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hı b.lgĞ 5070 t.yü €ıel(ro.ik iDzı kınuıİrı göİ. tüve.f .ld«İo,ü.

Tekirdağ, Edime ve ltıklaıeli şube Müdürliiklerinin kapalı depo,annda (maydü vesilobagler açık depo olarak değerlendl.t;;-k";;;;il;,ig*r,- (ELü§ sto*lan j"liÖ i-*olına,k üere, stoklarıI.zdaki 1i"ıi ,. irn i "i-*ii''or?ğr'-. taıııamr kullanrcııanıia (un,
ffi iH',lİ;-:_H""-*,1i[Tiffi'ilHbJ:İilH;iŞi"du*h,ı,,""ı*i*,.l^#*l,i,La"ı,

Ancak Edime Sube Müdtiı^lüği- Keşan Ajans Aınirtiği kapalı deposunda sıoklu 20l6 ylımahsulü 1273 kodlu i,592 ,,1 LlZ. l"oi" +.s;'"r"""o"roTt ur.." toplam 6.120 ton ekmeklikbuğdaylaı, Tekirdağ Şube Müdıitlüğii **;; ;;;;;"#i]u 2015 mahsulü 1273 kodlu 3.285ton buğdav|af ilc Hayrabo|u 
"jtlo ;,'G-oir"İ'tÖİİo" stoklu buğdayıaı kuıIanıcısınasertest olarak peşin bede'i mukatiıi eı.-i;J.'i.'ıfri";;;J,il;"" satııacaktır.

3) Arralar:
Stok,anızda b,I* tPflT ıadcce besici ve yeüştiricilerc fiili tii&etim ( l aylıİ) esasıuagöre peşin bedeli mukabili gk-ı:a. b"linil"n İ,vrİL.*rİ,", j,l"}n".
Fiiii ttikeıim hesabırıda- besici ve yetiştirici,er içia tatç sahiplerinin kayıtJı olduılarıiVilçe Tarım Müdülİiklerinde" j."ç 9p ," "in, ı,"|J-u"lı"arı.ı..r; belgclemcleri hAJindc;büYiik baŞ haYvan başına eünde.5 kg, t i"ı.u"ş i"yri'üuu,.',." günde l kg hesabı üzerinden layhk tiiketrm mikunna kİ- ,at ş yapılabilecekıir.
yem fabrika]aına afpa satışı yapılmayacak, sadece 23 ocak 20l8 ıarihine kadaı parasını

iİtriL"İilJ,'#riilTffiffi",ı.,..,,yupiı"""ıi,.. üi,-,ı1 n"ry- besiciıiği ," y",iş,liJıgı

stoklannızü bulunan hububatlar aşağıda belirtilen esaslaı da}ıi linde 0l _ 28 Şubat 2018tarihleri arasında gçerli olııak iizere satışa açılmIşür.
1) alık Buğda vlar
Makamaük buğdaylann tamamı (ELÜS stokları dahit) sadece ku] lanrc anna (irmik şehriye ve üretiminde makamalı kb makam4uğday kullanan bulguıculara) §erbest o larak peşİnbedeli mukılıili Ek-l 'de belirtilen fi yatlardan safu lacaktır
2| Buğdavlır:

3) Mısırl ar:
Stoklannızda buluoan (ELÜS dahiI,1 yerli vc iüal mısırlaı sadecc kullanıcılanna (besicive yetiştiriciler ile kendi vemiıi kendisi irirJ 

"a." çı.#icı yem, nişasta vc mısır ırmiğifab,nkalalı) fiili tılkeum (1 ayl*) 
"sas,n" 

gcıİİ ;;r;'İ;;;,"da stoklu bulunan mrsrrlar ıseserbest olarak kişi ve kurulus
nv"tı".a*, ,"t,ıu'"li r. ^--'* alrunı yapılmaksızn peşin bedeli mukabili st_ı,oe ;eriiıe,

.hesabında faPrikalar içiı 2017 yılı (terniı edilememesi durumıııda 2016bul edilecektir) fıili fri_ketim miktarı, besici ," y"Ü'rr]Jİ", içiı talçolduklan iVilçe Tanm Müdiirlükl;rinden k; ';;;- 
"-s hayvanemeleri hiJinde; büyti& baş hayvan başına grJ" Z Ü, tlİçllttaş bayv*

ı--,in. ilo'lr.n,rı,ıor,

ı:-ıt1l,eır.eıır,"

sayla 1/5
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Bandııma Şube Müdiirlüğü
başına ise gtinde l ke hesahı iiz6lild61 l ayl* tiiketim millarına kadar satş yapılabilecektir.Kanatlı hayvan yeıi5iriciliEi ile besici[ği y;p;-;;;;1;Tkendjsi ımal eden işIetrnelere ıseillilçe Tarım Müdiirliiklcrin"dei .:,si f,iıi.*" ıii"#iı.l".,oi vc kaç baş ve cins hawanyetiştiıdikJcrini belgelemeleri niıioa.: ı.un"ı, 

"'öffiö', 
*rnde 60 gr uzerinderı l avlıkt'iteüm miklarrna kadar satıs yapılabilecektir H;"1ıı lijTr'.rt"- günde 300 gr. yarka, civcivvb, için 20 gr, hindi palazı için ise I75 g, tız"rm.n niii-'ıttn,, t..uu, yapılacaktır.Talep süipleri Ekonomi Btall|ğ] BOIge Miidiirltikler;nden ZOlZ )nlında (hangi yıIa aiıfiili tıiketim belgesi verilmişse o yıl içiö -,; d.il';;ul madde ihracatı yapmidıtJarınıveya yaptılar ise 2ol? vılı marnq,- ra6i6" iı,**u tişlii;; *., itha'atı hak ediş mikıannıbelgeleyecekterdir (ihracatı vaısa Ekonomi s.k;ı,-gr'"';öıg" Müdiirlüklerinden iiracaııolmayanl41 ise mali müşavirden alatiı."ffi. 1T'.'''#* "r,* ftli tiüeı.im miküarlanndandi,işülerek hesaplamalaı buııa göre yapılr;k ;'' 

9g .'^tq )

Genel Hükümter:
Talep sahiplerindaı, halen faaliyette olduğunu gösterıı belge (0l Aralık 2017 rarihindensoııra alııunrş olması kaydıyla) istenecektir.
konu satlşlara ilişkin olarak hinterlandınızda bu işle iştigal eden kişi ve kuruluşlar ileüye|erinize gerekli duyırımıın yap,lrnası lr*usrn;; "- ''
Gereğinı rica ederim.
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'u 
behe 50?0 J.yılı cleldronit ımzı kısnrma g6r. güfenıl .ıektİanik lnızs ile imr.l.nmı§oİ.

lgrak teİdiı' httr''/§ü'lgc,t!rıo,Eov,tİ ıdr.riDden Bclge NuE.:83938a1}2o2-0ı.ol-İ.8!8a v. Bı.kod Nuoı.:42r9s?0 biı8lleriyl€ .rircbiür§ina?.
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