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T.C. 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Eskişehir Şube Müdürlüğü 

 

 

 

Sayı : 40428356-202.01.01-E.        

Konu : Buğday Satışı     

   

 

DAĞITIM YERLERİNE  

 

İlgi   :  Ticaret Dairesi Başkanlığının 10.10.2017 tarih ve 22479905-202.01.01-E. 255809  

  sayılı  talimatı. 

 

Kurumumuz stoklarında bulunan buğdaylar aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 01 - 30 

Kasım 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere satışa açılmıştır. 

1) Makarnalık Buğdaylar: 

Makarnalık buğdayların tamamı  kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak 

peşin bedeli mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Makarnalık buğday 

satışlarında belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, silobag, maydü ve 

noda için 5 TL/Ton , kapalı depolar için 15 TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye 

ilave ücreti dâhildir.  

 2) Ekmeklik Buğdaylar: 

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Şube Müdürlüklerinin kapalı depolarındaki stoklu 

buğdaylar (ELÜS stokları dahil) haricindeki stokların tamamı sadece kullanıcılarına serbest 

olarak peşin bedeli mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Ekmeklik buğday 

satışlarında belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (silobag, maydü ve noda için 

maniplasyon alınmayacak, kapalı depolar için 15 TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.),  

nakliye ilave ücreti dâhildir.  

Bu kapsamda; ekmeklik buğday satışları için talep sahiplerinden, halen faaliyette 

olduğunu gösterir belge (01 Eylül 2017 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.   

Genel Hükümler: 

Satışlarda öncelik; eski yıl mahsulleri, açık yığınlar, geçici ekiplerde stoklu 

ürünlerle şubenizce kritik olarak değerlendirilen stoklara verilecektir.  

Satışa açılan makarnalık buğday stoklarına yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun 

talep gelen stoklar kullanıcısına öncelikli olarak, ekmeklik buğdaya kullanıcısından yoğun 

talep gelmesi durumunda ise fiili tüketim esasına göre satılacaktır.   

Ekim ayında satışa açık olan ürünlerden (makarnalık buğday, ekmeklik buğday ve 

ithal arpa) almak için 31 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar para yatıran tüm kesimlere 

hesaptaki parası kadar ürün teslimatına Kasım ayında da Ek-1’de belirtilen fiyatlarla devam 

edilecektir.   
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İthal arpalarda limanlarda kalan serbest stoklar için ayrıca talimat verilecektir. 

Parası yatırılan stokların teslimatına devam edilecektir.   

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) kapsamındaki borsalarda gerçekleştirilen satış 

seanslarında yoğun talep gelmesi durumunda belirlenen satış fiyatları en fazla bir üst grubun  

satış fiyatına kadar artırılabilecektir.   

  Ticaret Dairesi Başkanlığı ELÜS satışları büyük miktarlarda değil daha çok alıcıya 

ulaşabilmesi amacıyla küçük partiler halinde (100 ton, maksimum 200 ton)  Şeklinde satış 

yapılacaktır.  

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) satışlarında Kasım ayı satış fiyatlarımız (Ek-1) 

kullanılacaktır. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) satışlarında maniplasyon ücreti 

alınmayacaktır.  

Yapılan değerlendirme sonucunda, maniplasyon ücreti kapalı depolarda 15 

TL/Ton, açık yığın, maydü, noda ve tahıl depolama ünitelerinde 5 TL/Ton, olarak 

belirlenmiştir.  

Bununla birlikte, bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye 

ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu satış fiyatlarının altında ayrıca belirtilmiştir.  

Teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek 

olup son teslim tarihi 30 Kasım 2017’yi geçmeyecektir.  

       Konu ile ilgili olarak Ajans Amirliğiniz hinterlandında, Borsanız ve Odanız 

üyelerinden  bu işle iştigal edenlere  gerekli duyurular yapılması hususunu;   

 Bilgi ve gereği arz ve rica ederim.    

 

       Ercan BAKIRTAŞ    

           Şube Müdürü  

 

Ek: 

 1- Fiyat listesi (1 sayfa) 

  

 

 

 

 Dağıtım: 

Bağlı Ajans Amirlikleri 

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanlığı’na 

Eskişehir  Ticaret Odası Başkanlığı’na 

Eskişehir  Sanayi Odası Başkanlığı’na 

Bilecik  Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na 

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na 

Kütahya Ticaret Borsası Başkanlığı’na 
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