
T.C. 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Çorum ġube Müdürlüğü 

Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu No:123/1  ÇORUM                                                   Bilgi Ġçin: Zeynep AKMAN 

Telefon No: (0 364) 235 00 82     Faks No : (0364) 235 01 22                                                                      Memur 

E-posta :corum.ticaret@tmo.gov.tr  Ġnternet Adresi : www.tmo.gov.tr                     Telefon:(0364)  235 00 82-81 

 

 

Sayı : 97760634 / 202.-E 

Konu : Hububat satıĢı 

 

DAĞITIM YERLERĠNE 

Ġlgi      :Genel Müdürlüğümüzün 03.12.2018 tarih  E.263442  sayılı talimatı 

Önceki aylardan satıĢa açılıp bakiye yerli-ithal ekmeklik, makarnalık buğdaylar 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.  

1) Makarnalık Buğdaylar: 

Stoklarınızdaki makarnalık buğdaylardan mahsul yılı 2016 ve 2017 olanların tamamı, Ek-1A/B ekli 

listedeki (ELÜS dahil) stoklar 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 esasına göre peĢin bedeli mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.  

Makarnalık buğday satışlarında başvuru sahiplerine en fazla 1 aylık fiili tüketimlerinin               

% 50’sine kadar satış yapılacaktır. 

 Makarnalık buğday satıĢları kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre yapılacak olup fiili tüketim 

hesaplamalarında talep sahiplerinin sadece yurt içi (makarna, irmik, Ģehriye, bulgur) satıĢ miktarları 

dikkate alınacaktır.  

 2017 yılı yurt içi satış miktarları hesaplanırken; 

1- Firmaların kendi grup Ģirketlerine, 

2- Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarına, 

3- Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan satıĢlar, 

4- Firmaların gerçekleştirmiş oldukları tüm mamul madde ihracatlarının karĢılığı buğday 

miktarı, 

düşüldükten sonra kalan yurt içi satıĢ faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahipleri yurt 

içi satıĢlarına ait miktar bilgilerini Ek-3’te yer alan tabloda belirtildiği Ģekilde yeminli mali müşavirden 

onaylı olarak getireceklerdir. Bu belgeler, önceki satıĢlarda vermiĢ olanlardan talep edilmeyecektir. 

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir (01 Kasım 2018 tarihinden sonra alınmıĢ 

olması kaydıyla) belge istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları 

odalardan onaylı olarak alacaklardır.).  

 2) 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 peşin bedeli mukabili Ek-2’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. 

Ancak, Diyarbakır ġube Müdürlüğüne bağlı Bağlar Ajans Amirliğinde stoklu bulunan 2015 

mahsulü ekmeklik buğdaylar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak satılacaktır. 

Satışlarda bu stoklar fiili tüketim hesabına dahil edilmeyecektir. 

Piyasalarda yaşanan finansman sıkıntısı ve küçük ölçekli işletmelerin beklentileri dikkate alınarak satışa açık 
olan yerli ekmeklik buğday stoklarından yıllık fiili tüketim miktarı 20 bin tona kadar (hesaplamada, mamul 
madde ihracat karşılığı buğday miktarı düşülmeyecektir) olan un fabrikalarına Aralık ayı satış fiyatlarımızla 



T.C. 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Çorum ġube Müdürlüğü 

Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu No:123/1  ÇORUM                                                   Bilgi Ġçin: Zeynep AKMAN 

Telefon No: (0 364) 235 00 82     Faks No : (0364) 235 01 22                                                                      Memur 

E-posta :corum.ticaret@tmo.gov.tr  Ġnternet Adresi : www.tmo.gov.tr                     Telefon:(0364)  235 00 82-81 

 

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. 

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

fabrikalarının yanı sıra besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere ve yem 

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

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

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

Kanatlı hayvan yetiĢtiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden iĢletmelere ise Ġl/Ġlçe 

Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baĢ ve cins hayvan yetiĢtirdiklerini 

belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan baĢına 12 gr/gün üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satıĢ 

yapılabilecektir. Hindi için bu rakam 60 gr/gün, yarka, civciv vb. için 4 gr/gün, hindi palazı için ise 35 

gr/gün üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır. 

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 müĢavir). Firmaların fiili 

tüketim rakamları hesaplanırken yem ihracatının buğday karĢılığı düĢülecektir. 

3- Çavdar, Tritikale ve Yulaf: 

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

bedel mukabili satılacaktır.  

SatıĢa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen stoklar için fiili tüketim 

miktarları dikkate alınarak tahsisat yapılacaktır. SatıĢlara yoğun talep gelebileceği dikkate alınarak 

talimatımızın alınmasını müteakip 5 iĢgünü beklenerek satıĢ gerçekleĢtirilecektir. 

Genel Hükümler:  

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

alınmıĢ olması kaydıyla) istenecektir. 

Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp 

alınmayacağı hususu Ek-2’de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir. 

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 satış yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır. 

Talimatımızla ilgili olarak hinterlandınızda gerekli duyurular yapılacaktır. Talep sahipleri 

taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı 

olduğu TMO Ģube müdürlüğüne) Ģube müdürlüğüne bildireceklerdir. 

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

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 
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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. Firmalara yapılan bildirimlerde bu husus ayrıca belirtilecektir.  

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) satışa kapalıdır. 

Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan stokların Aralık ayına 

sarkan kısmının teslimatı Aralık ayı satış fiyatlarından yapılacaktır. 

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. 

 

 

                Fahri KESEPARA 

                     ġube Müdürü 

 

Ek: 

1A- Ġndirimli Ġlave Stok listesi (1 sayfa) 

1B- Ġlave Stok Listesi (1 sayfa) 

2-   Fiyat listesi (1 sayfa) 

3-   Makarnalık buğday fiili tüketim hesaplama cetveli (1 sayfa) 

4-   Taahhütname 

5 -  Çorum ġube Stoklar 

 

 

Dağıtım: 

Bağlı Ajans Amirliklerimiz 

Ticaret ve Sanayi  

Firmalar 


