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T.C. 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Eskişehir Şube Müdürlüğü 

 

 

Sayı : 40428356-202.01.01-E.        

Konu : Hububat  Satışı     
   

DAĞITIM YERLERİNE  

 

İlgi   :  Ticaret Dairesi Başkanlığının 30.11.2017 tarih ve 22479905-202.01.01-E. 300820  sayılı  

talimatı. 

 

Kurumumuz stoklarında bulunan buğdaylar aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 01 – 29 

Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere satışa açılmıştır. 

1) Makarnalık Buğdaylar:  
 Makarnalık buğdayların tamamı (ELÜS stokları dahil) sadece kullanıcılarına (makarna, 

irmik, şehriye ve üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgurculara) fiili tüketim (1 aylık) 

esasına göre 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 ücreti uygulanacaktır.), nakliye ilave 

ücreti dâhildir.  

 2) Ekmeklik Buğdaylar: 

  Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Şube Müdürlüklerinin kapalı depolarındaki (maydü ve 

silobagler açık depo olarak değerlendirilecektir) stoklu buğdaylar (ELÜS stokları dahil) 

haricindeki stokların tamamı sadece kullanıcılarına (un, üretiminde ekmeklik buğday kullanan 

bulgur ve bisküvi fabrikalarına) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili Ek-

1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Ekmeklik 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 ücreti uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.  

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

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

Firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, fiili tüketim belgelerinde 

bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 2016 yılı için 1/12’sine 

kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1,358, bisküvi karşılığı 0,870, bulgur 

karşılığı 1,450 katsayısı esas alınacaktır.  

Örneğin; herhangi bir Şube Müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın 2016 yılı 

fiili buğday tüketim miktarı 20.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2016 un ihracat miktarı ise 5.000 ton 

olduğunu varsayalım. Buna göre; 5.000 x 1,358=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday 

karşılığı olacaktır. 20.000-6.790= 13.210/12=1.100 ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin 1/12’si 

olan buğday miktarı bulunmuş olacaktır. Firmanın un ihracatı yoksa 1 aylık fiili tüketim 

miktarı 20.000/12= 1.666 ton olarak dikkate alınacaktır.  
Talep sahiplerinden, 2016 yılı fiili tüketim ve mamul madde ihracat durumunu gösteren 

belgelerini daha önceki satışlarda vermiş olanlardan bu belgeler istenmeyecektir. 

 Genel Hükümler: 

Satışlarda öncelik; eski yıl mahsulleri (ELÜS dahil), açık yığınlar, maydü, silobag ve 

geçici ekiplerde stoklu ürünlerle şubenizce kritik olarak değerlendirilen stoklara 

verilecektir.  
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Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp 

alınmayacağı hususu Ek-1’de belirtilen satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.  

Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona 

kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri 

halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya Genel Müdürlüğümüzce  Şube 

Müdürlükleri  yetkili kılınmıştır. 

Satışa açılan makarnalık ve ekmeklik buğday stoklarına yoğun talep gelmesi durumunda, 

yoğun talep gelen stoklar için fiili tüketim miktarları dikkate alınarak tahsisat yapılacaktır.  

Ayrıca teslimatı devam eden tüm arpalar ile yeni yapılacak olan arpa satışlarında 

Genel Müdürlüğümüzün 29.11.2017 tarih, E.299620 sayılı talimatında belirtilen fiyat 

uygulanacaktır.  
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile alımı yapılan buğdaylar Elektronik Ürün Senedi 

(ELÜS) olarak elektronik satış salonu olan borsalarda satılacaktır.  (Tekirdağ, Edirne ve 

Kırklareli Şube Müdürlükleri ELÜS ekmeklik buğday stokları hariç) Ekmeklik buğdaylarda 

ELÜS satışları da Aralık ayı fiili tüketim miktarından düşülecektir. 

ELÜS buğday stokları sadece kullanıcısına satılabilecektir.  
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) satışlarında Aralık ayı satış fiyatlarımız (Ek-1) 

kullanılacaktır. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) satışlarında maniplasyon ücreti alınmayacaktır.  

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile satış yapılan borsalarda gerçekleştirilen satış 

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

fiyatına kadar artırılabilecektir.  

ELÜS satışları büyük miktarlarda değil daha çok alıcıya ulaşabilmesi amacıyla küçük 

partiler halinde (100 ton, maksimum 200 ton) şeklinde satış yapılacaktır.  

Teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek olup 

son teslim tarihi 29 Aralık 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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