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60'ına kadar,

% 5 0linekadar,
in % 40'ma kadar,

in %o 20'sine kadar tahsis yapılacaktır.
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2021 Kasıın ayında un sektorüne yöneük olarak sanşa açılan +l6 bio tıdn buğday stokuna l00 bin

ton daha ekmektik buğday stoku ekleoerek Kasım ayı içiı un satışa açılan ekmeklijç

buğday stoloı 5l6 bin tona yttkse ltilniştif .

Un fabrikalarınrn verecegi un taahhüt fıyaiları ve buna

satı§a flçıtın §tok|2rl@ aşÇıdalii
Kasım ayı un taahhüt fiyatlanna göre:

ş}

fi yatlardaı satacaklardır.

Arpa, buğday ve mısır hısyutu sflreıi uzahlarak l8_tl 20'l(dıhilı tarihi olarak

kadar yeni taahhüt girebilecek veya daha önce Kasım ayı içiıi
yeniden belirlenmiştir.
girdikıeri taahhürl ori ni
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Itgi a)04.11.2021 tarihli ve E-22479905,202,01,01 -5707 1 1 sayı lı talımatfiıı ız-

b)09.11.2021 tarildi ve E -2247 9905,2O2,01,0|,57 49lı'7 snyı}ı

Kasrm 2021 ayında un sekiörilne yönelik olarak ilgi (a) kayıt1ı taliıııatlanmpla satışa

aç ıian 416 buı ıon buğday sbkuna ilave olara]ç ekli listede gönderi b1ı,] ton ekmeklik buğday stoku

un sektöfline yönetik olaıak ilgi (a)'da kayıtlı satış tal ıdileo fiyaı, usul ve esaslarta TMO

Elektıonjk Satış Pladormu iızennden satışa açılmıştlr,
n vereceF un taahhüt fiyatlan ve buıa

ilgi (a)'da kayıtl ı talirıanmızda belirtilen un
aşağıdaki şekildel

bğı olarak yapılacak tahsis miktarlan

deiistirilmiştir,
Ka-.,. uy-, ırn taahhüt fiyadanna göre:

.l85TL Ve altında fiyat verenlere aylrk Y. 60'ına kadaı,

. i86-t90 TL aralığında fıyat verenlere rinin % 50'sine kadar,

. l91-195 TL anlığında fiyat vcreııl tiili tüetiml erinin % 40'ına kadar,

' 196-200 TL aralığ uda fiyat verenl 1ık 6iü tnketimlerin

. 200 Tlhin üzeriode fıyat s yapılınayacaktır

Besici ve yetı

alması yönilfe verdiği

ya da vekalet verdi

yapılacalltır.

bu şahısların
iügı

Başmü

in % 2O'sine kadar tahsis yapılacaktır.

ve Ka§lm ayt

kleri

arpa teslimallarında; besici-yetiştiricilerin 3, şahslaıa üritnü teslim

kabıı1 edilmeyecek olup iirüı teslimatı besicı-yetıştın çinin kendisine

9.,,1, vo 2. derece yakınlarına (çocuk, anıe, bab4 toıuq kardeş, dede ve nine)

§atış larımızda taisisat yapılan şahısiann üşında, l- ve 2, Derece yakınlanrun

para traosfsıleri de kabıi edilecektiı.

TMo Elektroojk satış platformu üzğıinden satışı yapl lacak ıırünler ile

kleriniz kanalıy la dağr§ni yapılacak ürltn ler için 16 lfusım (dahil) 2021 olarak

uzatrlrffşnr. Eiınoalgrju
Iev!ze

t

ğer husus}arda cari taümatmızda belirtiicrı fiyat, usırl ve esaşlar dihilinde hareket edilecektir,

AdFsi:

bildıri

Gereğini rica ederim

k ıırıza ile imzslarım§ir,
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Gereği;

Alrm ve Muhaihza Servisi Şefli$ne
Muhasebe Servisi Şefl iğine

Çanakkaie Ajans Amiriiğine

Biga Ajans Amirliğine
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