
 

EKMEKLĠK BUĞDAY 

KANATLI HAYVAN BESĠCĠ VE YETĠġTĠRĠCĠLERĠ: 

Kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerinin kuruluşumuzdan ekmeklik buğday almak için 

hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı 

olduğu TMO Şube Müdürlüğüne) TMO işyerine, başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını 

gösteren iĢletme tescil belgesi (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınacak kaç baş ve 

cins hayvan sayısı olduğunu gösteren belge) ve halen faaliyette olduklarını gösterir (2021/7 

ayından sonra alınmıĢ) bağlı oldukları odalardan onaylı belge ile müracaat etmesi 

gerekmektedir. 

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin 

Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleĢen ekmeklik buğday ithalat miktarını belirten yazıyı 

Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu 

miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet 

talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak 

verilmesi gerekmektedir. 

Ekmeklik buğday stoklarına başvurular TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU 

üzerinden yapılabilecektir. 

Kuruluşumuzdan ürün satın alanların bu ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları 

veya devretmeleri halinde veya Kuruluşumuza ibraz edilen belgelerde sahtecilik ve 

usulsüzlük tespit edilmesi halinde bu işlemleri yapanlar 1 (bir) yıl süre ile TMO satışlarından 

yararlanamayacak olup bu hususta alıcılardan aşağıda yer alan taahhütname alınacaktır.  

Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden 

teslim edilecektir. 

Link: Taahhütname  

          UN FABRĠKALARI: 

Un fabrikalarının kuruluşumuzdan ekmeklik buğday almak için hinterlandında 

bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Şube 

Müdürlüğüne) TMO işyerine, 2020 yılı ekmeklik buğday tüketimi 12 bin ton ve üzerinde 

olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müĢavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2020 

yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı 12 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili 

tüketim belgelerini mali müĢavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı 

olarak getirebilecektir. 

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin 

Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleĢen ekmeklik buğday ithalat miktarını belirten yazıyı 

Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu 

miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet 

talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak 

verilmesi gerekmektedir. 



Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı 

un üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2021/7 

ayından sonra alınarak şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. 

Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir. 

Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden fiili tüketim belgelerinin verildiği yıla 

ait elektrik enerjisi tüketim belgesi isteyeceklerdir. Elektrik enerjisi tüketim belgesini 

ibraz etmeyen firmaların baĢvuruları kabul edilmeyecektir. 

Un fabrikaları fiyat taahhütlerini baĢvuru süresi içerisinde (06 – 15 Eylül (dahil) 

2021 saat 17.00’a kadar) TMO Elektronik SatıĢ Platformu üzerinden yapacaktır. 

Platform üzerinden alınacak taahhütname örneği ekte (Ek-6) yer almaktadır. 
Taahhütname vermek ve fatura girişi yapmak isteyen firmalarımız için taahhütname ve fatura 

giriş ekranı platformumuzun menü kısmında İthal Satış İşlemleri altında yer almaktadır.  

Firmaların söz konusu taahhütnamelerin girişlerini yapıp kayıt etmeleri gerekmektedir. 

Taahhütnameler ve faturalar ekmeklik buğday unu için geçerli olup özel amaçlı unlar 

dikkate alınmayacaktır.  

Ekmeklik buğday stoklarına başvurular TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU 

üzerinden yapılabilecektir. 

 Kuruluşumuzdan ürün satın alanların bu ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları 

veya devretmeleri halinde veya Kuruluşumuza ibraz edilen belgelerde sahtecilik ve 

usulsüzlük tespit edilmesi halinde bu işlemleri yapanlar 1 (bir) yıl süre ile TMO satışlarından 

yararlanamayacak olup bu hususta alıcılardan aşağıda yer alan taahhütname alınacaktır.  

Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden 

teslim edilecektir. 

Link: Taahhütname 

 

 BULGUR ÜRETĠCĠLERĠ: 

       Bulgur üreticilerinden ise 2020 yılı ekmeklik buğday tüketimi 10 bin ton ve üzerinde 

olanlar fiili tüketim belgesini yeminli mali müĢavirden onaylı olarak getireceklerdir. 2020 

yılı ekmeklik buğday tüketim miktarı 10 bin tonun altında olan talep sahipleri ise fiili 

tüketim belgelerini mali müĢavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı 

olarak getirebilecektir. 

     Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi ekmeklik buğday tüketim 

miktarını gösterecektir. 

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin 

Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleĢen ekmeklik buğday ithalat miktarını belirten yazıyı 

Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek getirecekler, bu 

miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Şayet 

talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak 

verilmesi gerekmektedir. 

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı 

un üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi ve kurulu kapasite raporu istenecektir. 2021/7 



ayından sonra alınarak şube müdürlüğünüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır. 

Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olmasına dikkat edilecektir. 

Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden fiili tüketim belgelerinin verildiği yıla 

ait elektrik enerjisi tüketim belgesi isteyeceklerdir. Elektrik enerjisi tüketim belgesini 

ibraz etmeyen firmaların baĢvuruları kabul edilmeyecektir. 

Ekmeklik buğday stoklarına başvurular TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU 

üzerinden yapılabilecektir. 

 Kuruluşumuzdan ürün satın alanların bu ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları 

veya devretmeleri halinde veya Kuruluşumuza ibraz edilen belgelerde sahtecilik ve 

usulsüzlük tespit edilmesi halinde bu işlemleri yapanlar 1 (bir) yıl süre ile TMO satışlarından 

yararlanamayacak olup bu hususta alıcılardan aşağıda yer alan taahhütname alınacaktır.  

Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden 

teslim edilecektir. 

Link: Taahhütname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAKARNALIK BUĞDAY 

BULGUR FABRĠKALARI: 

Üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikaları kuruluşumuzdan makarnalık 

buğday almak için hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu 

ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Şube Müdürlüğüne) TMO işyerine, başvuru tarihinde halen 

faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı bulgur üretimi yaptıklarına dair 

faaliyet belgesi (2020/7 ayından sonra alınmıĢ) ve kurulu kapasite raporu ile müracaat 

etmesi gerekmektedir. Kurulu kapasite raporlarında ise son geçerlilik tarihinin güncel olması 

gerekmektedir.  

Makarnalık buğday tüketim miktarı 10 bin tonun üzerinde olan bulgur üreticileri 

fiili tüketim belgelerini yeminli mali müĢavirden 10 bin tonun altındakiler ise mali 

müĢavir veya bağlı bulunduğu ticaret/sanayi odasından onaylı olarak getireceklerdir. 

Bulgur üreticilerinden alınacak olan fiili tüketim belgesi makarnalık buğday 

tüketim miktarını gösterecektir. Bu belgeler, önceki satışlarda vermiş olanlardan talep 

edilmeyecektir. 

Talep sahiplerinin mamul madde ihracatı var ise 2020 yılı içerisinde Dahilde İşleme İzin 

Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleĢen makarnalık buğday ithalat miktarını belirten 

yazıyı Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden temin ederek 

getirecekler, bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre 

yapılacaktır. Şayet talep sahibi adına 2020 yılı içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu 

durumun da yazılı olarak verilmesi gerekmektedir. 

Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden yıllık toplam enerji tüketim belgesi temin 

ederek şube müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. Elektrik enerjisi tüketim belgesini ibraz 

etmeyen firmaların baĢvuruları kabul edilmeyecektir. 

Makarnalık buğday stoklarına başvurular TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU 

üzerinden ve TMO Şube Müdürlüklerinden yapılabilecektir. 

Kuruluşumuzdan ürün satın alanların bu ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları 

veya devretmeleri halinde veya Kuruluşumuza ibraz edilen belgelerde sahtecilik ve 

usulsüzlük tespit edilmesi halinde bu işlemleri yapanlar 1 (bir) yıl süre ile TMO satışlarından 

yararlanamayacak olup bu hususta alıcılardan aşağıda yer alan taahhütname alınacaktır.  

Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden 

teslim edilecektir. 

Link: Taahhütname 


