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Sayı  : 97760634 / 202.-E                                          

Konu : Hububat SatıĢları 

 

DAĞITIM YERLERĠNE 

   

Ġlgi : Genel Müdürlüğümüzün 08.08.2018 tarih 22479905-202.01.01-E.174526 sayılı talimatı, 

 

Satış fiyat ve esasları 09 Ağustos - 31 Ekim 2018 tarihleri arasında geçerlidir.  

1) Makarnalık Buğdaylar: 

Stoklarınızdaki makarnalık buğdaylardan mahsul yılı 2016 ve 2017 olanların tamamı 

(Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) stokları hariç) ile mahsul yılı 2018 olan açık yığın, maydü 

ve silobag stokları kullanıcılarına (makarna, irmik, Ģehriye üreticilerine ve üretiminde 

makarnalık buğday kullanan bulgur sanayicilerine) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin 

bedeli mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.  

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

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

ihracatları olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir (Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü 

veya mali müĢavir). 

 2) Ekmeklik Buğdaylar: 

Stoklarınızdaki ithal ekmeklik buğdaylar ile yerli ekmeklik buğdaylardan mahsul yılı 

2015, 2016 ve 2017 olanların tamamı (Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) stokları hariç) ve 

mahsul yılı 2018 olan açık yığın, maydü ve silobag stokları 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.  

Düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar yalnızca bisküvi ve un fabrikalarına 

satılacaktır. Standart dışı buğdaylar ise kişi kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak 

satılacak olup bu miktar fiili tüketim hesabında dikkate alınmayacaktır. 

Ekmeklik buğday satıĢlarında firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karĢılığı buğday 

miktarı, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düĢülecek ve  

 

Genel Hükümler:  

Söz Konusu Talimat Ekinde Yer Alan Fiyat Listesinin Ġthal Ekmeklik Buğdaya Ait 

Not Bölümünde Yer Alan  “Not:Kdv Ve Maniplasyon Hariç (Maniplasyon 5 Tl/Ton), 

Nakliye İlave Ücreti Dâhildir. 

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

tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir. 

2017 yılı ihracat yapıp yapmadığına dair belge , 

2017 yılı fiili tüketim belgesi istenecektir. 

Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti 

alınıp alınmayacağı hususu Ek-1’de yer alan satış fiyatları tablolarının altında 

belirtilmiştir. 
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Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 

tona kadar satıĢ yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını 

belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satıĢ yapmaya Ģubeleriniz yetkili 

kılınmıĢtır. 

Satışa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen stoklar 

için fiili tüketim miktarları dikkate alınarak tahsisat yapılacaktır. Buğdayların satışında 

yoğun talep geleceği dikkate alınarak talimatımızın alınmasını müteakip 3 işgünü 

beklenerek tahsisat yapılmak suretiyle satış gerçekleştirilecektir. 

Satış kodu belli olmayan 2018 mahsulü buğdayların (açık yığın, maydü ve silobag 

stokları) satış kodları belirlenmesini müteakip satışı gerçekleştirilebilecektir. 2018 

mahsulü tüm kapalı depo stokları (1691 kodlu standart dışı buğdaylar hariç) satışa 

kapalıdır. 

Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stokların tamamı satışa kapalıdır. 

Firmalar her ay için 1 aylık fiili tüketimleri kadar ürün alabilecektir. 

Teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek, 

ancak son teslim tarihi 31/10/2018’i (dahil) geçmeyecektir. 

Gereğini rica ederim. 

 

 

   

                                                                                              Fahir KESEPARA 

                                                                                                              ġube Müdürü  

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

Ek: Fiyat Listesi 

 

 

 

 

Dağıtım: 

Firmalara 


