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(ÖNEMLİ – İVEDİ) 
 

S İ R K Ü L E R 
 
Sayın ; Akdeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birli ği Üyemiz. 
 
İlgi  : 09/04/2012-4439 tarih-sayılı sirkülerimiz. 
  

TMO’dan alınan 17/04/2014-4141 tarih-sayılı yazıda özetle; 
 
“Kurulu şumuz stoklarında bulunan makarnalık buğdaylar, ilgide kayıtlı yazımız ekinde 

gönderilmiş olan Uygulama Esasları kapsamında mamul madde ihracatı sonrası satışa açılmıştır. 

Bu kapsamda satışa açılan makarnalık buğday stokları, sadece makarna, irmik ve şehriye 
fabrikaları ile üretimlerinde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına, satılacaktır. 

Makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeniyle, Birlikleriniz tarafından 30/04/2014 
tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşan makarnalık buğday hakedişleri birlikte 
değerlendirilecektir. Ancak bir firmaya ait birden fazla makarnalık buğday hak edişi gönderilmesi 
halinde firmaların, dağıtım sonucu alabilecekleri makarnalık buğdayın öncelikle hangi hak edişten 
karşılanması hususunun Birlikleriniz tarafından 30/04/2014 tarihine kadar Kuruluşumuza 
bildirilmesi gerekmektedir. 

Kuruluşumuzca bu kapsamda yapılacak makarnalık buğday satışları, önceki satışlarımızda 
olduğu gibi firmalardan taahhütname alınarak yapılacaktır. Hak ediş sahibi firmalar 
taahhütnamelerini 30/04/2014 (dahil) tarihine kadar sözleşme imzalamak istediği şube müdürlüğünde 
doldurarak imzalayacaklardır (Ek:1). 

Bu kapsamda 05 Mayıs – 15 Mayıs 2014 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler 
için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgiler şube 
müdürlüklerimizden öğrenilebilecektir. Bununla birlikte ürün teslim tarihi 10/06/2014 tarihini 
geçmeyecektir. 

Konu ile ilgili üyelerinize gerekli duyuruların yapılması ve makarnalık buğday hak edişlerinin 
Uygulama Esaslarında belirtilen formata göre gönderilmesi gerekmektedir.” denilmektedir. 

 
Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.           

Saygılarımla, 
 
        

              İsmail ÇETİN 
                      Genel Sekreter  
 
          
EKLER:  
1-Taahhütname (1 sayfa). 
 
 
 
H.E.E. 
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TAAHHÜTNAME 

FİRMA ÜNVANI   

ADRES   

VERGİ DAİRESİ   

VERGİ NO   

 
Lütfen talebinizi (X) şeklinde dört kod seçeneğinden birini veya birden fazlasını işaretleyerek imzalayınız.  
 Kod Seçeneği İşaret Ürün Talep Edilen Şube Müdürlüğü/Müdürlükleri 

1 1172 No: 2 Makarnalık Buğday   

2 1173 No: 3 Makarnalık Buğday   

3 1191 Düşük Vasıflı Makarnalık Buğday   

*Yukarıda kod seçeneği dikkate alınarak ürün talep edilen şube müdürlüğü/müdürlükleri (sadece stokları satışa 
açılan şube müdürlükleri) belirtilecektir. Aksi halde firmanın kod talebi dikkate alınarak ürün verilecek şube 
müdürlüğü belirlenecektir. (Sadece ürün talep edilen Şube Müdürlüğü yazılacak olup, Ajans Amirliği veya Ekip 
ismi yazılmayacaktır.) 
 
Sözleşme imzalanmak istenilen TMO şubesi/şubelerini belirtiniz 

Sözleşme İmzalamak İstenilen Şube Müdürlüğü  

 
AÇIKLAMA:   

1- Talep bir veya daha fazla koda yapılabilecektir. 
2- Yukarıda kodları belirtilen makarnalık buğdaylardan sadece biri, bir Şubeden tercih edildiği takdirde, 

firmanın toplam hakedişi tercih edilen kodlu ürün tahsisi için kullanılacaktır. İki ayrı kod ve iki ayrı Şube 
tercih edildiği takdirde, firmaya ait toplam hakediş miktarı dörde bölünerek her bir kodlu ürün için firmaya 
ait hakediş miktarı bulunacaktır. Üç ayrı kod ve üç ayrı Şube tercih edildiği takdirde, firmaya ait toplam 
hakediş miktarı dokuza bölünerek her bir kodlu ürün için firmaya ait hakediş miktarı bulunacaktır. Satışa 
açılan tüm makarnalık buğday kodları, satışa açılan Şubelerin tamamı tercih edildiği takdirde, firmaya ait 
toplam hakediş miktarı, (kod sayısı x şube sayısına) sonucuna bölünerek her bir kodlu ürün için firmaya ait 
hakediş miktarı bulunacaktır. 

3- İlgili ihracatçı birlikleri tarafından TMO’ya gönderilen firmalara ait toplam hakediş miktarı; firma 
tercihlerine göre yukarıda belirtilen kodlu makarnalık buğdaylar için ayrı ayrı belirlenecektir. 

4- Her bir kod için belirlenen tüm firmalara ait toplam hakediş miktarı o kodda satışa açılan stok miktarına 
oranlanarak bir katsayı bulunacaktır. Bulunacak katsayı firmaların o koddaki hakedişleri ile çarpılarak genel 
tahsis miktarı belirlenecektir. 

5- Belirlenen genel tahsis miktarı talep edilen şube müdürlüğü/müdürlükleri stoklarına oranlanarak o 
şubeden/şubelerden alınabilecek şube tahsis miktarı belirlenecektir. Ancak talep edilen şube stok 
durumuna göre şube tahsis miktarı, genel tahsis miktarının altında olabilir. 
 
 

             TMO tarafından mamul madde ihracatı sonrası 05.05.2014 tarihinde satışa açılan makarnalık buğday 
stoklarından yukarıda (X) ile işaretlediğimiz kod seçeneği/seçenekleri doğrultusunda TMO’ca belirlenecek 
şube/şubeler tahsis miktarını, talebimiz doğrultusunda TMO’ca belirlenecek işyerlerinden almak istiyoruz. 
             TMO tarafından tahsis edilecek şube/şubeler tahsis miktarını almayı, talebimizde değişiklik 
yapmamayı, aksi takdirde TMO’ca yapılacak mamul madde ihracatı sonrası hububat satışlarından 15.05.2014 
tarihinden itibaren 6 aylık sürede yararlandırılmayacağımızı kabul ve taahhüt eder yukarıda verilen bilgilerin 
doğruluğunu onaylarız. 
  
                                                                                                                                                 (…./…/2014) 

 
Firma Yetkilisi 
    Kaşe/İmza 
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