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Sayı : 83938413/202.01.08-E.
Konu : Ġthal Mısır SatıĢı

DAĞITIM YERLERĠNE
Mısır kullanan sektörün ihtiyacının karĢılanması ve yurtiçi piyasa dengelerinin
sağlanmasını teminen KuruluĢumuzca 18 Ocak 2019 tarihinde yapılan ihale neticesinde ġubat ayı
için 196 bin ton mısır ithalat bağlantısı yapılmıĢtır.
Ġthalat bağlantısı yapılan mısır gemilerinin Bandırma, Derince, Ġzmir, Tekirdağ ve
Samsun limanlarına ġubat ayından itibaren gelmesi beklenmektedir.
Ġthal edilen mısırlar ise 1.075 TL/Ton (KDV hariç) fiyatla sadece kullanıcılarına (besici
ve yetiĢtiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden iĢletmeler, yem, niĢasta ve irmik fabrikaları)
yönelik peşin bedel mukabili satılacaktır. SatıĢ fiyatına 5TL/Ton maniplasyon bedeli ilave
edilecektir.
Ayrıca 31.12.2018 tarih, E.290414 sayılı talimatımızla satışa açılan (Mersin Şube
Müdürlüğünden satışa açılan) ithal mısırların satışına aynı fiyatla kullanıcılarına serbest
olarak devam edilecektir.
Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının
bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Ģube müdürlüğüne) Ģube müdürlüğüne bildireceklerdir.
Hinterland dıĢı baĢvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar, 06/02/2019 tarihi mesai bitiminde
sona erecektir. Talep sahipleri hinterlandında bulunduğu Ģube müdürlüğü kanalıyla en yakın
liman Ģube (sadece bir liman Ģubesinden talepte bulunabilecektir) stokları için müracaat
edeceklerdir. Müracaat sahiplerinden birden fazla yerde iĢletmesi/fabrikası bulunanların talep
etmesi halinde fiili tüketimleri bölünecek ve birden fazla Ģubeden (limandan) teslimat
yapılabilecektir.
Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu Ģube müdürlüğüne talep formu (Ek-1) ve
yem fabrikalarının 2018 yılına (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul
edilecektir) ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiĢtiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baĢ ve
cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
Mısır Satışında:
Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2018 yılı (temin edilememesi durumunda 2017
yılına ait belge kabul edilecektir) fiili tüketim miktarı, besici ve yetiĢtiriciler için talep
sahiplerinin kayıtlı oldukları Ġl/Ġlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baĢ ve cins hayvan
beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baĢ hayvan baĢına günde 2 kg, küçükbaĢ hayvan
baĢına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satıĢ yapılabilecektir.
Kanatlı hayvan yetiĢtiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden iĢletmelere ise
Ġl/Ġlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baĢ ve cins hayvan
yetiĢtirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan baĢına günde 60 gr üzerinden 1 aylık
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tüketim miktarına kadar satıĢ yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv
vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.
Ġthalat yoluyla gelen hali hazırda gözetim altında tutulan (karantina vb.) hayvanlar için
Ġl/Ġlçe Tarım Müdürlüklerinden hayvan tescil belgesi getirilmesi durumunda bu hayvan sayıları
da fiili tüketim hesaplamasına dahil edilecektir.
Mısır satıĢlarında kendi yemini kendisi imal eden iĢletmelere satıĢ yapılırken fiili
kapasitelerinin yanı sıra hayvan sayılarını gösterir belge de istenecek ve hayvan sayısı karşılığı
hesaplanacak fiili tüketim miktarı kadar satış yapılacaktır.
Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona
kadar satıĢ yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri
halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satıĢ yapmaya Ģubeleriniz yetkili kılınmıĢtır.
Talep sahipleri 2018 yılında (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul
edilecektir) mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2018 yılı
mamul madde ihracatı karĢılığında mısır ithalatı hak ediĢ miktarını belgeleyeceklerdir (Ticaret
Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya mali müĢavir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından
düĢülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.
Ayrıca yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarına gösterir belge (Talep sahipleri,
faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.)
istenecektir.
Para yatırma süre sonu mısırlar için 22/02/2019 tarihi mesai bitimi olup son tebligat
tarihinden önce gemi tahliyesinin başlaması durumunda parasını yatıran talep sahiplerine,
bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır.
Konu satıĢa iliĢkin olarak hinterlandınızda bulunan özellikle ilgili sektörlere ve
kullanıcılarına gerekli duyuruların yapılmasını rica ederim.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ömer GÜNCÜ
ġube Müdürü

Ek:
1- Talep Formu Mısır (1 sayfa)
2- Ekli Dağıtım Listesi
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Dağıtım:

Bağlı iĢyerlerine
Balıkesir Ticaret Borsası
Bandırma Ticaret Borsası
Karacabey Ticaret Borsası
Susurluk Ticaret Borsası
Gönen Ticaret Borsası
Ġnegöl Ticaret ve Sanayi Odası
Bursa Ticaret Borsası
YeniĢehir Ticaret Borsası
Tigem
Toprak Tarım
S.S.Trakya Yağ.Tohumlar
Feyz Hayvancılık
Abalıoğlu
Karagül Tavukçuluk
KarakaĢlar Tavukçuluk
Banvit A.ġ.
Matlı Yem
Bu Piliç
Maysan
Optima
Önallar Yem
A.B Gıda
Hastavuk
Bandırma Has Un
Tellioğlu
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0266 241 8288
0266 733 8459
0224 676 9125
0266 865 5469
0266 762 1764
0224 714 9859
0224 221 3486
0224 773 1242
0224 689 6496
0266 727 1553
0224 676 1869
0224 261 1077
0286 392 9305
0224 564 5465
0224 676 5615
0266 733 8694
0224 999 1213
0266 733 8717
0266 733 8740
0266 762 7563
0224 636 6100
0266 733 8639
0224 470 2710
0266 733 8583
0266 2464145
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