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S Ġ R K Ü L E R 
 
Sayın ; Akdeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Ġhracatçıları Birliği Üyemiz.  
            
Ġlgi  : 09/04/2012-4439 tarih-sayılı sirkülerimiz. 
  

TMO’dan alınan 25/01/2013-339 tarih-sayılı yazıda özetle; 

 

“Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin stoklarında bulunan ekmeklik buğdaylar, ilgi’de 

kayıtlı sirkülerimiz ekinde gönderilen Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde 

ihracatı sonrası sadece un fabrikaları ile üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur 

fabrikalarına yönelik satışa verilecektir. 
 
Satışa açılacak ekmeklik buğday stoklarının sınırlı olması nedeniyle, Birlikleriniz 

tarafından 08/02/2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılan 

ekmeklik buğday hak edişleri değerlendirilecektir.  
 
Kuruluşumuzca, bu kapsamda yapılacak satışlar, önceki satışlarımızda olduğu gibi 

firmalardan taahhütname alınarak yapılacaktır (Ek: 1). 
 
 Bu kapsamda, 25/01/2013 – 28/02/2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak 

sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait 

detaylı bilgiler şube müdürlüklerimizden öğrenilebilecektir. 
  
Kuruluşumuzca bu ve bundan sonra yapılacak hububat satışlarında, Birlikleriniz 

tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilecek tüm hak edişlerin toplamı dikkate alınarak 

satışa açılan stoklar ve firmaların talebine göre buğday tahsisi yapılacaktır. 
 
Firmalara yapılacak tahsis için Birlikleriniz tarafından Kuruluşumuza gönderilecek 

hak ediş yazılarından ayrı olarak gönderilecek yazı ile ilgili firmaya tahsis edilecek ürün 

miktarının öncelikle hangi hak edişten veya hak edişlerden karşılanacağı bildirilecektir. 

Örneğin; A firmasının 1,2 ve 3 no.lu DİİB’lerine ait  10 ayrı hak edişi gönderilmiş olsun, 

tarafımıza gönderilecek yazıda; A firmasının talebi “İlgi … tarihli ve … sayılı yazınızla 

satışa açılan  ürünler için  gönderilen  hak edişlerin  tamamına yapılacak  tahsisin 

öncelikle … tarihli ve … sayılı yazımız ekinde yer alan hak edişten, bakiye kalması 

durumunda … tarihli ve … sayılı yazımız ekinde yer alan hak edişten karşılanması”, 

şeklinde bildirilecektir.” denilmektedir. 
 
Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.             

    Saygılarımla,   

        

 

          Ġsmail ÇETĠN 

                             Genel Sekreter   
EKLER: 1-Taahhütname örneği (1 sayfa) 
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