
 

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 Başmüdürlüğü/Şube Müdürlüğüne) TMO işyerine, başvuru tarihinde halen faaliyette 

olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı bulgur üretimi yaptıklarına dair faaliyet belgesi (01 

Kasım 2021 ve sonrası tarihli) 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 müşavirden 10 bin tonun altındakiler ise mali müşavir 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 fiili tüketimin ait olduğu yıl içerisinde Dahilde 

İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gerçekleşen 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 

fiili tüketimin ait olduğu yıl içerisinde belge düzenlenmemiş ise bu durumun da yazılı olarak verilmesi 

gerekmektedir. 

Firmalar bağlı oldukları elektrik şirketlerinden yıllık toplam enerji tüketim belgesi temin ederek 

başmüdürlük/şube müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. Elektrik enerjisi tüketim belgesini ibraz etmeyen 

firmaların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Makarnalık buğday stoklarına başvurular TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden 

ve TMO Başmüdürlük/Şube Müdürlüklerinden yapılabilecektir. 

Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmaları veya devretmeleri 

halinde, Kuruluşumuzca kendilerinden istenilen evraklarda sahtecilik ve usulsüzlük yaptıklarının tespit 

edilmesi halinde 1 (bir) yıl süre ile kendilerine satış yapılmamasını, mevcut ve ileride güncellenecek 

verilerinin işlenmesi ve saklanması ile Kuruluşumuzca istenilen bilgi, belge ve verilerin diğer kişi, kurum 

ve kuruluşlarla paylaşılarak teyit edilmesini (sorgulanmasını)  kabul ettiklerine dair ekte yer alan 

taahhütname alınacaktır.  

Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra elden teslim 

edilecektir. 

Link: Taahhütname 

 

 

 

 

 

 

 

 


