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E-POSTA 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2023 / 016 

 

Sayın üyemiz, 

 

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Ticaret Dairesi 

Başkanlığından alınan bir yazıda; 

 

TMO tarafından ekmeklik ve makarnalık buğday ile mısır satışlarının, firmaların 

aylık fiili tüketim miktarları karşılığı, sadece yurtiçine yapmış oldukları satış miktarları 

dikkate alınarak yapıldığı, buna karşın yurtdışı satışlarının (ihracat miktarları) aylık fiili 

tüketim miktarının hesaplanmasında dikkate alınmadığı ve bu doğrultuda talep sahibi 

firmaların varsa 2022 yılsonu itibarıyla (01.01-31.12.2022) gerek Dahilde İşleme İzin Belgesi 

(DİİB) gerekse kati (1000) ihracat kapsamında mamul madde ihracat ve/veya ithalat 

miktarlarının TMO’ya ibraz edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, yukarıdaki hususlar kapsamında;  

 

a) 2023 yılı içerisinde TMO’dan ekmeklik ve makarnalık buğday talep eden 

firmalara, 2022 yılsonu itibarıyla DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam mamul madde 

ihracat miktarını belirten yazının Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlükleri, kati (1000) ihracat kapsamında gerçekleştirilen toplam mamul madde ihracat 

miktarını belirten yazının ise İhracatçı Birlikleri tarafından, 

 

b) 2023 yılı içerisinde TMO’dan mısır talep eden firmalara, 2022 yılsonu itibarıyla 

DİİB kapsamında gerçekleştirmiş oldukları toplam mısır ithalat miktarını belirten yazının 

Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından, 

 

 düzenlenmesi gerektiği bildirilmektedir. 

 

Yazıda son olarak, şayet talep eden firmanın 2022 yılsonu itibariyle gerek DİİB 

gerekse kati (1000) mamul madde ihracatı veya mısır ithalatı yoksa bu duruma ilişkin 

yazılarında talep sahipleri tarafından TMO’ya sunulması gerektiği ifade edilmektedir. 
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Bu bağlamda, 2023 yılı içerisinde TMO’dan ekmeklik ve makarnalık buğday talep 

edecek olan üyelerimizin Genel Sekreterliğimize müracaat etmeleri halinde, 2022 yılında kati 

ihracat kapsamında gerçekleştirdikleri toplam mamul madde ihracat miktarını belirten yazının 

tarafımızca düzenlenebileceği, öte yandan DİİB kapsamındaki ihracatlarına ilişkin yazılar için 

üyelerimizin, bağlı bulundukları Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 

başvurmaları gerektiği hususlarını bilgilerinize sunarız.  

 

 

 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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