
EK:l
İTHALARPA TALEPFORMU

FİRMA / ŞAHıS ADI

Yem Fabrikalan İçin 2016
Yılı Fiili Arpa Tüketim
Miktan: TonIYıl
(Ticaret/Sanayi odalarından
veya Mali Müşavirlerden
alınabilecektir)
Besici ve Yetiştiriciler İçin
Hayvan Sayılan (Kaç Baş ve •••••••••••••.•••••••••••.••••••Büyük Baş
Cins) (Tanm İl/İlçe .••••.•••.••••••.••••.•. Küçük Baş
Müdürlüklerinden ..••.••.•••.••.•.•.••••••• Diğer (Detay belirtilecek)
alınabilecektir.)

ADRES

İLİ
ELEKTRONİK POSTA ........................................ (al ...................................................
TELEFON
FAKS :

VERGİ DAİRESİ
VERGİ NO
T.C. KİMLİK NO (Şahıslar
için)

Lütfen talebinizi hangi limandan isli orsanız (x) seklinde isaretleyiniz.

LİMANLAR SATILACAK TALEP
MİKTAR (Ton) (x) MİKTAR (Ton)

MERSİN 20.880

İZMİR 10.655

TRABZON 10.575
AÇIKLAMA: Firmanın arpa tüketim miktarı talep edilen stoklarla orantılı olarak bölündükten sonra hesaplama
yapılacaktır. TMO gelen talep ve stok durumuna göre fiili tüketimleri de dikkate alarak dağıtım yapacaktır. Talep
sahipleri tek bir liman için müracaat edeceklerdir.

Kuruluşunuzca satışa sunulan ithal arpa stoklanndan yukanda (x) ile işaretlediğim
!imandan fiili tüketim rakamtm veya hayvan sayım da dikkate alınarak belirleyeceğiniz miktarda
almak istiyorum. Yukanda verilen bilgilerin doğruluğunu onaylanm.

Gereğini arz ederim. (.... / ... /2017)

Firma Yetkilisi
Kaşelİmza

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa gört gOvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine bttp:/le-belge.tmo.gov.tr adresinden Belge Num.:22479905.202.01.03-E.299620 ve Barkod Num.:4023642 bilgileriyle erişebilirsiDiz.



EK:l
İTHAL MISIR TALEP FORMU

FİRMA / ŞAHıS ADI

Fabrikalar İçin 2016 Yılı
Fiili Mısır Tüketim Miktarı:
TonIYıl (Ticaret/Sanayi
odalarından veya Mali
Müşavirlerden
alınabilecektir)
2016 yılana ait ihracat
karşılığı mısır miktarı (Ton)
Besici ve Yetiştiriciler İçin
Hayvan Sayıları (Kaç Baş ve ..•....••••••••••••••••••••..•••Büyiik Baş
Cins) (Tarım İlIİlçe .••••.••••.•.••••••.•.•• Küçük Baş
Müdürlüklerinden •••••.••.•..••.••.••.....• Diğer (Detay belirtilecek)
alınabilecektir.)
ADRES

İLİ
ELEKTRONİK POSTA ........................................ @..•.•..........•.•••.••••••••.•••.•.......•........
TELEFON
FAKS
VERGİ DAİRESİ
VERGİ NO
T.C. KİMLİK NO (Şahıslar
için)
Lütfen talebinizi hangi limandan isti orsanız (X) seklinde işaretleyiniz. .

LİMANLAR SATILACAK TALEP
MİKTAR (Ton) (x) MİKTAR (Ton)

ANTALYA 50.300

BANDIRMA 25.380

DERİNCE 101.410

İZMİR 37.755
AÇIKLAMA: : Firmanın mısır tükeıim miktarı talep edilen stoklarla orantılı olarak bölündükten sonra hesaplama
yapılacaktır. TMO gelen talep ve slok durumuna göre fiili tükeıimleri de dikkaıe alarak dağıtım yapacaktır. Talep
sahipleri tek bir liman için müracaat edeceklerdir.

Kuruluşunuzca satışa sunulan mısırlardan talebim, fiili tüketim miktarıın veya hayvan
sayım da dikkate alınarak belirleyeceğiniz miktarda ürün satın almak istiyorum. Yukanda verilen
bilgilerin doğruluğunu onaylartm.

Gereğini arz ederim. (.... / .. / 2017)
Firma Yetkilisi
Kaşelİmza

- ,< .. ",

Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanununa g6re gOvenli elektronik il:lWl ile imzalanmıştir.

Evrak teyidine http://e-belge.tmo.gov.tradresinden Belge Num.:22479905.202.01.03.E.2996~O ve Barkod Num.:4023642 bilgileriyle erişebilirsiniz.
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