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DAĞITLM YERLERINE 

Kıiruluşumuz stoklarında bulunan arpalar aşağıditelirtilen esaslar Ve ekte (Ek-1) yer alan fiyatla 
01 Mart 2023 tarihinden itibaren büyükbaş ve küçükbaş hayvan besici ve yetiştiricilerine yönelik fiili 
tüketim esasına göre peşin bedel mukabili satılacaktır. 

Kanadı hayvan besiciliği yapanlara, kırıcı ve değirmencilere arpa satışı yapılmayacaktır. 
Satışa açılan stoklarz 	 • 
Satışa açılan arpa stokları gelecek talep iniktarına göre bilahare açıklanacaktır. 
Beste' — Yetiştiricilere Arpa Satısı 

Besici ve yetiştiriciler üretici örgütleri (Birlik. Kooperatif. Oda) vasıtasıyla 'başvuru yapacak 
gibi Il Tarım ve Orman Müdürlfikleri aracılığıyla bireysel başvuru da yapabileceklerdir.  

Üretici örgütleri talep toplama, ürün bedeli yatırım, teslim ve dağıtım işinin tamamını 
tistlenebilecekleri gibi istedikleri takdirde sadece talep Ve başvuru evraklarım toplama ve evrak teslimi 
işini üstlenebilecektir. 

Bir besici yetiştirici sadece bir üretici örgütü üzerinden başvuru yapacaktır. Arpa tahsisi, 2023 
Mart ve Nisan aylarını kapsayacak şekilde iki .aylık olarak gerçekleştirilecektir. ÜtetiCi örgütü üyeliği 
olmayan besici-yetiştificiler de üretiei Örgütü üzerinden başvuru yapabilecektir. •• 
• • Bazı bölgelerdeki üretici örgütlerinin: ürün bedelinin hayvan sahiplerinden toplanarak TMO 

hesaplarına yatırılması. fatura düzenleme, • depo,. kaııtar ve • taşıma konularında sorumluluk almaması 
durumunda, üretici, örgütleri kanalıyla 'başvurularını Hetet' besicilere doğrudan satış ve teslimat da 
yamlacaktır. 

Bn uygulamadan faydalawnak isteyen besici ve yetiştUicilerimiz, başvuru evraklarmı üretici 
örgütlerine iletecek, üretici örgiltjeri de topladıkları bu talepleri ve başvuru evraklarun.Tarmı ve Ormanli 
Müdürlüklerine Iletecektir. Bu şekilde başvuruları ileten üretici örgütlerinin sorumluluğu besici ve 
yetiştiricilerin evraklarmın doğmluğu, ye bmılarm ilgili, yerlere iletilmesi ile sinirli olacak, besici ve 
yetiştiricilere arpa tahsis, satış ve te'slimatları TMO.işyerlerince yapılaçalctm 

Ürün bedeli yatınna ve teslimat işlemine müdahil olmayacak üretici örgütlerinin detihai 
Tarım ve Orman il .1‘ Ifidürliikleri tarafından gerekli .kontroller sağlandıktan sonra. .KEP - üzerinden 
Başmüdiirlüklerinize bildirilecek, ;1istedeL yer alan hayvan sahiplerine TMO işyerlerince besici - ve 
yetiştirici bazında bireysel tahsis yapılacak-tır. 	 • 

Bu .besici yetiştiriciler arpa talısislerine ait ürün :bedelini -Kuruluşumuz .hesaplarma kendileri 
yatıraraLürfinünü kendileri teslim alacak, fatura besici ve yetiştirici adına düzenlenecek-tirş 

Kuruluşımmzun 'arpa satışına:  başıturu yapacak üretici örgütlerinin (ürün bedeli yatirma ve 
teslimatişlemine müdahil olacak/olmayacak) arpa sattşindan faydalanabilmesi için başvuru süresi 
içerisinde: 	 • • 
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• Ek-2 veya Ek-3.1de yer alan , Birlik/Oda/Kooperatif Taahhütnamelerini noter onaylı olarak 
Bakanlığımın' İl Müdürlülderine. ibraz etmesi gerekmektedir. (Bir önceki arpa satışına başvuru 
yaparak geçerlilik tarihi 31-.05.2023 olacak şekilde.. noter onaylı taahhütname veren üretici 
örgütlerinden tela!r Birlik/Oda/Kooperatif Taahhütnamesi istenmeyecektir.) 

• Üretici örgütleri, adına başvuru yapacağı besiciüyetiştificilerden Ek-4 veya Ek-5'de yer alan 
vekaletnameyi ve örneği Ek-6'de yer alan Hayvan Sahibi Taalılıütnanıesini alarak 
Bakanlığunızın 11 Müdürlüklerine ibraz edecektir. (Besici yetiştiriciler Hayvan Sahibi 
Vekaletnamesini sezonluk veremeyecek olup her satış için yenilenmesi istenecektir. ). 

• örneği Ek-7'de yer alan Hayvan Sahibi Başvuru Listelerini'de düzenleyerek Bakanliğnmzın tl 
Müdürlüklerine ibraz edecektir.' 

AyncürgaçUrgüttni_iitiiı • in  1, Damuıllişh b_lintaışLüLı_ıı ediö1 veya bulunmadığı yerlerdeki 
besici yetiştiriciler ile üretici örgütü vasıtasıyla başvuru yapmak istemeyen besici yetiştiriciler 
Tarım ve Orman Bakanlığı İI/İlce Müdürlükierine hayvan mevcudunu Gösterir güncel_este ve 
Hayvan Sahibi Taahhütnamesi ile direkt başvuru yapabilecektir.H Hayvan sahiplerinin bireysel 
başvurularını alan Tarım ve Orman İl/ilçe Müdürliikleri bu.. başvuruları Tarım • ve Orman İl 
Müdürlüklerine gerekli kontrol ve nihai listelernroluştundmast için iletecektir. . 

Bakanlığnmı İl Müdürliikleri, üretici örgütlerinin-başvuru listelerinde bulunan besici-yetiştiriciler 
ile bireysel başvuru yapan besici-yetiştiricilerin bilgilerinde gerekli kontrol ve düzeltmeleri yaptık-ta!' 
sonra, onavladıkları. nihai listeleri, (Ek-S) ilgili. il  hinterlantındaki Toprak Malisulled Ofisi 
Başmüdürlüklerine (KEP : tıno.gene1nuıdurluk.fflıs03.kep.tr) TMO tarafından bildirilen -tarihe kadar 
göuderecektir. Nihai listeler sadece İl Müdürbilderi trafmdan gönderilecek olup ilçe Müdürlülderinden 
herhangi bir liste Müdürliiklerimize bildnilineyecek-tir. Bakanlığınnzca onaylanan nihai listeler 
Ek-8'de yer alan şablona göre düzenlenecektir. • 

Besici ve yetiştiriciler için fiili tüketim hesabnida; büyükbaş hayvan başına günde 4 kg, 
küçükbaş hayvan başına ise günde 600 gr (0,6 kg) hesabı üzerinden aylık tüketim miktarı 
bulunacaktır. 

Kış mevsiminin sert geçtiği bölgelerimizde yaşayan., besici yetiştiricilerin bir kısmının güney 
bölgelerimizde bulunan (Ş.anliurfa,Diyarbakır vs.) illeriinize hayvanlarını götürdüğü, bu işlem için asli 
işletmesinin bulunduğu Tarım il/ilçe Miidürliiklerinden sevk belgesi aldığı bilinmektedir. Söz konusu 
sevk belgesinde .bilyükbaşiküçükbaş hayrvan -sayısı ve sevk ili, yer almaktadır. hu kapsamda yer alan 
göçer durumundaki besici ve yetiştiricilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması açısından arpa 
başvurularını sevk bölgesindeki üretici örgütleri vasıtasıyla ya da bireysel olarak (01.102022 tarihinden 
sonra düzenlemniş sevk belgeleri ile)  yapabilecektir. 

Tüm arpa satışları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir. 
GENEL liüKüMLER • 

ELüS satışlarından maniplasyon 'ilave ücreti alınmayacak olup diğer satışlara ilişkin 
maniplasyon. Ve nakliye ilave ücreti alınıp alinmayacaf.:n hususıt , Ek-I'de yer alan satış fiyatları 
tablolarmın altında belirtihniştiri. 

Satış başvurusunda getirilen evraklar tam olsa dahi BaşmildürliiöMildürltiklerinizce yapılan 
değerleüdinnede evraklarının doğru olmadığı veya başvuruda belirtilen işletmenin gerçekte 
bulunmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu başvuru kabul edilmeyecektir. • 

Talep sahipleri taleplerini. hinterlandında bulunduğu talep sahibi firmanın vergi kaydım 
bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu Th.10 BaşmildürltildMildürltilderine bildireceklerdir. 
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krpa Satış Takvimiz 
• 

• 01.03.2022 — 17.03.2023 (dahil); Üretici örgütlerinin, üyelerinden talep töplaması/ vekalet alması 
ve istenilen ithal belgelerle Tarım ve Orman - Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru yapması. AyrıCa 
besici ve yetiştificilerin Bakanlığın 11/11çe Müdürlüklerine bireysel başvmulan. 	• 

• 20.03.2023 — . 24.03.2023 (dahil); Bakanlı,ğunız İl Müdürlüklerince nihai listelerin oluştundarak 
TMOiya gönderilmesi. - 

• 28:03.2023: Tahsisleıin yapılması ve duyurulması, tahsis sonuçlannin açıklanmasını müteakip 
parasını yatıran alıcılara Milli teslimatma başlanması, 

• 25.04.2023 (dahil);Talısisi Yapılan arpa için son para yatırma tarihi, 
• 15.05.2023 (dahil); Parasını yatıran§ olanlara son ürün teslim tarihi. 
• 29 Mart — 25 Nisan 2023 (dahil); ELÜS satışlarında takas için TeRİB'de işlem görme tarihleri. 

ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRIB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz 
olarak mevcut olması gerekmektedir. 
Üretici örgiitaişalns/finnalarat yapılan tebligata rağmen ürünlerini teslim almaınalan 

(kendilerinden kaynakh sebeplerden dolayı) durumunda talisislerinin iptal edilmesi ve bakiye tutarlar-ii-un 
iadesi konusunda müdürlüklerimitayrıca yetkili kılınmıştır. 

Başvurularında Kuruma .sahte belge ibraz edilmesi gibi usulsüzlük tespit edilenlere 2 (iki) 
yıl süre ile satış yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. 

Ayrıca Bakanlığ,nnızın 	Müdürlükleri tarafından yapılan yerinde kontrollerde besici ve 
yetiştiricilerin işletme tescil belgelerinde belirtilen hayvan saydarından daha az sayida hayvan varlığının 
tespit edilmesi ve bu durunum Bakanlığmnız tarafından Müdür-iliklerimize bildirilmesi durumunda bu 

v 
. . 

e 	 ,,ı e 	le ec - v 	e 
hayvan sayılarını aynı satış dönemi. içerisinde 2 kez yanlış bildiren besici-yetiştiriciler 
Kuruluşumuz satışlarmdan yasaklanarak 1 yıl süreyle kendilerine satış yapılınavacaktır.  Üretici 
örgütleri de verdikleri taahhüt kapsanunda başvuru yaptıkları besici ve yetiştiricilerin hayvan 
sayılanndan sonunlu olduklarından bir üretici örgütünün başvuru listesinde 2 kez hatalı bildirim yapan 
üretici örgütleri önce 1 ay teloan halinde 1 yıl satışlardan ınen edilecektir. 	• 

Ürün satışlarnmzcla talısisat yapılan üretici örgütü, firma ya da şahısların dışında başka bir firma 
ya da şalus tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek ayrıca üretici örgütü. firma ya da 
şahısların bakiye nam-ları. kendi hesapları dışında başka bir,  hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri, 
üretici örgütleri ve•talısis,yapılan şahısların birinci ve ikinci derece yakınları ve eşleri bu uygulamanın 
dışında tutulacaktır. 

Hinterlandnuzda faaliyet gösteren kişiifurnalara gerekli duyıtrularm yapılması hususımda: 
Bilgi ve gereğini arzırica ederim. 

Hatice DENIZ 
Şube Müdürü 

Ek: 

1 - Fiyat Listesi 

2 - Birlik Oda Kooperatif Başiguılı,-0 Taahlıütnamesi (1 Sayfa) 
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3 - Ürün Teslim ve Dağıtım işini Üstlenmeyecek Birlik Oda Kooperatif Taahhütnamesi (1 Sayfa) 
4 - Hayvan Sahibi Vekaletnamesi (1 Sayfa) 

5 - Ürün Teslim ve Dağıtım işini Üstlenmeyecek Birlik Oda Kooperatifm Alacağı Hayvan Sahibi 
Vekaletnamesi (1 Sayfa) 
6 - Hayvan Sahibi Taahhütnamesi (1 Sayfa) 

7 - Hayvan Sahibi Başvuru Listesi 
8 - Nihai Liste 

Dağıtım: 

Ilgin Ajans Amirliğine 
Beyşehir Ajans Amirliğine 
AKŞEHIR DAMIZLIK SIĞIR YETIŞTIRICILERI 
BIRLIĞINE 
Akşehir ilçe Tarım ve Olmalı Müdürlüğüne, 
Akşehir Ticaret Borsası Başkanlığına 
AKŞEHIR YEM GIDA TARIM HAY.ÜRSAN. VE  
TİC.A.Ş.A 
Akşehir Ziraat Odası Başkanlığına 
Doğanhisar Ticaret Odası Başkanlığına 
Doğanhisar Ziraat Odası Başkanlığına 
ligin Ticaret Borsası Başkanlığına 
Ilgın Ziraat Odası Başkanlığına 
Isparta İli Damızlik Koyun Keçi Yetiştiricileri  
Birliğine 
Davraz Malı. 3984 sok. No:7/I-A Isparta , 
Isparta İli Dannzlik Sığır Yetiştiricileri Birliğine 
Bahçelievler Malı. 3032 Sok. No:35 Isparta 
KONYA ILGIN SÜT ORETİCİLERIBİRLİĞE 
NEVZAT İŞPİR CAD.74.SOK.N0:16 ILGIN i 
Konya 
KOCLAR YEM TİC. LTD. ŞTİ.\. 
Uçan 1\111, 119013 Sk No:6; 6A, 42050 IlgmıKonya 
ELGIN 
SS Altuntaş Sulama Kooperatifine 
Konya 
SS Altuntaş Tarımsal Kalkınma Koop.a 
Konya 
SS Gedil Tarımsal Kalkınma Koop.a 
Konya 
SS Yalvaç Ilçesi Diriliş Tarımsal Kalkınma Koop.a 
Konya 
SS Caynbaşı Tarımsal Kalkınma Koop.a 
Cayırbaşı Köyü YUNAK / Konya 
Tuzlukçu Ziraat Odası Başkanlığına 
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Yalvaç Ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne 
Yalvaç Ziraat Odası Başkanhğma 
Yunak İlçe Tann' ve Orman Müdürlüğüne 
Yunak Ziraat Odası Başkanlığına 
Şarkikaraağaç Ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne 
Şarkikaraağaç Ziraat Odası Başkanlığına 
Doğanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne . 
Ilgın Ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne 
Tuzlukçu İlçe Tanın ve Orman Müdürlüğüne • 
Beysehir Ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne 
Seydisehir Ilçe Tarım ve Olmalı Müdürlüğüne 

l"" 1,4?-4- 
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EK-1 
ı 

O 1 MART 2023 TARIHINDEN İTİBAREN GEÇERLI OLAN SATİŞ FİYAT LISTESI 

ARPA SATİŞ FİYAT LISTESI (TL/TON) 

Cinsi , Ürün Kodu Satış Fiyatı 

Yerli ve ithal Arpa 2111-2112-2141-2142 5,250 

NOT. 	Vılicantin 	INtAh-ginn 	g....ıı.... vıııı 
ıç (açık yıın ar, may u, noda için maniplasyon ücreti 

alınmayacak, kapalı depolar için 5,00 TL/Ton ınaniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir. 



Ek-2 

PARA YATIRMA VE DAĞITIM İ İNİ ÜSTLENEN 
BİRLİK / ODA / KOOPERATIF BASKANLIĞI TAAHHÜTNA1VIESİ 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından satışa açılacak hububat satışlarına 
ilişkin olarak; 

• Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından 2022-2023 satış sezonunda 
satışa açılarak ve satın almış olduğumuz hububatın; vekâlet alınanlar dışında üçüncü şahıs 
veya kuruluşlara satılmayacağnu veya devredilmeyeceğini, 

• İl tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilen belgelerin doğruluğunu, 
• Hayvan sahibi başvuru listesinde yer alan hayvan sayılarının, TÜRKVET ve işletmelerde 

fiilen bulunan hayvan mevcudu ile uyumlu, güncel kayıtlar olduğu ve sorumluluğun 
tarafımızda olduğunu, 

• Başvuruların hayvan sahiplerinin bilgisi dahilinde .olduğunu, 
• İşletme ve hayvan devirlerinden kaynaklı mükerrer başvuru olmadığını, 
• TMO tarafından tahsis edilerek tarafimızca teslim alınan hububatın, adına başvuru yapılan 

hayvan sahibine aylık fiili tüketimini dikkate alarak tahsis oranında teslim edileceğini, 
• Aksi halde Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO'nun satışlardan men etme dâhil uygulayacağı 

tüm yaptırımların kabul edildiğini, taahhüdünnizün verildiği tarihten 31.05.2023 tarihine 
kadar geçerli olduğunu, 

Mevcut ve ileride güncelleyeceğimiz verilerin işlenmesi ve saldanması ile Tarım ve Orman 
Bakanlığı ve TMO tarafından istenilen bilgi, belgeye verilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla 
paylaşılarak leyit edilmesini, sorgulanmasun, istenmesi durumunda ibraz etmeyi taahhüt ederiz. 

BIRLIK/ ODA/ KOOPERATIF 

BAŞKANLIĞI 

İmza / Kaşe 

Adres 

İletişim Bilgileri 



Ek-3 

ÜRÜN TESLİM VE DAĞİTİM İSİNİ ÜSTLEN1VIEVECEK 
BİRLİK / ODA / KOOPERATİF BAŞKANLİĞİ TAAHHÜTNAMESİ 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından 2022-2023 satış sezonunda satışa 
açılan hububatm başvurularında; 

• Vekalet alınan hayvan sahiplerine ait İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilen belgelerin 
doğruluğunu, 

• Hayvan sahibi başvuru listesinde yer alan hayvan sayılarının, TÜRKVET ve işletmelerde 
fiilen bulunan hayvan mevcudu ile uyumlu, kayıtların güncel olduğunu, 

• Başvuruların hayvan sahiplerinin bilgisi dahilinde olduğunu, 
• İşletme ve hayvan devirlerinden kaynaldı mükerrer başvuru olmadığım, 

Aksi halde Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO'nun satışlardan men etme dahil uygulayacağı 
tüm yaptınmlarm kabul edildiğini, taahhildümüztin verildiği tarihten 31.05.2023 tarihine 
kadar geçerli olduğunu, 

Mevcut ve ileride güncelleyeceğimiz verilerin işlenmesi ve saklanması ile Tarım ve Orman 
Bakanlığı ve TMO tarafından istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla 
paylaşılarak teyit edilmesini, sorgulanmasım, istenmesi durumunda ibraz etmeyi taahhüt ederiz. 

./. 	/ 

• BIRLIK] ODA/ KOOPERATIF 
BAŞKANLIGI 

İmza / Kaşe 

Adres 

İletişim Bilgileri 



Ek-4 

PARA YATIRMA VE DAĞITIM İSİNİ ÜSTLENEN BIRLIK / ODA / KOOPERATIF 
BASKANLIĞININ ALACAĞI HAYVAN SAHİBİ VEKÂLETNAMESİ 

VEKALET VEREN 

HAYVAN SAHIBI ADI-SOYADI/FİRIVL-1 ADI: 

T.C. KİM.LİK NO/VERGI NO 

VEKALET VERILEN 

BIRLIK/ ZİRAAT ODASI/ KOOPERATIF ADI: 

	 İli, 	  Ilçesi, 	  Köy/Mahallesinde kayıtlı 
TR 	  numaralı işletmemde bulunan hayvanlar için Toprak Mahsulleri 

Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından satışa açılacak hububat satışlarına adıma başvuru 

yapmaya, istenilen belgeleri Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tanm ve Orman Bakanlığı İl/ilçe 

Müdürlüklerine ibraz etmeye, tahsis edilen hububat bedelini yatırmaya, ürünü tarafıma teslim 

etmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisinden teslim almaya, taşımaya 	..... 	tarihine kadar 
	 Birliğini/Odasım/Kooperatifini vekil tayin ediyorum. 	/ /  

Hayvan Sahibi 
Adı-Soyadı/Unvanı 

Imza/Kaşe 

Adres 

İletişim Bilgileri 



Ek-5 ÜRÜN TESLIM VE DAĞITIM İSİNİ ÜSTLENMEYECEK 
BIRLIK / ODA / KOOPERATİF BAŞKANLIĞININ ALACAĞI 

HAYVAN SAHİBİ VEKÂLETNAMESİ 

VEKALET VEREN 

HAYVAN SAHİBİ ADI-SOYADI/FİRMA ADI : 

T.C. KİIVILİK NO/VERGİ NO 

VEKALET VERILEN 

BİRLİK/ ZİRAAT ODASI/ KOOPERATİF ADI: 

	 İli, 	  ilçesi, 	  Köy/Mahallesinde kayıtlı 
TR 	  numaralı işletmemde bulunan hayvanlar için Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından satışa açılacak hububat satışlarına adıma başvuru 

yapmaya, istenilen belgeleri Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe 
Müdürlüklerine ibraz etmeye 	  Birliğini/Odasmı/Kooperatifini vekil 
tayin ediyorum. 	/ /  

Hayvan Sahibi 
Adı-Soyadı/Unvanı 

Imza/Kaşe 

Adres 

İletişim Bilgileri 



Ek-6 

TR 	  numaralı işletmemde bulunan hayvanlar için Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından satışa açılacak hububat satışlarına ilişkin olarak; 

• ibraz ettiğim belgelerin güncel ve doğru olduğunu, 
• Teslim ettiğim hayvan listesindeki kulak küpe numarası yazılı hayvanlarm işletmemde fiilen 

bulunduklarını, 

• Doğum, ölüm, kesim, nakil, vb. sebeplerle işletmemdeki hayvan sayısının değişmesi durumunda 

il/ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bildirim yapacağımı ve işletmemdeki hayvan mevcudunu 
güncelleyeceğimi, 

• TORKVET'te kayıtlı hayvanlar ile işletmemde fiilen bulunan hayvan rneveudunınt uyumlu 

olmasını sağlayacağımı ve kayıtlar konusunda sorumluluğıi aldığuırn, 
• 	Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 satış sezonunda satışa açılan ve 

satın almış olduğum hububatı üçüncü şalus ve kuruluşlara satmayacağııııı veya 
devretmeyeceğimi, 

• istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılaralc teyit edilmesini, 
sorgulanmasını, saklanmasım kabul ettiğimi, 

• Taahhüdümü yerine getirmetnem durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO tarafından 
uygulanacak tüm yaptırımları kabul ettiğimi, 

Tüm yasal sorumluluk bana ait olmak üzere taahhüt ederim.  / / 	  

Hayvan Sahibi 
Adı-Soyadı/Unvaın 

Imza/Kaşe 

Adres 

İletişim Bilgileri 

HAYVAN SAHİBİ TAAHHÜTNAMESİ 

	 İli, 	  ilçesi, 	  Köy/Mahallesinde kayıtlı 



Ek-7 
ILI 	 ILÇESI 	  

BIRLIK/ ODA/ KOOPERATIF BAŞKANLIGI 

SAYISI 

IŞLETMEDEKI 
BÜYÜKBAŞ IŞLETMEDEKİ 

KÜÇÜKBAŞ 
HAYVAN 
SAYISI 

SİRA 
NO 

IŞLETME 
iLi 

İŞLETME 
ILÇESI 

İŞLETME 
KÖY/MAHALLESI 

İŞLETME SAHIBI 
ADI-SOYADUUNVANI 

T.C. KIMLIK 
NO/ 

VERGI NO 

IŞLETME 
NUMARASI 

IŞLETME 
SAHIBININ 

CEP TELEFONU 
NUMARASI 

HAYVAN 
ERKEK 1  

2  
ANICARA - 	POLATLI ÇAVDAR ERCANLAR 1.615 .HAY.ITRI.LTD. 81. 99999999999 1R000000000000 999 

DİŞİ 

999 — 9,999 
3  
4  
5  

— 

6 
-- 

7  
8 — 
9  

_ _ 10 
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

GENEL TOPLAM 

. tarihi itibariyle yukarıda belirtilen hayvan sahiplerinin işletmelerindeki mevcut hayvan sayılarını gösterir liste olup, hayvan sayılarının dogrulugunu teyi ederiz. 

BIRLIK/ ODA/ KOOPERATIF BAŞKANLIĞI 
İMZA/ KAŞE 



	 İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 

-s. 

SIII- 
NO 

Vekalet Yedin. Birlik/ Oda/ Kooperatif / 
Bireysel Başvuru yapan AdıfUnvanı işletme Sahibi Adı Soyadı / Unvanı 

T.0 Kimlik No / 
Vegi No 

işletme Nu marası 
işletme Sahibinin 

Cep Telefonu 
Numarası 

işletmedeki 
Büyükba Baysan 

Sayısı (Baş) 
işletmedeki Küçükbaş 
Hayvan Sayısı (Baş) 

Erkek Dişi 

1 

2 

3 - 
4 

5 __ 
6 
7 

- 

8 

9 
10 

Il 

12 ı 
13 

14 
15 

16 

17 

18 
- 

19 

20 

GENEL TOPLAM 

./. 	/ 	.. tarihi itibariyle yukarıda belirtilen hayvan sahiplerinin işletmelerindeki mevcut hayvan sayılarını gösterir listedir. 

Düzenleyen Kontrol Eden Onaylayan 
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