
BUĞDAY SATIŞ TALEP FORMU 

 

 

Çiftçi Adı Soyadı:………………………………………………………………………….………… 

T.C. Kimlik Numarası:…………………………………………………………………….………... 

Çiftçi Cep telefonu:………………………………………………………………………….….…… 

Çiftçi Kayıt Numarası:……………………………………………………………………....……… 

Ziraat Odası Üyeliği:………………………………………………………………………………... 

Buğday Satış Talep Miktarı:……………………………………………………….(Azami 60 ton) 

Ekilen arazi alanı (Dönüm):…………………………………………………………(Bilgi amaçlı) 

Çiftçi Banka Bilgileri (IBAN Numarası):…………………...……………………………….…….. 

 

ALIMIN ESASLARI 

 
1. Protokole muhattap çiftçilerin, çiftçi kayıt sistemine ve/veya ziraat odalarına üyeliği bulunmalıdır. 

2. Buğday rutubet oranı maksimum %14 olacaktır. Bu rutubet oranı üzerindeki teslimatlar kabul edilmeyecektir. 

3. 1211 veya 1221 buğday kodları özellikleri olarak; Kırık tane, cılız buruşuk tane, diğer ot tohumları ve kavuz 

değerleri maksimum %3, diğer hububat miktarı maksimum %2, haşere ve süne-kımıl tahribatına uğramış tane ve 

çimlenmiş filizlenmiş tane maksimum %1 olmalıdır. Ayrıca hektolitre değeri 78 ve üzeri, protein değeri %13 ve üzeri, 

sedimantasyon/beklemeli sedimantasyon değeri ml olarak 37 ve üzeri nitelikleri sağlamalıdır. 

4. Alımı yapılacak buğday, TMO buğday standart kodlarından 1211, 1221, 1212, 1222, 1213, 1223, 1321, 1312, 

1322, 1313, 1323 türlerinden birine uygun olmalıdır. Ödeme 1211 veya 1221 TMO buğday koduna göre, Temmuz 2022 

Edirne Ticaret Borsası buğday işlem *Aylık ortalama kapanış fiyatı baz alınarak yapılacaktır. Diğer kodlara göre, Temmuz 

2022 Edirne Ticaret Borsası buğday işlem ortalama kapanış fiyatı üzerinden iskonto uygulanacaktır. İskonto oranları; 

 1212-1222-1321   % 2 

 1213-1223-1312-1322  % 2,5 

 1313-1323   % 3 olarak uygulanacaktır. 

5. Nakliye ve Ekspertiz: Ürün Çatalca ve/veya Silivri ilçesinde İstanbul Halk Ekmek’in göstereceği noktalara teslim 

edilecektir. Buğday eksperleri tarafından ekmeklik buğday kategorisi belirlenip ekmek yapımına uygun buğday alımı 

gerçekleştirilecektir. Ekspertiz masrafları İstanbul Halk Ekmek tarafından karşılanacaktır.  

6. Teslimat Süresi: Çiftçi yukarıda talep ettiği miktarda buğdayı (+%10) İstanbul Halk Ekmek’in yetkilendireceği 

depolama alanına, 31 Temmuz 2022 tarihine kadar teslim edecektir. 

7. Fiyat ve Ödeme: Ürün teslimi sonrası ton başına 3.000 TL avans bedeli 2 iş günü içerisinde çiftçinin tanımlı 

banka hesabına havale edilecektir. Geri kalan bakiye, Temmuz 2022 Edirne Ticaret Borsası aylık buğday işlem ortalama 

kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanacaktır. Nihai fiyatın belirlenmesinde, kantar teslim sırasında yapılan ekspertiz analiz 

sonuçları ve ilan edilen iskonto oranları kullanılacaktır. Bakiye ödeme, 15 Ağustos 2022 tarihinde çiftçinin tanımlı 

hesabına havale edilecektir. 

8. 2022 yılı buğday hasat döneminde geçerlidir.  

9. Satış talep formu ile birlikte Çiftçi Kayıt Belgesi ve Ziraat Odası Üyelik Belgesi’nin bir nüshası iletilecektir. 
 

ÇİFTÇİ        İSTANBUL HALK EKMEK 

 

Ad: 

Soyad: 

Tarih: 

İmza: 

 


