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T.C. 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Eskişehir Şube Müdürlüğü 

 

 

Sayı : 40428356-202.01.01-E.      FAKS   

Konu : Hububat  Satışı     

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi      a) Ticaret Dairesi Başkanlığının 30.03.2018 tarih ve 22479905-202.01.01-E.72121  sayılı 

talimatı. 

               b) Şube Müdürlüğümüzün 02.04.2018 tarih 40428356-202.01.01-E.20767 sayılı yazısı  

               c) Ticaret Dairesi Başkanlığının 24.04.2018 tarih ve 22479905-202.01.01-E.89604  sayılı 

talimatı. 

 

  Şube Müdürlüğümüzün ilgi (b) talimatı ile  Nisan ayı satış esas ve fiyatları tarafınıza 

bildirilmiştir.  

Yapılan değerlendirme sonucunda Ek-1’de belirtilen stokların satışına 24 Nisan – 10 

Mayıs 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki esaslar doğrultusunda Ek-2’de 

belirtilen fiyatlarla devam edilecektir.  

24 Nisan 2018 tarihinden itibaren Ek-1’de belirtilen stoklar için daha önce para 

yatırmış olanlara Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satış yapılacaktır.  
Bununla birlikte Ek-1’de belirtilen stokların dışındaki ürünlerin Nisan ayı sonuna kadar 

satışına ilgide kayıtlı talimatımız doğrultusunda devam edilecek olup bu stokların 02-10 Mayıs 

2018 tarihleri arasındaki satışına ise aşağıdaki esaslar doğrultusunda ve Ek-3’de belirtilen 

fiyatlardan devam edilecektir.  

24 Nisan 2018 tarihinden itibaren daha önce Ek-1 haricindeki stoklar için para 

yatırmış olanlara 02 Mayıstan itibaren Ek-3’de belirtilen yeni fiyatlardan satış yapılacaktır.  

1) Makarnalık Buğdaylar:  
Stoklarınızda bulunan ve Ek-1’de tabloda belirtilen yaklaşık 138 bin ton makarnalık 

buğday 24 Nisan 2018 tarihinden itibaren kullanıcısına serbest olarak peşin bedeli mukabili 

satılacaktır.  

02 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ise makarnalık buğdayların tamamı (Elektronik 

Ürün Senedi dahil ELÜS) kullanıcılarına (makarna, irmik, şehriye üreticilerine ve üretiminde 

makarnalık buğday kullanan bulgur sanayicilerine) serbest olarak, Gaziantep, Batman ve 

Diyarbakır Şube Müdürlüğü makarnalık buğday stokları ise kullanıcılarına (makarna, irmik, 

şehriye üreticilerine ve üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur sanayicilerine) fiili 

tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili satılacaktır. 

 Talep sahipleri, 2017 yılı fiili makarnalık buğday tüketim miktarlarını, 2017 yılına ait 

makarna, irmik, şehriye ve bulgur ihracat miktarlarını veya makarna, irmik, şehriye ve bulgur 

ihracatları olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir (Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya 

mali müşavir).  

Firmaların fiili tüketim rakamları hesaplanırken mamul madde ihracatının buğday karşılığı 

düşülecektir. Hesaplamada makarna, irmik ve şehriye için 1,66, bulgur için 1,45 katsayısı esas 

alınacaktır.  

2) Ekmeklik Buğdaylar:  
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Stoklarınızda bulunan ve Ek-1’de tabloda belirtilen yaklaşık 92 bin ton ekmeklik buğday 

24 Nisan 2018 tarihinden itibaren kullanıcısına serbest olarak peşin bedeli mukabili 

satılacaktır.  

02 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ise yerli ekmeklik buğdaylar (Ek-1’de yer alan 

ekmeklik buğday stokları hariç) kullanıcılarına (un, üretiminde ekmeklik buğday kullanan 

bulgur ve bisküvi fabrikalarına) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre,  

Ancak;  
Mahsul yılı 2015 olan ekmeklik buğday stokları,  

Polatlı ve Sivas Şubelerinin 2016 yılı ELÜS stokları,  

Kırklareli ve Edirne Şube Müdürlüklerinin mahsul yılı 2016 olan açık yığın stokları,  

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ Şubelerinin mahsul yılı 2017 olan açık yığın, maydü, 
silobag stokları,  

İthal ekmeklik buğday stoklarının tamamı,  

Kullanıcısına öncelikli olmak üzere kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest 

olarak peşin bedel mukabili Ek-3’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.  

Tekirdağ Şube Müdürlüğü kapalı depolarında stoklu ekmeklik buğdaylar (Şube 

merkezinde bulunan 2015 ve 2016 mahsulü stoklar ile Çorlu, Hayrabolu ve Silivri işyerlerinde 

bulunan kapalı depolar hariç olmak üzere) satışa kapalıdır. Maydü ve silobagler açık depo 

olarak değerlendirilecektir. 

Ekmeklik buğday satışlarında firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday 

miktarı, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan 

miktarın 2017 yılı için 1/12’sine kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1,358, 

bisküvi karşılığı 0,870, bulgur karşılığı 1,450 katsayısı esas alınacaktır.  

3) Arpalar:  
Stoklarınızda bulunan arpalar sadece kullanıcılarına (besici ve yetiştiriciler ile kendi 

yemini kendisi imal eden işletmeler, yem fabrikaları) serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-

3’de belirtilen fiyattan satılacaktır.  

Kanatlı hayvan besiciliği ve yetiştiriciliği yapanlara arpa satışı yapılmayacaktır. 

Genel Hükümler:  

Talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Mart 2018 tarihinden 

sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.  

Satışlarda öncelik; geçici ekiplerde stoklu ürünlerle, eski yıl mahsulleri (ELÜS 

dahil), açık yığınlar, maydü, silobag ve şubenizce kritik olarak değerlendirilen stoklara 

verilecektir.  

Maydü ve silobagler açık depo olarak değerlendirilecektir.  

Genel Müdürlüğümüzün bu talimatı ile yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve 

nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-2 ve Ek-3’de yer alan 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 Şube Müdürlükleri yetkilidir.  

Serbest satışlarda satışa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, öncelik 

kullanıcısına verilecek olup yoğun talep gelen stoklar için fiili tüketim miktarları dikkate 

alınarak tahsisat yapılacaktır.  

ELÜS ile alımı yapılan buğdaylar ELÜS olarak elektronik satış salonu olan borsalarda 

satılacak olup ilgili Ticaret Borsalarında seans düzenlenmesi için gerekli girişimlerde 

bulunulacaktır. ELÜS satışları da aylık fiili tüketim miktarından düşülecektir. Tekirdağ Şube 

Müdürlüğü ELÜS stokları satışa kapalıdır.  
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ELÜS buğday (Polatlı ve Sivas Şube Müdürlükleri 2016 mahsulü ile Edirne ve Kırklareli 

hariç) stokları sadece kullanıcısına satılabilecektir.  
ELÜS satışlarında maniplasyon ücreti alınmayacaktır.  

ELÜS ile satış yapılan borsalarda gerçekleştirilen satış seanslarında yoğun talep gelmesi 

durumunda belirlenen satış fiyatları en fazla bir üst grubun satış fiyatına kadar artırılabilecektir. 

Birinci grup ürünler en fazla (1171-1271 kodlu) gruplar arasındaki fiyat parite farkı (10 

TL/Ton) kadar artırılabilecektir.  
Polatlı ve Sivas Şube Müdürlükleri 2016 mahsulü ekmeklik buğday (yaklaşık 7 bin ton) 

ELÜS satışlarında ise Ek-3’ de belirtilen fiyatlar kullanılacak olup üst limit uygulanmayacaktır. 

Nihai fiyat, teklifler neticesinde oluşacak en yüksek fiyat olacaktır.  

ELÜS satışları büyük miktarlarda değil daha çok alıcıya ulaşabilmesi amacıyla küçük 

partiler halinde (makarnalık buğdaylarda 500 ton, ekmeklik buğdaylarda 300 ton (Polatlı ve 

Sivas Şube Müdürlüğü 2016 mahsulü ekmeklik buğday 1.000 ton)) şeklinde yapılacaktır. 

Para yatırma süre sonu tüm ürünler için 10/05/2018 (dahil) tarihi olup son teslim 

tarihi ise 11/05/2018’i (dahil) 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- Stok Listesi (1 Sayfa)  

2- Fiyat Listesi 24 Nisan (1 Sayfa)  

3- Fiyat Listesi 02 Mayıs( 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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