerdir. 2020 yılı  tüketim miktarı. 10 bin torıtin 
talep aiıipleri ise fili tüketim belgelgini mali milşaviı: veya bağlı  bulırndı u ticaret/sanayi 

na lı  o arak getirebiicek.tir 
etu lıe- abnıda fabrikalar ia::2020 yılı  fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler 411 

hun ayı tlı  olduklaiı  11/119emi-1\41idüriüklerinden kaç baş  ve cans hayvan besiedikle ıi 

ri hâ.S e Luyü aş  İia -)4:b'aşına günde 5 kg, küçükbaş  hayvan başına ise günde 1 k;.?, 

n‘rı!l. yhif tiik-etim 	nttkadar satiş  yapılabilecektir. 
cı  bul kleriinetalep 	'alı  besici ve yetiştirici üyelerinin talep dilekçeleuini ve fiili 

ı  -tailaııı  ı  Ku ıll-tışt!:ibraz edeıek mfiracaat etmeleri durumunda ibraz editeu 	trıketim 
--a0ar! pa atışir' lZi. lecektir. Hayvancılık kooperatifierffiin ohış tıu-duğu billikiere de 

a.i esı  El'Oş  anlı" 	ki alınmak .suretiyle satış  yapılabilecektir. 
hıtı arpa iş  al, ELUS) tuh tüket.nri lıesaplanialarnıcia miktara dahil edilecektir_ 

s tı 	ui%w E:stslart: 
ull 
	ına iili tüket 	aylık) esasına göre: 

tiricilere,. 

tilen fiyatla s ışa verilecektir. 
sto? a 

u bege, güvenli eiektroluk imza ile inızatanirgtir. 
Ofl 	 J, 	 Belge 	Doğruiaina Adresi: https:11"wv,:w.turkive,gov.tritnıo-ebvs 
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s  

navirüs) :pandemisi nedeni ile TMO şube stoklarında satışa açılan 14-.1 'ar için 
-ta veya faks olarak da kabul edilecektir. Şubeler bu durumu tı 	1;ıti  latı lw 

er elden. yapı lan başvı  rular! şube/ajans binaları  dışında ollıştı.j1j-trı  (alım 
ı  alacak' 	şahıslar işyerlerfinize zorunlu olmadıkça alnımayaakjır. I şletme 

/ilçe Mü ittükterinin bilişim alt yapılarından kontrol et-IllecektItk.  

rıcı lerın yayini oldukları  ll llçe Tarım Mu ur 'erin en 	•rcı,y-Pve enishas 

imiz bu bilgiyi Bakanlığımız Tek Pencere sistemirOı  1  it edebilecektir) 

aşvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını  gösteren); 	- baş  hayvan başına 

-baş  ıayvan başma ise günde 1 kg hesabı  üzerinden 1 aylık tüketim mil tarrna kadar 

ır. kanatlı  4.ayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapgı  veSTemini kendisi imal eden 
içe Tanın M-idiirl.fikierinden yemini kendilerinin itti-a ettiklerini ve kaç baş  ve cins 

›. 
erini belgele 'ıeleri bAlinde: kanatiı  hayvan baş&k,-, ünde 60 gr üzerinden 1 aylık 

, 	

-'',,,,-;',,ı -ı  
- 	 Oadair satış  ya ilabilecektir. Hindi için bu rak~e.  3 O gr, yarka, cıscı \ vb. için 

,, 
i 	 .çiıı  se 175 g üzerinden fiili tüketim hesal~fae::,hktıı  
leriı  1 mann' madde ihracatı  var ise 202,yill„..0erisincle Dalıilde işleme izin Belgesi 

fiili lerind temin ederek getirecel'=,  ' gıniktar ,r11111( fiili tüketim miktarlarından 
ge .çekleşell-  mısır Ithalat miktarını  bel len yazıyı  Ticaret Bak.aulıgı  Gumruk ve 

, ..„., z,,Ş  

ıal4 buna 	re yapılacak-tır. Sa ttt:ta 	sahibi adına 2020 yılı  içerisinde belge 

bu chummun yalı  olarak veresrekmektedir. 
,;,-- ,- 

leri - en hale faaliyette olduklLıkfgösterir baQ1.1 oldukları  odalardan onaylı  belge 
431, 	- 	 — 	 .. 

etmesi 

başvu 
duyara 
binası  
tescil 1-) 

besled 

belge! 
günde 
satış  y‹ 
işletnı  
hayvaıi 
tüketim. 
20 gr, 

(DİİB);: 
Ticaret 
düşüler 
düzen1 

tirieil 
	

hayvan sayılarını  (kaç baş  ve cins) gösteren belge ile birlikte tniü'ata.at 

ıı• 

••• 	• • 

istenecĞ  

tüketim 
miktarla 

biri 
-tarlanı  

dw.- 

kler ne; talepte bulunan..-:,besıcı  ve yetiştirici üyelerinin talep dilekçeletini ve fiili 
ı  Kurtıluşurm a ibraz eik4tek müracaat etmeleri durumunda ibraz edilen fiili tüketim 
sır s tışı  yapıfilbilece 	ogun talep gelen stoklara tahsis yapılacaktır. 

• E 

acıla 
E ÜS 1\I 

liste 

klar 
but Stoklar 

e ye alaıt 

44«. 

‘j.4,wt

ı
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ı
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• 

• 

nohut lar, 

toklu Notiutiar: 2 T, 

• E Man mohutiar, 

E 
peşin be 

paketle 
TÜRİB! 

analiz ir 
u<lurl gı  

e y r alan n irel nohut stokları  (ELÜS ve TMO deposu) Ek-2'de yer alan fiyattan 
ı  o rak satı  a açffinıştn, 

sat ları  sadete kullanıcılarma (ulusal zincir marketler, bakliyat imalatçıları  ve 

04) Y nen olarak: yapılacak olup satışlardan TMO Elektronik - Satış  Platformana ve 
olan ıııı  k simler f4ydalanabilecektir. 
tıollı u stokilanndan 	 niar temel fiyat (Ek-?'de belirtilen) ü.zeriaden alım 

ikili Ol talama değelleri girilerek bulunan nihai satış  fiyatı  ile satılacaktır. Genel 
üz ta -afırdan TÜRIBle tahsis sonuçları  takas için nihai satış  fiyatı  ile gönderilecektir. 

Belge Do,:pji 
Adres: Paş  
Telefon: (Q 
bandirnıit.ti' 

Iantı  KIOdui • -- 
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arı  Te paketi 	yönelik olarak satılacaktir. 
nn4la yapıl.cak satışlara ilişkin ınaniplasyon ve nakliye 
su E ---2ede ye alan sat fiyatları  tablolantun altında belirtilmiştir.4 
liyat sattşlanna. ikinci bir talimata kadar mevcut cari fIyatlaı1.iie  
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2020 ma 
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olarak 
to la a 
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alınına5 
.Pa 

kişi 1«rı  
M-üdüri 
sayılı  tliı  

t4 
nurnune v 

be 4uduı.lugı rnuze ait. depolania bulunan nohutiar 
ube müdürlıti—  ce taie t bunak s red 1 satılaca tır. Bu Sokl4init,',tffiep 

Mildrı 	Ime r*.INIILiciler t rafı 	'talep 

ce kullanıcılarına (ulusal zlnk ıpatketler,, 

'apıİrnalsızııı  perakende olarak devam ecillecektir‘.p.âhtlıfiAlıkara Şube 
e Tanın redi Birlik A.Ş ye yaptığı  bakliyat satışları  22 ;:̀..'021 tarih ve 381423 
mında yapılmaya devam edilecektir. 
ulunan nohutlardan numune talep edenlere 6,0) TL/kg (KDV hariç) fiyatla 

era ende pirinç satış  fıyatlanmız Ek-Vde gun4f ıımş  olup fiyatlar, 02 Nisan 2021 
geç -Ii olac, ır. 
ç s tış laıı  ikinci bir talimata kadar-  ERW ‘4?-Tarıı-n Kredi Birlik A.Ş.`ye yapılan 
itz e peşin bedel ınukabllinde Ek-2' 	eı t' :VIII toptan ve perakende satış  atIaıuia  

'ekş247" 

pirinç stokları  kişi ve kut',!Jff ,yrınıı  yapılmaksızın serbest olarak peş in 

O Eektıonık Satış  Platformu t ıaLY ılı  Unuı  Satışlan bölümü) üzerinden Ek-2'de 
satkiacaktır. 

- ri mevcut stoklarmı  dii~e alarak perakende satışlarının yanısıra 1,000 kg.:2 

rinel aylık bir kereye 1.14511S olmak üzere) toptan satış  fıyatlarınnzla toptan satış  da 

HtJÜMLlR  
ışlarmda.. finnala 

nisınd fiili tüketim 
n hes plauan fti4;, 
-tır. 
unidr 
rikalr 

etti 
belges 
et bel 

:14 
oİdu ı  

=1317 

gtveuli elektronik imza ile inızalamnışiır. 
Belge Doğnilaına  Adresi: lıttps://www.ntrkiye>gov.tritnıo-ebys 
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ııbi .113t sa 
karşılaşt ni 
belgeler nd 
tanım' 

„-: 
1. 	az ettiği fiili tüketim belgesi ile eneıji tületim beigelerini-n 

truı  Wyan edilenden daha az hesaplanması  halinde eneı ji tüketim 
•• 

- n miktarları  dikkate alınarak sisteme fiili tüketim olarak 

tığtı  hint& Inda Oıganize Sanayi Belgesi (08B)- var ise OSB bünyesinde faaliyet 
çin idjtketiın belgeleri toplu halde OSB yönetiminden yazılı  olarak istenebilir. 

tı etjmbelgesı  ıle OSWden temin edilen belge arasında fark var ise daha düşük 
d 
	

alum. 
eşk kapasite raporu, yeminli mali maşavir veya mali müşavir onaylı  fiili tüketim 
-etim belgesi '. ibraz etmeyen firmaların başvuruları  kabul edilmeyecek, firma TMO 
,atf -mu üzerinde pasif hale getirilecek ve Ticaret Dairesi Başkanlığına bilgi 

H tapiama 'Örneği; herhangi bir şube müdürlüğümiıze müracaatta bulunan bir 
mili thıikday tiii(etim miktarı  20.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2020 un ihracat miktarı  

$.0 

ini v 
5.)N 
0/1 

Ot 

rsayalrır. 
0 x 1,3 8=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı  olacaktır. 
=1.100 tn. firmanın yıllık fiili tüketiminin Ilini olan buğday miktandır. 
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o4.1 le y 
amaciy a) lis rrsl dep 
yaptıra 	ekleii usu 

reı  ı  kurul 
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stoklar ani kül 

T lep 
I 

bulun& gıı  
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Müdürl 
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EL 
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e Ni4d 
miktar ri ı 	ı ,  
tespit e ilebal(,iy 
alman I 14 
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olan fırl 	rıı:ı  fil 

r şub 
değeı'lei din: rek eı  , 
nıüraca a bului,ıd 
tahsis ilg -le itr 
bulunac, -t 

e 	ttik-etiı. leri baz almarak belıı  d 	ı  Belirlenen fiili tüketim miktarları  ve 

Nisan 20211: tarihi mesai bitimInffi, ka: ar satışı  yapa.cak (tesiimat şubesi) şube 
iri fonun ile (Ek-4) bildirileceXttr.10fden. fazla şubeden veya ürün kodundan talebi 

- 
ü tk timleri stpkla orantılı  olarak tOltinerek gönderilecektir. 

lerd ıl gelen talepleri alacak olan satışı  yapacak şube ivedilikle talepleri 

geç 5 Nisan 021 tarihiaıesaibitimine kadar tahsis miktarların' talep sahibi flinıanin 
gu ube mü firbtgune--ya2glı  olarak bilgi verilecektir. Teslimat şubelerinden gelen 
ları  başvuru şubelerv.,wm gun nrüracaat sahiplerine bekletıneksizin tebligatta 

, 

a talısisi yapıbgıiit rası yatırılan ürünlerin teslimatları, Mart ayı  fiyatları  ile 
il 'e kadar taoıa¥knacaktır. 

erinde 	,,>rapılan firmalara bir sonraki ay, fazla satılan kısım kadar eksik satıs 
t 

tistiri010-e pılacak arpa satışlarında yo,i,',,un talep beklenmeyen işyerieri., talep 
nu 	lkült den başvuranlara azarni 1 aylık fiili tüketimleri kadar satış  yapmaya 

1.41:-%,-.,., 
,,,,, 

KI' 0.NİK 'ATIŞ  PLATFORMU üzerin" 	man talepler in tahsisieri Genel 
air si Başkanlığınca gerçekleştiıilecektir. ..,--,7,,,'--:,,I, 

. 	 _ ill" 2-P4-, riii -kriniı  canallyla dağıtımı  yapıla 	unınkr için kullanılacak fiili tüketim 
rı  2621 tarihide firmaların TMO ELER..irk-b>111( SATIŞ  PLATFORMU sisteminden ,111 

Kod/.1: ı  ITOT 

Mali. ata ilk B 1. No:2 102 
714 =#9 	Faks: (0 266', 713 
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ili; geçic ekiplerde stoklu ı  leıle, eski — mahsulleri. 	yıQınlar, maydü ve 
değerlen l irilen stoklara verilecektir. 
la yapı  cak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti tutup 

-2:de ye -  alan satış  fiyatları  tablolarının altında belirtiliniştir. 
aniplas on ilave ücreti alınınayacaktıra 

-nada. ge kli bilgilendirme yapılacaktır. 
n f brikalarn faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim ıniktaff 	elgelemeleri 

leri yların aı  alaması  kadar satış  yapmaya şubeleriniz yetkili i mııı4tır. Talısise tabi 
ilan abrikalar da dağıtıma tabi tutulacaktır_ 

: . 
tateple ıni liinterlandında bulunduğu (talep sahibi -Iranlı' vergi kaydının 

bağı  olduğu O şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne Wirecekierdir. 
KT ONİK ATIŞ  PLATFORMU üzerinden satışı  y4ı lacak ürünler ile Şube 

nal la dağ  t mı  yapılacak ürünler için 03 - 09 Ntiah,2021 tarihleri arasında, talep 

ayın( 
12 Nis..» 	21 

-lar için sözleşme imzalama ve para yatırım süresi ELÜS haricindeki ürünler 
tarih mesai bıtiminde sona erecektir. 

-ın 14 Tıs n - 26 Nisan 2021 (dahil) tarihleri arasında hergün ELOS tahsis 
ıı 	RİB'de işlem görecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı  •TeRİB üzerinden 
tiği anda hesOpta eksiksiz olarak mevcut olması  gerekmektedir, ELÜS haricindeki 

tiran talep 	tebligat süre sonu beklemneksizin tahsis edilen miktar 
- kfir. 

Belge Dort 

4,... 
yılan sa ışlarda fırınalara (ileride doğabilecek şikayetletin önüne- 	4iinıesi 

.,„., 
teslimati aşamasında yetkili sınıfiandırıcilar tarafın an 'Ş  analizi 

Adres: Paş  
Telefon: (O 
bandirma:ti 
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ürlihderince tahsisi yapılacak ürünlerde şubeleri!' kendi hinterlandından veya 

riiiklerinden başvurular kabul edilece - olup uzak mesafedeki firma ve besicilerin 

151 tme ve, fabrikasının bulunu 	bulunmadığı  şube ınikdil 	ıiiz  

talep 
tes liman yapı lacak ürünlerin testi.' ı  tarihini bildirerek sıkişıklık0311liRastaın 

• rieli, gemi t - hliyelerincie sıkışiklik yaşaunıamasım teminen gelet.?_4c6' t'-alepleri de 

p ta !ama sür son 	beklemeden talepte Indiman firmalara 	 % 
, 

dryl ön satış  yapmaya yetkilidir. Ancak firmalara nrikerrer sa ş '- itiiıasını  önlemek 

firmaya sadece bir liman işyerinden ön satış  yapılacakliwi,işyerleri ön satış  
aşvuruda bul ınan firmaları  diğer liman işyerlerine, hinterl'Or2  'f'-'''şubesine ve Ti.cai-ei. 

ıa bildireceklerdir.. Şube ınüdürlükleri binterlantlanadaki flpnalara hangi limandan on 

oordine edecklerdir. 

skrberlik ve savaş  hah olarak tutulan ürünle -dbnigtiş  olması  halinde bit durum 

Minden dek ikli i yapıhnak i-ızere Destek K. etleri Dairesi Başizanliğina 

yakın 
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yapaea 
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101 u aş  
anıacry 
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satış  ya 
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Yoğ  
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elen şubeler, satış  ve terli 'atları  belirli bir teslimi pıogray-'4tıliiıcte 

Müşav 
nıud lük erinızce 

ali /Vlü av ve Sana  
ahsisii satışlarda talep sahip

, 4erbaşvuru esnasında Yeminli Mali 
_ 

ı  Odalarından istenilen bel eı  4logrulugn belgeyi <Iüzenleyen k-işi ve 
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-ınd usuisi1 	tespit edilen fir 

eidi yasal iş1 mler haşlatılacak v 
ve gel' şube mildurilikleri 

* 'ca satış  kanıpanyası  süresi -. caiz 	 nce satış  
fırhıalara satış  yapılmaması  hususunda Ticaret 

Nisan 2 
taahhütt 

firmalar: 
altında 

vapı  an par  transferi kab4-edilmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye 

arın ızda ta'sisat yapıla,n firınk- -  da şalllslann dışında başka bir firma ya da 
t.'.''' c. 

1 dışında başka bir 119Mba aktarılmayacakhr. Grup şirketleri ve •ftretici birlikleri bu 

.act_tıri a tı 1 	'il< 

sat şa a.-,ctığninz stok 	ilk etapta talepte• buhıııan tüm firmalaıa fiili tüketiminin 

,ek-t r. Bakiy n 	lir ise Kuniluşumuza makul fiyatlarla. pivasaya un vereceğini 

sil E ., verdik.' r .,  t-fiaillıfitleri dikkate alınarak c14,ı tıtacaktiL 
k-O k-Şulatlazt?- *aylatında taahhüt veren firmaların taahhütleri, bu ayiaıda 

• 
oğ  ltusuB 	aidlidarı. ekmeklik buğday nispetinde FSP üzerinden taahhüt fiyatı  
yas ibrrk, 	tak-dircle Nisan ayında da geçerli olacaktır. Kurilluşumuzclaıı  

, 
M r •axpgla ekmeklik buğday satın alan firmalar, aldıkian buğdaya kar?ıiıi: .çs e.lett 

•,,,,F z V 	ı  -er rıda taahhüt fiyatı  üzerinden satış  faturası  ibraz ettikleri takdirde 
ft§ ınd = geçe li olacaktır. 

ilk jk 	=l ıi t Ver k olan firmalar_ fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (03-09 
ktronik atış  Platformu üzerinden yapacaktır. Platform lizerinden alınacak 

,ekt (Ek-5) yer almaktadır. Taahhütname vermek ve fatura girişi yapmak isteyen 
Iffiütname ve fatura giriş  ekranı  platformu muzun menü kısmında tthal Satış  işlemleri 

-t,adıı . 

arip söz konusu taahhütnameleri için girişlerini yapıp kayıt ettikten sonra onay 
1*(ipnaylta 
tlinakuelen 

ikkte aln 

yapıl 
Dairesi, 

şahıs 
tutar lar 

uygul 

atar] gerekmektedir. 
ve fa aiamı  ekmeklik buğday unu olarak yapılması  gerekınekte olup özel 

nayacak r. 
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tarihicti 
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iıttflOarin ver ilderi taı lıhütlerin miktarı, Ti\-40'tian almış  oldukları  toplam buğday 
karşıtı  gelen Ilin mıktanyİa ı turlıdır. Buğdayı  ima çevirirken 1,358 katsayısı  esas ,ift 
Dolay ı  iyia firırnı1anr beyan Imeleri gereken -fatura miktarı  TMO'dan aldıkları  bu; 4! 7,  vmj•  ,358'e ., , . -.---.4 bök esı  netices 'ınde uhınan miktar otacaktu:.,  

.1t-t ıy ı  taahhııtlennı  . sweterli fatıu-a ibraz ederek tamamlayan firmalar 

	

. 	:=-..-i-4:. • 

	

4, 	....- 

tahsisi rit ..'1. f at t ahhütie,jni 09.04.2021 tarihine (saat 17_,Q0 kadar :H "..;. 
degiştı  etülirler,.  

ıunalaıa tıruıı  teslinıatan önce 24.11,2020 tarih ve 281932 sayıW,:yazizla bıldird ttu iğimiz 

	

.,,,,,, . 	. 	. 	. 
.  , 	 _ 

husush ,  erçit!ev'psinde Gida ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Gıda Güvenh ş;i3lIgı  Sisteninıden de 
firmala la' ilgili faaliy t sorgul nasi yapilacaktir. Faal dumnıtia olmayan firmaların başvuruları  kabul 
edilme ecek .sire! kesin ie tesl4rıat yapılm.ayacaktır. Bu firmalar yazhkinde bir liste halinde Ticaret 
Dairesi Bkau_liula b idirilece 

	

	 "‘ft tir. 
üm ürün sati:larında licilardan Kuruiuşumuzdan satın 0" lal'ı  ürünleri üçüncü şains ve-

kuruluş  ar't s ıtii).avac, arma v ya devretineyeeeklerine, aksi 1 dt,}a ri satış  kampanyası  süresince 
kendile ind satış yapili ıamasim kabul ettiklerine dam ekte yer-441artt k-6) taalıhütnarne alınacaktır. Söz 
konusu ta Etiı1iüt4aine talep sa ıipierince kaşe basilip injz»140.,,, kimi sonra e-posta veya faks ile 
gönderi elLiecek!tir. 	 •-,.--,, '4'. .4: 

111'X' iniidiklük eri. tarafıhcian tahsis edilecek b '''. -Zpa ve mrsırlarda Iiinteriant siniriaması  , 
yapiln  yaaktir.' a ı. 

*ara Şube 1\4üdürlüğül hinterlantındaki ti4iIal .— /kişilerin satışla ilgili iş  ve işlemleri Polatiı  
Şube I\ üdliritiğ t, İstanbul Şube Müdür11.1:ffilnün s4-14fru ilgili iş  ve işlemleri ise önceki hinteriantlart 
dikkate lı lıtatak Derin ve Teki 	Şube Müdürl4kierince yürülülecektir. 

..s 
cier,.ini ri' ea ed rim_ 

i 	L 	• 
• • 

• 

Ömer CitiNGC 
Şube Müdürli 

• 

cak-Şub t-Mart aylarında taahhtitte bulunan firmalar için Kuniluşumuzdan almış  
ait karş  lığında Platform fatura giriş  son tarihi 09 Nisan 2021 (saat 1.J.00) 

eaktır. 
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