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Giresun Şube Müdürlüğü

Sayı
Konu

: 68321670-202.02.09
: Kabuklu fındık satışı

DAĞlTlM YERLERiNE

Mart ayında başlayan kabuklu findık satlşlarımlza Nisan Ayında da devam edilecek
olup 20 bin ton daha kabuklu fındık peşin bedel mukabilinde sahşa açılmlştlr.

o Giresun Kalite findıklar 2l,,O0 Wkg,
o Levan Kalite fındıklar 21,00 b/kg dır.

Fiyatlar ilave nakiiye ve maniplasyon dahil, KDV hariç olarak %50 sağlam iç fındık
esasına göre 06 ile 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Satışa açılan ürün miktarı ve işyeri bilgileri ekli listede (ek-l) belirtilmiştir. GTB
(Giresun Ticaret Borsası) depolanndabulun4n ülij4lerilı fiyat ve şatış esaslan için bilahare
bildirim yapılacaktır.

Firmalann numune talebinde bulunması halinde yalnızca satlşa açılan depolardan,
KDV hariç 25,00 ü/kg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde talepler karşılanacaktır. 5 kg
altındaki numune talepleri karşılanmayacaktır.

Firmalar talep miktarlarını en geç 02 Nisan 2020 tarihi saat 12.00 a kadar ürün almak
istedikleri Şube Müdürlüğüne ekte gönderilen talep formu(ek-2) doldurularak yazılı olarak
bildireceklerdir.

satış usul ve Esasları
Satış fiyatlan, %50 sağlam iç fındık esasına göre belirlenmiş olduğundan teslimat
esnasrnda, vasıta bazında alrnacak numune ve ana|iz sonucuna göre hesaplanacaktır.
Hesaplama sonucunda tespit edilecek nihai satış fiyatı üzerinden ilave tahsilat veya
geri ödeme söz konusu olabilecektir.
Satışlar peşin bedelle yapılacaktır. Ürün bcdellerinin ödemesi 06-10 Nisan tarihleri
arasında yapılacaktıı.

Şube Müdürlüğümüz stoklarına yapılan başrurulara göre tahsis edilen findıkların
teslimatı, ürün tahsisi yapılan firmalara bildirilecek olan teslimat programlanna göre
yapı[acaktır.
Adına tahsis yapılmış olan firmanm, mücbir sebepler veya TMO'nun kabul
edebileceği durumlar dışında; ürünü satm almaktan vazgeçmesi, Şube
Müdürlüğümüzce bildirilen teslimat proglamrna uynaması, verilen süre içerisinde
üriiıı bedelini yahrmaması vb. durumlarda ilgili firmaya ay içerisinde ve bir sonraki ay
yeni tahsisat yapılmayacaktır.
Ahcı firmanın, yüklemiş oldugu ürünü satın almaktan vazgeçmesi halinde yükleme ve
boşaltma giderleri, ilgili firmanın kurumumuz hesaplanna yatırmış olduğu ürün
bedelinden tahsiI edilecektir.
TMO dan kaynaklanan sebeplerle teslimat programında yaşanan gecikmelerde
firmalara ek süre verilecektir.
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o satışlar alıcı vasıtalarrna (kamyon vb.) dökmc veya alıcıya ait çuvallarla çuvallı olarak
yapılacak ve kurumumuzca yapılan tartı esas alınacaktır.

. satışa konu fındığın depolardan alrcı vasıtalarına yüklenmesi işi kurumumuza aittir.
o Teslimatlar mesai günlerinde yapılacaktır. Ancak ahcı tarafından hafta sonu (pazar

hariç) ve resmi tatil günlerinde teslimat yapılması talebinde bulunulması ve bu talebin
işyerimiz tarafindan uygun görülmesi halinde, hesaplanacak fazla mesai ücreti KDV
ile birlikte talepte bulunan firmalardan tahsil edilerek teslimatlar yapılabilecektir.

ı A[ıcı, kendisinin bulunmaması durumunda ürün teslimatında, alıcı temsilcisinin hazır
bulunması ve ürünü alıcı adına teslim almaya yetkili olduğunu belirtir yetki belgesini
kurumuza ibraz etmesi şarttır.

. satlşlarda teslim alınan findığın kalite ve miktarı teslimde nihai olup, kurumumuzca
yapllan tartl esas alınacaktır. TesIimden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
Bu nedenle tartr, numune alma, analiz işlemleri ve ana|iz sonucuna göre nihai satış
fiyatlnın tespit edilmesi işlemlerinde TMO Görevlisi yanında Alıcı veya Alıcı
Temsilcisi hazır bulunacaktır.

c Analiz esnasında, analiz odalanna, ürünü sahn alan alıcı veya temsilcisi haricinde hiç
kimse alınmayacaktır. Analize refakat etmesi amacıyla analiz odasına alınan ahcı veya
temsilcisi, yapılan analizi gözlemleyebilecek uzaklıkta bekleyecek kesinlikle analize
müdahale etmeyecektir.

Uyelerinize dulurulması hususunda,

Sinan SAATÇI
Şube Müdürü V
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Satışa Açılan Stok Listesi (1 sayfa)
Talep Formu (1 sayfa)
Taahlrütname (l sayfa)

Dağıtım
-Giresun Ticaret Borsası Başkanlığı
-Giresun Sanaf ve Ticaret Odası Başkanlığı
-Bulancak Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı

Çltlakkale Mah.Atatürk Blv. No: 259 Merkez/ GiRESUN
Telefon: (0 454) 225 52 50 Faks: (0 454) 215 44 32
e-posta: Fiaesun.oersonel(atmo.qov.tr internet Adresi: www,!mo.goV,tr
MERsiS No: 0854-0050-9580_0027 Merkezi: ANKARA
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Bjl8j içjn: RecaiŞAHAN
Personel sefvisi Şefi V,

Voip | 4706
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Bilgi ve gereğini rica ederim.



Talep Edilen
işyeri Firma Adı Firma Adre si

Tel ve
Faks

Numarası

Firma İştigal Alanı

E-posta Ürün Çeşidi Talcp Miktarı (Ton)

Kırını ihracat Tüccar

kınm hem de ihracat yapıyoİsa iki süfunu birden, kırım ve ihracat yapmlyorsa tüccar sütununu dolduracakhr. Kırım fabrikasına sabip İirmııar fabrika kapasitelerini
bildirecek|erdir.
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TAAHHÜTNAME
ToPRAK MAHsULLERi oFiSi

ŞUBE NIÜDÜRİ-ÜĞÜXB

Şube Müdürlüğünüz stoklarında bulunan kabülu fındıilardan peşin bedel mukabili satın
almak istiyorum.

Kurumunuzun peşin serbest satış sistemine ait genel uygulama esaslan hakkında bilgi
sahibi olduğumu ve söz konusu uygulama esaslanndan olan:

l. TMO'nun banka ve işyerleri hesaplanna, alıcrlar tarafindan yatırılan meblağın önce
"Alınan Sipariş Avansları" hesabına alındığı,

2. Teslimatın belirli bir program dahilinde yapıldığı, yapılan günlük teslimatlarda cari
satış fiyat ve ilave ücretlerinin uygulandığı,

3. Avans niteliğinde TMO hesaplanna alıcllar tarafindan yatınlan parayı karşılayacak
miktarda emtia bulunmaması halinde TMO'nun teslimat şekli ve miktannın aynen
kabul edildiği,

4. Alıcının, yüklenmiş emtiayl satın almaktan vazgeçmesi halinde yükleme ve boşaltma
giderlerinin, alıcının TMO hesaplanna yahrmış olduğu ürün bedelinden tahsil
edileceği,

5. Depo tahsisli satışta talep ettiğim deponun tamamını alacağıml ancak almaktan
vazgeçtiğim takdirde bakiye ürün miktanna karşılık gelen bedelin yüzde 6'sının ceza
olarak kesilerek irat kaydedileceği,

6. TMO'nun banka ve işyerleri hesaplanna, alıcılar tarafından yatınlan paralar veya
nakde dönüşebilen değerler siparişin kabulü anlamını taşımaz ve TMO tarafindan bir
taahhüt zorunlu|uğu taşımaz. Bu konuda yapllan ödemeler için de TMO herhangi bir
maliyet (faiz vs.) ödenmeyeceği,

Husus ve şartlarını aynen kabul ettiğimi ve herhangi bir itirazım söz konusu olmayacağını
taahhüt ederim.
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KABUKLU FINDIK NiSAN AYI SATIŞA AÇILAN DEPO TABLOSU

Şube Adı Ürün Kodu Depo Adı Depo No
urün Miktarı

(Ton)

Derınce 7 I20
Dağdibi 7321005 1.500

Düzce 731100l 1.350

Şube Toplam 2.850

Samsun 7l20
Epçeli Reysaş

730|002 1.050

7301003 9l0
73010l0 9.10

730l00l l 950

Çarşamba Şeker 2
730300l 90

2.040

Şube Toplam 5.980

Giresun

,7 
|20 Tirebolu-Reysaş 7321001 85

7l l0

7321002 460
7321005 9l0
7 321007 625

GTB
8l3l003 6.10

8l3l007 6.10

640

Şube Toplam 4.000

Ordu

ünye-Reysaş

7303002 215
7303009 500

73030l3 500

73030l4 550
73030l8 600

73030l0 509

73030l9 ıt8

otcs
l .000

730100] 463

730l005 45

Nuryak 7 302002 1.500

Şube Toplam 5.970

Trabzon 7 |20 Arsin- Politek 732 t 00l 1.200

Şube Toplam 1.200

GE\EL ToPL.{M 2 0.000
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7303002

Tirebolu-Reysaş
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,7l20
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