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Adana Şube Müdilrlüğü

: 2826023S / 203
: Manıul h{adde İbracatı Hapmınında §atış

DAĞITh{ YERLERiNE

İEi -: Genel Midüdiiğiimiiann 29.04.2016 tşrih 2?,47ggü5-203-E,124706 sayılı aliınEn

Kıırırluşumuz ştoklarınİa bulunnn tiim yerli ve ithal ghneklik vş makarnalık
buğdaylar, yerli arya lle mıtulanı ta§raıııı mamul madde iluacatı ğOrrs§t satışa açılrnıştır.

§atışa açı]an;
a) Ekmçklik buğdaylşr (l?l1 - 167l kod,l*t_ı g,rasındaki iiriinler il_ç ithal çltrnşklik

huğdavlar}:#

- Üretimlerinde kaplıc* hal buğday dahil ekmeklik buğday hıllanan un ve ırrılu
mamullçr (yrfta, kadayıü lavaş eluncğ vb.) ihracaü yapanlara.

- Üretimlerindş thaşklik buğday kultaffirrk bulgut ihracatı yapaıılar ile Afrika
ülkelSrine Çkueklik buğdny }ııllffiarak makaırıa ihracatı yıpanlara satılacak olup,

- Eişkiivi fabrikılan, yem fabrikaları ile yıımıırta ve beyaz et şelüiiriiııe yönelik
sad§çş diişük vnşıflı ekneklik buğdaylar (166t-167l kodlu iiriinler) satışa verilecektit.

b) MgkFftahk Fuğdayl$; titotiınlerinde makarnal* buğday }ıüllanarak maınul msdde
(makafnq itmıh şehriye, bulgı:t vb.) ihtcatıyapa,ıılara,

ç} Yerli arpalar.; iiıetiınlerindğ aıpa kullanan mamul madde ihmcatçılanua,

d) Mısırlar ise iiretimlednde mısır hıllanan h"im mamul madde ihrtcatçılarına
yönelik §atışa verile.cektiı ı

l-§atışa açılan ehneklik ve makarnalık buğday stoktan ile arpa toklan 0?.05.2016
tadhli ve 126173 myılı alimatıırırzla iç tatışa da açılıruş olduğından öncelik iç satış talebiııe
vg,ilecektir

2-Euğday vğ arpn mtışlarnda 02-05.201d * 20.05.2ü16 (dahil) t*rihlefi masında
imaalang,tsk sözleşrııeler için geçerli olacak AED DolarlTon baaındaki satış fiyatları ile mışır
satışlannda 02.05,2016 - 31.05,2016 (d{hil) tadhleri arasında imzalanacak sözleşmeler için
geçerlİ oltcak ABD DolarlTon bazıııdaki eatış fiyatlan Ek-i'de gönderildiği şekilde
uygulanaca}ıtıı.

Telefon (0322) 346 05 55 Fıl$ (0322) 346 05 59 Me,tuw
E-mail adarn.ticaret@tnn.gov.n İfferqğt Sitesi:ıvwııı,tmğ.göv.b TeL{0322)346 05 55 (|434)
Merşis: 9152-5528-1 792_9678 h4şrkezi; Ankara

E{ bclgo J070 ııylı ılc&tıonik iıııt }nnunıııg gör* güvaıli tls*,Eglıilü İgır lls iıEışlr[Epfhr.

Evra} t+yidi*o ht$:llubdş.tıııo.gov.tr rdıĞflırdcrr BcIg* Nun.:?ti6025E-t0l-E-l1S0d3 vo Eırkod F[ıın.:!Ji73ti$ biftileıiitĞ trişebilir*init

#3792 P. 00,1/006

Sayı
Konu

ıllllıııilllilıllilılıtllıllllllılıtııil ıılı



V,r
08 : 'l3 0322348055S Tı,lI AnAHA sUEE İiUOURLL|üu

T.C.
TOPRAK *n**ffi_T_3Jlİlffiffiİ MI]DüRLI]ĞU

3_ Daha §nce Şube Mudiitltiklerine gtinderilen ve sözleşmesi imzılınmamış Yğya

eksik imzalanmış olan fırma hnk şdişlçrindşn (sadeoe shrşklik ve diişiik vaşıflı şkmÇklik
buğday hak çdişleri ile mısu hakçdiştşri), helge ithntat siirçşi hçniig dolsıamış olmak kaydıyla
t*lep edilıneşi dıınımıındş Ek_l'dç yer +lan $ab$ fiyatlafı uygulanmak sıuetiyle, buğdaYlat
için 20.05.z0l6 (dahil), mısırlar için 31.05.2016 (dahil) tarihine ksdar *öeleşme

iınzalanabilecektir.

4_ Eaf,şa açılffi stoklar içiu yoğun talep gelmesi dıirürrilunda fentl Miidtirlüğiimüzce
gönderilen sözleşme irnza yetki tnlimatlannın Şubemize geliş Hrih ve §il.fl,tine bakıtmaksızın
§atşa açdan stoElann Şube Müd,iirlüğiİmüzce talep eahipteri ansında paylaştınlatak dağıtımı
yapılacaktır. Yoğun talep olmay_a* işyerleri stoklğ.rına itişkiı törleşmelu bekletilmekııizin
imzalanahilşçektir, 

.

5- Kapah depolardan yapılan satışlarfu satış fiyatlarıııa (MAYDÜ, Noda vo Tahıl
Torba]ama Üıitesi hariç) aynca 2 $ffon manipülasyon ücreti itave edilecek, açık yığınlatdan
(MAY-DÜ, Tı[oda ve Taful Torbalama Ünitesi dahit) yapılan satışlarda maniplasyon İlave

ücşeti alıumayacaktıt,

& §nhşa açılan malçamalık huğday §toklanrın dağınıu Gffiel Müdiirliiğümüzge
yapılaoak olup firuıa baanda hnk ediş miktarlan Şube Midiitlüğiinüze bildirileceh ilgili
iirmalar tara,fiııdaıı Taqhhütıa,rne (Ek- 2} doldıınıla,rak 05,05.2016 tarihi me§ai bitiınine kedfit

GEne[ MüdiiıliiğilmiEe göndedlecektir.

Eu kapsamda yapılan ffiğkafııatık buğday satışlannın tahdsli olması nedeniyle
depolarda katan bit kaırıyot harıulesine kadş olan makaruatık buğdaylann s*tışında aynı
usul ve eşaslarla $ube Müdiirluklşrimiz yetkilidir"

7_ Buğdqv_vğ_!4pa satışlannda, yeni hasat dtineminin yaklaşması nedeniyle şon

rcslimat siiresi 31.05.2015 tarihini.gqruıevec_qH olup, uygulamalanmız gereği son teslimat
süresi 3t.05.20I6 hıihiili geçecek olan sözleşmelere son teslimat tuihi olarak 31.05.2016'
vaeı]gcakhr. .

8- Eu kapsamda fırmalarla yapılmış veya yapılacak olan buğdny sözleşmelerinde
teslimat §onüğıı oluşacak depo noksanlrklan nedeniyle verilemşyon buğday miktarları 

"

şörlEşmelerde yer alan ekşik teslimat yıpılan şube veya diğer şube miidiillükl§d stoklarından,
(sr,tışa açık olma durumuna bakılmaksızın) aynı veya fıyat farkı alınmak suretiyle farklı kodlu
huğdaylardan, sözleşrnt imza]aıırrıa tarihinde geçetli olan fiyatladan (sözl*şmğ irızalanma
tafihinde kapalı depo satş fiyatı bulunruıflInflil halinde açık yığın filatlanrıa 7 AED Dolan{ton
ilave e1lle,:elçtir.) teshıılg,t yalılabileçektir, . ,r,
Ceyhan Yoh Üzeri Polis Ohılu Karşısı CIl330 Yiirtğir /Adana
Telefon (r3i2) 346 05 55 Faks (0322) 346 05 59

ktuatÖzgtır, UZLN
Memur

*3Tg2 P. üü2/0üE

Fmail adşnaticaşet@tnno.gov.nİnternet Sitşşi;www.tmo,gov,fu Te1:(0322)346 05 55 (1434)
Mersis: 915?-5528-1792-9678 Meı{çeri: Anknra

Eu bdge §0?{l *ıyılı el*tronih imı* kşnunuııı gört 3ltwntt el*kıronlk lmıı lte iınz*ls$mııhı,

Evrıılt t*yldln* http;//fthsı5f.$no.8pY;tr ıdııgiı4tı Eoğc Hum.ı2ü!d0lİ&?/lİ-E.ılflldİ ve E*ıko{ Hunı,;ts73t3İ hffihrlylp çrtşşhtlİı*rıla
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Euğday, flıpa vğ mısu sahşlan konusunfu hinterlandınızda bulunan un, bu§iır,
bislıtlvi, Eakanıq irınik ve yem fabrikalşn, nişasta" glikoz, biyoetanol ile yıımurta ve btyaz et
sektodine gsrekli duyıırıılar yapılacaktır,

Diğer husu§Iafdfl c*ri talimatlanmız doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Eilgi vt gere$ni arr/tica edşrim, .

t

Mşhmçt TAYLAN
Şuhe Miid,rrii

Ek: l- §atış Fiyatlan Listeşi (l sayfa)
2- Taahhüfiıaıne (l şayfı}
3- Fiyatı 145 $ Olan Mısır Stok Liştşşi (l sayfa)

f3Ts2 P.003/00E

Sn. başu rc)o|

S n . ILcrrAeşlıe(

*{uy.ıfııtcıs ı

D.tĞItııuı
- Bağlı Ajans Amiılikleri
- Tioarşt Borsısr Başkadğ Faks: (0322) 454 36 32
- Sanaıa Odatı Eaşkaulığı: (032?) 436 t6 36
- Çukurovn Un §an*yicileri Derneği: (0322) 385 33 23
- Tiçaret Odaşı Eaşkanlığı: (0322) 35l 80 09
- Adana İl Cıaa Tnnm Hayv. Md.: (0322) 344 15 15

ğ.üAnüA TiĞARET BonsA§l

Ott.05.1öl

,r[ş+

-1=/-^^.tt/
6*"*${*#*

Ceyhan Yolu Üzçri Folis Okulu Karşısı 01330 Yiireğit /Adaııa
Telefon (0322) 346 ü5 55 Faks (0322) 346 05 59
E-mail *dana.ticaıet@trno. gov.n İnternet Sitşsi;şırryw.tno-gov.h
Mttriş: 9152_5528_|792-9678 Merkezi: Ankara

İrtibat;Öıgtir IJZIJN
Mşmur

Te1:(032l)346 05 55 (1434}

Bı, hGlsç 5070 rr}ılı çl*tnııik iuı* lıtıunwı görs gfiy6g|i dt|fitnik iııEı ilo iqn|şnmıitır.

Eyı$k t€yidhıc htlpllşb+lgçtınş.gpv*r adroğiE4ı[ı E lEc l{rm.:l$id0il&tStsE.li$td3 ve Dırkod !{unı":i]i7iff9 bitstlertyle cfiş*hillr*inle
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talebfuizi EeçBnEğindĞr fazlasııır (b) şütlınund* (x} şcklİnde

(b} siituıundayapılan tçrgihe görc işltm yapılacaktır,

Südeştıe İmzıt*mıE htenilen Şubt Mlidiirlüğu

AÇIHLAMAt

t. Talep bir vtya daha fızln ktü yapıl*bilecek olup tabsislçr kod ve şube bazında yapılacaktır.

2_ Firuaııın talep ettiği şubğ ve koddan yıpılacak tahsis ilıiktaıı Espit çdilirken iiucelikli olarak o

şube ve koda düşen h4kediş niktan belirlegecektir, Koda düşen hakediş unkta,rı bçlirlÇnirkm;

İ'umaııın ıalep ettiği küddail sanşa açılan stok mi}işrı, firmarıııı tiirn kodlardan talep ettiği satıŞa

açılan stok mil*arına bölfıniip çıkm sonuç firmaıın toplam hakedış miktarı ile çarpıJa*aktır,

3- Her bir f,td için btlirlçncn tiim firmalua ait haked§ miHatlaşı ioplaııacak ve bulunan değer o

kodda saıışa açılan stok r$iktaıına oraıılaııaTak bir katsayı bulunactktır. Eulutacak kataay
firmaların o koddaki hakedişleri ila çarpılşrtk o kod için tshdis milıt*n belirleııccsktir,

TMO tırafindan ınamul madde ihrocah sğıtfff,§l ğ?la1narc urihinde mbşa açılan maknrnalık

buğday stoHarından yııksrıdo (X) lle işretlodi$ıniz kod seçeueği/seçe,tekleti doğnıllusunda TMO'on
belhl+rcçek iube/şuhel+r üıh§is miltt*nnı hlebimis doğnıltusırrda TMO'ca belirlerccek
işyederindcn aimak istiyorıu.

TMO tarşfuidan talışiş ediltcek iubelsubelar tıh*i* miktarını alıııayr, talebimizdş değişİklik

}raplnarnayl sksi ta*dirde fitüamrza TIvIO'ca ma,ffiul madde ihıacatı tonrafl hı.ıbubat sahşı

yaplmaınası yöniinde alııabile*ek karşrı Foşinea kabut ve taahhüt eder yı*arıda verileıı bilgilcdn
doğnıluğuıu onaylana 

(..,./05/?0ı0

Firmı Yetktli*i
§ffş/İuur

E Eu bdgc 5ü?0 nxı[ Glcktltlik fut.ı{ }ınııııııı gfiı* güvgıri dcktronik iwq İlc imzş|ilmıİgn

Eı Evr*k teyidins http#/şbdgetn4,gov.tr ıılrorindın EdEa Hurn:l8ruiffi03-E.lllEdi vo Hır{cod ilum.:ltEtl8lt hil9.1nrıYlc EfiŞSbiliıdni4

Koıil Stçtnş*l
(o)

Hod Sşştndi
(ı)

ll7l No:l Mak. Buğ.

ll72No:2 Mak. Buğ.I5l6 kodlu lthnt Ma.k. Euğ,

1173 Ho:3 Mak- Euğ,1517 kodluİthal ffik, Buğ.

1 l9 l Diiş.Vaş,MalE Eıtg.l5l8 kodlu İtnaı ııean Bug.

1519 kodlu İtlıal lı,lat. guğ,



l E 08 : 'l4 032234E055S Tııl0 At]AHA SUBE ıiUt]URLUGU

ADAI{A şUBE _ rİvnrı 1Jı5 ABD DoLARı/roil oı-AN MlsıE

E+ bolşo 5070 tıyılı dtkŞooi} iqpş tıglşllş1 E{ırc g{tıtuİi tle|ıtron* İıcı* lle İıEı$lfumutır.
E,vrıktryidne hıİp#ğbdge,tmr,gğv,tı ıdrıdndın Ed8s HİııL.İ8l6rO2İt-g}3-E l2!ıİtd:ı vG Effı.pıl Hııın,:!37sl}ll9 bitgİlgrsı. Grlsrbİuİ*t$İç

#37$2 P. 0081üüE

§ToK LısTE§i

İşyeri Adı Depo Adı Depo Kodu
Depo Milttarı

{kgl
MahsulYılı

üF
CEYHAN

a

Şanlar

6910001 E,316,61i zCI1I

691.ö002 §22,87s eOlİ

6910003 4,305,11g Z015

6910001 4,701,591 2015

6910005 6,8B3,305 eOff

Sanka

6913001 9.703.632 2015

6913002 s,lö7,242 201I

6913003 12,5ts9,177 201!

özsavrunlar

6914001 5.013.633 I01!

6914002 z,402,0g] 201!

691400E 14,387,9f}5 2§1!

Uralherk 691700ı 8,590,7ıı{ 2D1:

poĞ*ııırrnır söımezler

590ı.001 8,g72,700 ı014

6901002 Lğ,267,76a 2014

E9ülOü3 7.680.6t}0 İ015

6g01007 2,538,578 201:

690100ü 3,467,§6ü 201İ

690100g 3,412,060 201!

ToPLilM 1ıİ,ıEı,57t


