
İo,d -.]ulo-L

xa/ta, d wr6sl DL l^loll ?z |?a aaaz-l#A-İ.l

T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFISİ CENE

Aydın Ajans Müdül

SAYI . ; l7l3l068-202.01.11.02
KONU : Kuru İncir Satışı

DAĞITLV YERLERN

1lgi : Genel Müdıirlüğümiizün 31.12.20)0 arih
Aydın Ajans Amiıliğimiz stoklannda bulunaı, iJ19

2020 tarihi nden itibaren ilave nakliyo ve maniplasyt ı ci
bedel mukabilinde aşağdaki fi yatlardar1

ı Kııru İncir A1 22,00 TLkg
ı Kuru incir A2 20,00 TLk;:,
. Kuru İncir .A3 20,00 Tllkg,
. Kuru lncir A4 20,00 Tllkg,
. Kuru İncir A5 19,00 Tlikg.
o Kuru İncir .46 16,00 Tllkg.
ı Kuru İncir ,c'7 l5,00 Tllkg,
ı Kuru İncir A8 13,00 TL,&g,
ı Kııru İncir A9 ] 0,00 Tllkg,
. Kuıu İıciı Al0 8,00 Tllkg,
. Kuru İnciı A1 l 7,00 TL]kg,

Sao

gideıleri, TMO hesaplanna yatırmış olduğu ürün bedelin
TMO'nun banka hcsaplarına, a[ıcı tara[ından yat

durumunda bakiye için ilavc ödcnıc (taiz vb.) yapı|mayaca

A§tim organlz. sanayi Bölge§l 5, cadde No 2 -AYD|N
Te|gron: (0256) 231 06 66 FEks: (0255) 231 06 ea

Aydln Ajınl Aaıirliıt dzmif Şgb!)
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E, 59652 §ayıl, talihatı
lı mahsulü kuru incirleı 12 Meı.t
l, KDV hariç olrnak iizere peşin

Nazilli Ticaret Odas
Sayı:Lo2ı/ D-3o ı,t

Tarİh:B,o3,wzo
Kayd ed en:ö, roeReıc

çerlidir.

si halinde dçolardın KDV dahil
Bunuıı altındaki numune talepleri

söz konusu olabilecektir. ilave

tahsil edilecektir.
rılan paralardan bakiye kalması

§ahşa açılmışttı. Fiyatlaımız 3 
'l MaIt 2020 tzrihine kadar g

30,00 Tllkg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde verilecektir
karşılanmayacaktır.

belirtilen u ul v saslar v nde

Kuru ıncir satış fiyatları 0- 100 gr rufuz ağırlığına gö açıklanmış olup; 100-200 gr rufuz
ağırlığı bu fiyatlaflYo5,200-300 gr ruflız ağırlığı ise %l0

Nihai satış fiyatına göre ilave tahsilat ya da geri ö
tehsilat gerelrnesi durumunda tahsilat oimadan yükleme ya lmayacaktır.

Satışlaı peşin bedel mukabilinde yapılacakıır. Firmal sann alacağı miliCara karşılü
gelen üriin bedeli ' KDV jle borsa tescil ücretini peşiı larak Şube Müdi,irlüğiiniiz barıka
hesaplanna yatlnlmasına müıeakip teslimatlara başlanac ır. Krını incir satın almak isteyen
fınnalara ekte yer alaD Taahhütname (Ek- 1) imzalattrnlacak

Bir deponun birderı fazla tirmaya tahsis edilmesi
oranda teslimat yapılacaktır.

nda frrmalar arasında eşit

Alıcının, yüklenmiş iirünü satln almaktan i halinde yiikleme ve boşaltrna

lr.

e.posta: lt(litr.qillga,trlıgay j web:
lıe.ker: Ankara ııer6lE No. 9152-5 52g-1792.967E

Aynnlıll bilgi lcn: Asm Ç
o6po Te

._T.l6fon: (0256) 231 06 65

l 1508,

llll

Talimatın alınmasrna müteakip, rıümüne talep

yapılaıak saıı lacaktıı.
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Aydın Ajans Müdfiılü
Satış teslimat programları Ajııns Müdiirlüğüm hazırlanacak olup ilgili

duyurulacak ve finrıalann bu programa uymalaıl sağl r

152-5528.1792-s67 B

incir bedelled ve Numune bedelleri Aydın Ajans lüğünıiiz Ziraat Baıkası A
Şubesi TR 56 0001 0000 3337 7119 0664 58 iban a yatırılabilecektir.

TMO'daı kaynaklanan sebepletle teslimaı pro
ek siire verilecekir.

Bilgilerinize arz ederim.

da yaşanaı gecikmelerde

Gökhan ŞEKER
Ajans Müdiirü

Ek:
1- Taahhütname (1 sayfa)

DAĞITn4;
Ay&n Tioaret Borsa Başkanlığ
Nazilli Ticaret Borsa Başkan{ığ
Söke Ticaet Borsa Başkanlığı
Aydın Ticaıet Odası Başkanlığı
Nazilli Ticaret Odası Başkanlığı
ilgili Firmalar

Agtım o.ganlze s8nayi Bölgesi 5.caddeNo 2,AYD
Te|eİon; (0256) 231 06 66 F.k8: (0256) 231 06 64

lN
ni

Telefon; (0256) 231 06

Aynnhll bilq] için:
DePo Te

]ı
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TAAHHÜTNAM

TOPRAK MAHSULLERI sI

AJANS MÜDURLÜ

Ajans Müdtirlügıinüz stoklannda bulunaı kuru iı
alma} istiyorum.

E

YDIN

ı ierda peşin bedel muiabili satın

Kurumunuzulı peşin serbest satış sistemine ait gen l uygulama esaslan hakkında bilgi
sahibi olduğumu ve söz konusu uygulama esaslarından ol

1. TMO'nun banka ve işyerleri he saplarına, alıcılar t

"Alınan Sipariş Avansları " he§abına alındığı,
afindan yahnlan meblağın önce

Husus ve şartlan aynen kabul ettiğimi ve herhaıgi bir i söz konusu olmayacağın_ı

bahhüt ederim

,a/Za, a

Tınh....l ...12020
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2. Teslimahn belirli bir progıım dahilinde yapıldığı, yap{lan gtlntilt teşlimatlarda cari satış]
fiyat ve ilave ücret]erinin uygu|anüğı, 

l

3. Avans niteliğinde TMO hesaplanna alıcılar tarafinPaı yatırılan parayı karşılayacak]
miktarda emtia bulunmaması halinde TMO'nıın tesliınai şekIi ve miktarünın aynen kabul
edildiği, 

l '

4. Alıcının, ytiklenmiş emtiayı satın almakun vazgeçnlesi halinde yıikleme ve boşaltrna
gıderlerinin, alıcının TMo hesaplanna yatlfrİrlş oıdugu ij+ tedelinden tahsil edileceği, 

l

5. TMO'nun banka ve işyerleri hesaplanna, alıcılar tara$ndan yafin|an paralar veya nakdej

dönt\ebilen değerler siparişin kabulü anlamını taşıma{ ve TMo tarafindan bir taahhüt]

zorunluluğu taş|maz. Bu konuda yapılan ödenıelcr için de fMo herhangi bir maliyeı (faiz vs.),

ödanmeyecegi,

I1fa7|ID
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