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Konu : Hububat SatıĢı  

               

 

 

DAĞITIM YERLERĠNE   

 

Önceki aylardan satıĢa açılıp bakiye yerli-ithal ekmeklik, ve ekli listeyle (Ek-1A/B) ilave 

edilen buğday stokları ile çavdar, tritikale ve yulaflar aĢağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer 

alan fiyatlarla 01- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında satılacaktır.  

SatıĢ fiyat ve esasları 01- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerlidir.   

Buna göre;  

 1) Ekmeklik Buğdaylar: 

Stoklarınızdaki ithal ekmeklik buğdaylar ile yerli ekmeklik buğdaylardan mahsul yılı 

2016 ve 2017 yılı olanların tamamı, mahsul yılı 2017 olan ELÜS stokları (Edirne, Kırklareli ve 

Tekirdağ 2017 mahsulü ELÜS stokları hariç) ve ekli (Ek-1A/B) listede bulunan ilave stoklar 

kullanıcılarına (un, üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur ve bisküvi fabrikalarına) fiili 

tüketim (1 aylık) esasına göre peĢin bedeli mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. 

Ancak, Diyarbakır ġube Müdürlüğüne bağlı Bağlar Ajans Amirliğinde stoklu bulunan 

2015 mahsulü ekmeklik buğdaylar kiĢi ve kuruluĢ ayrımı yapılmaksızın serbest olarak 

satılacaktır. SatıĢlarda bu stoklar fiili tüketim hesabına dahil edilmeyecektir. 

Piyasalarda yaĢanan finansman sıkıntısı ve küçük ölçekli iĢletmelerin beklentileri dikkate 

alınarak satıĢa açık olan yerli ekmeklik buğday stoklarından yıllık fiili tüketim miktarı 20 bin 

tona kadar (hesaplamada, mamul madde ihracat karĢılığı buğday miktarı düĢülmeyecektir) olan 

un fabrikalarına Aralık ayı satıĢ fiyatlarımızla teminat mektubu alınarak 90 güne kadar vadeli ve 

vade farksız olarak (stok modülü üzerinden tanzim edilerek) sözleĢme imzalanarak satılacaktır. 

Vadeli vade farksız satıĢlarda, teslimatlar mamul madde satıĢ uygulama esaslarında yer alan 

teslimat süreleri dikkate alınarak yapılacaktır. 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak yerli 

ekmeklik buğday satıĢlarında Aralık ayı sonuna kadar sözleĢme imzalanabilecektir. 

SatıĢa açılan stoklara aynı anda peĢin ve vadeli vade farksız satıĢ talebi gelmesi 

durumunda öncelikli olarak peĢin satıĢa verilecektir. 

DüĢük vasıflı ekmeklik buğday stoklarının tamamı (ELÜS stokları dahil) un, bisküvi 

fabrikalarının yanı sıra besici ve yetiĢtiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden iĢletmelere ve 

yem fabrikalarına da fiili tüketim (1 aylık)  esasına göre Ek-2’deki fiyatlarla satılabilecektir. 

Tüm ekmeklik buğday satıĢları (yerli, ithal, vadeli, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında 

miktara dahil edilecektir (Diyarbakır 2015 mahsulü ekmeklik buğdaylar hariç).  

 

 

Talep sahipleri, 2017 yılı fiili düĢük vasıflı ekmeklik buğday tüketim miktarlarını,  2017 

yılına ait yem ihracat miktarlarını ve ihracat miktarlarının buğday karĢılığını veya yem ihracatları 

olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir (Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya mali 
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müĢavir). Firmaların fiili tüketim rakamları hesaplanırken yem ihracatının buğday karĢılığı 

düĢülecektir. 

2- Çavdar, Tritikale ve Yulaf: 

Çavdar, tritikale ve yulaf stokları kullanıcılarına serbest olarak Ek-2’de belirtilen 

fiyatlardan peĢin bedel mukabili satılacaktır.  

Genel Hükümler:  

Talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Kasım 2018 

tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir. 

Bu talimatımızla yapılacak satıĢlara iliĢkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp 

alınmayacağı hususu Ek-2’de yer alan satıĢ fiyatları tablolarının altında belirtilmiĢtir. 

Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının 

bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Ģube müdürlüğüne) Ģube müdürlüğüne bildireceklerdir. 

SatıĢlarda müracaatlar 10/12/2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.  

Ancak Edirne ve Kırklareli ġube müdürlüklerinin açık yığın ve MAYDÜ’lerinde stoklu 

bulunan ekmeklik buğdaylar talimatımızın alınmasını müteakip 10/12/2018 tarihini 

beklemeksizin Aralık ayı fiyatları ile satılabilecektir. 

Bu tarihten sonra müracaat edenlerin talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 

SatıĢı yapılan stoklar için para yatırma süresi (vadeli satıĢlarda bu süre dikkate 

alınmayacaktır) 25/12/2018 tarihinde sona erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, 

bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır. Bu süre sonunda 10/12/2018 tarihine kadar talepte 

bulunup da tahsisten dolayı fiili tüketim miktarından az ürün alan firmalar bakiye fiili tüketim 

miktarlarını (makarnalıkta aylık fiili tüketimlerinin %50’sini geçmeyecek Ģekilde) satıĢa açık 

diğer stoklardan 21/12/2018 tarihine kadar baĢvurmak kaydıyla temin edebileceklerdir.  

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

satılacak olup ilgili Ticaret Borsalarında seans düzenlenmesi için gerekli giriĢimlerde 

bulunulacaktır. ELÜS satıĢları önceden duyuru yapılmak sureti ile talep toplamadan aylık fiili 

tüketim miktarından düĢülerek yapılacaktır.  

ELÜS buğday stokları sadece kullanıcısına satılabilecektir. ELÜS satıĢlarında 

maniplasyon ücreti alınmayacaktır. 

            ELÜS ile satıĢ yapılan borsalarda gerçekleĢtirilen satıĢ seanslarında yoğun talep gelmesi 

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

Birinci grup ürünler en fazla (1121-1271 kodlu) gruplar arasındaki fiyat parite farkı (20 

TL/Ton) kadar artırılabilecektir.  

ELÜS satıĢları büyük miktarlarda değil daha çok alıcıya ulaĢabilmesi amacıyla küçük 

partiler halinde (en fazla 250 ton) Ģeklinde yapılacaktır.  

2018 mahsulü Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stokların tamamı (DVEB ve ekli (Ek-

1A/B) listede olanlar hariç) satıĢa kapalıdır. 

Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan stokların Aralık ayına 

sarkan kısmının teslimatı Aralık ayı satıĢ fiyatlarından yapılacaktır. 

 

 

 



                                              

                                                        T.C. 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bandırma  ġube  Müdürlüğü 

 

PaĢakent Mah. Atatürk Bulvarı No: 2   10200 Bandırma/BALIKESĠR                                                    Bilgi için :Beyda GÜVEN   

Telefon No : (0266) 714 49 00   FaksNo : (0266) 713 06 97                                                                                   Ziraat Mühendisi   

e-Posta bandirma.ticaret@tmo.gov.tr   Ġnternet Sitesi : www.tmo.gov.tr                                    Telefon No: (0266)714 49 00/2415                             

 

 

Ürün satıĢlarımızda tahsisat yapılan firma ya da Ģahısların dıĢında baĢka bir firma ya da 

Ģahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da Ģahısların bakiye 

tutarları kendi hesapları dıĢında baĢka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup Ģirketleri bu 

uygulamanın dıĢında tutulacaktır. 

Tüm buğday satıĢlarında alıcılardan KuruluĢumuzdan satın aldıkları buğdayları üçüncü 

Ģahıs ve kuruluĢlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde 6 ay süreyle 

kendilerine satıĢ yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-4) taahhütname 

alınacaktır. 

Teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek, 

ancak son teslim tarihi 31/12/2018’i (dahil) geçmeyecektir. 

Gereğini rica ederim. 

 

 

                Dursun ESEN 

                                                                                                                 ġube Müdürü a. 

            ġube Müdür Yardımcısı 

 

Ek: 

1A- Ġndirimli Ġlave Stok listesi (1 sayfa) 

1B- Ġlave Stok Listesi (1 sayfa) 

2-   Fiyat listesi (1 sayfa) 

3-   Taahhütname 

 

 

 

 
Dağıtım:         

Bağlı iĢyerlerine                                                                                               

Balıkesir Ticaret Borsası 0266 241 8288 

Bandırma Ticaret Borsası 0266 733 8459 

Karacabey Ticaret Borsası 0224 676 9125 

Susurluk Ticaret Borsası 0266 865 5469 

Gönen Ticaret Borsası 0266 762 1764 

Ġnegöl Ticaret ve Sanayi Odası 0224 714 9859 

Bursa Ticaret Borsası 0224 221 3486 

YeniĢehir Ticaret Borsası 0224 773 4399 

                                     


