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DAĞITIM YERLERĠNE 

Stok listemizdeki ürünler ekte yer alan fiyatlarla satıĢa verilecektir. 

Satış fiyat ve esasları 01- 30 Kasım 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 esasına göre peşin bedeli mukabili Ek 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 Ekim 2018 tarihinden sonra alınmıĢ 

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

odalardan onaylı olarak alacaklardır.).  

 2) Ekmeklik Buğdaylar: 

Stoklardaki ithal ekmeklik buğdaylar ile yerli ekmeklik buğdaylardan mahsul yılı 2016 ve 2017 

olanların tamamı (Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) stokları hariç) ve mahsul yılı 2018 olan açık yığın ve 

maydü stokları kullanıcılarına (un, üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur ve bisküvi 

fabrikalarına) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili Ek 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 Kasım ayında 

geçerli fiyatlarımızdan peĢin bedel mukabili satılacaktır. 

Ayrıca 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 

Kasım ayı satıĢ fiyatlarımızla teminat mektubu alınarak 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak  

sözleĢme imzalanarak satılacaktır. Vadeli vade farksız satıĢlarda, teslimat süreleri mamul madde satıĢ 

uygulama esaslarında yer alan teslimat süreleri dikkate alınarak yapılacaktır.  
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Düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar stoklarının tamamı (ELÜS’de yer alan DVEB hariç) 

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 ’deki fiyatlarla 

satılabilecektir. 

DüĢük vasıflı ekmeklik buğday satıĢlarında ise fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2017 yılı 

fiili tüketim miktarı, besici ve yetiĢtiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları Ġl/Ġlçe Tarım 

Müdürlüklerinden kaç baĢ ve cins hayvan beslediklerini  belgeleyeceklerdir. 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). 

 3- Çavdar, Tritikale ve Yulaf: 

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

peşin bedel mukabili satılacaktır.  

Genel Hükümler:  

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

alınmıĢ olması kaydıyla) istenecektir. 

Satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi (vadeli satışlarda bu süre dikkate 

alınmayacaktır) 26/11/2018 tarihinde sona erecektir. Bu süre sonunda 08/11/2018 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 19/11/2018 tarihine kadar baĢvurmak kaydıyla temin edebileceklerdir.  

Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stokların tamamı satışa kapalıdır. 

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. 

Satışlarda müracaatlar 08/11/2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.  

Bu tarihten sonra müracaat edenlerin talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 

Teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek, ancak son 

teslim tarihi 30/11/2018’i (dahil) geçmeyecektir.  

                Fahri KESEPARA 

ġube Müdürü 

 

Ek: 

1- Stok listesi (1 sayfa)  2- Fiyat listesi (1 sayfa) 

 3- Makarnalık buğday fiili tüketim hesaplama cetveli (1 sayfa) 4- Taahhütname 

 

 

Dağıtım: 

Firmalar 


