
EMANET MISIR ALIM UYGULAMALARI 

 

A –  BAREM UYGULAMALARI 

1-) Tüm iş yerlerimizde mısır alımı yapılacaktır. 

2-) Her araçtan ürünü temsil eden numune alınması ve alımların analizle yapılması esastır.  

3-) Eski yıl mahsulü, canlı haşere (ambar zararlısı) ihtiva eden ve ithal mısırlar kesinlikle 

alınmayacaktır.  

4-) Rutubet oranı %14 ve altında olan mısırlar alıma tabi tutulacaktır. 

5-) Ambar zararlılarına yönelik olarak ilaçlanmış mısırlar, fümigasyon belgesi varsa alıma tabi 

tutulacaktır.  

6-) İş yerine teslim edilmek üzere getirilen mısırın protein cihazı ile analizi bir kez yapılacaktır. 

TMO’ya ürün teslim etmek üzere mısır getirenler dışındaki üçüncü şahıslara kesinlikle 

protein cihazı ile analiz yapılmayacaktır. 

7-) ÇKS Belgesi’nde kayıtlı miktarın üzerindeki mısırın alımı yapılmayacaktır.  

 

B -  EMANET ALIM ESASLARI 

1-) Mısırını emanete bırakmak isteyen üreticiler, analiz işleminin tamamlanmasını müteakip 

ürünün emanete bırakıldığına dair taahhütname imzalayacaklardır. 

2-) Ürün sahibinin talep etmesi hâlinde, aynı depoda muhafaza edilen ve fiyatları eşit olan 

mısırlar gün içerisinde birleştirilerek tek makbuz senedi düzenlenebilecektir. 

3-) Ürün sahipleri TMO’nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabilecektir. 

4-) Mısırını emanet bırakarak makbuz senedi karşılığı kredi kullanan kişilerin bankaya olan 

kredilerinin vade bitiş tarihi 17 Mayıs 2019’dur. 

5-) Makbuz senedi karşılığı kredi kullanan üreticilerin bankalara olan yükümlülüklerini yerine 

getirerek ürünlerini geri çekmeleri durumunda bankalara ödemiş oldukları faizin %25’i 

TMO tarafından karşılanacaktır. 

6-) Emanete bırakılan ürünlerden depo kira ücreti alınmayacaktır. 

7-) 31 Aralık 2018 tarihinden sonra emanet alım yapılmayacaktır. 

8-) Emanetteki mısırlar 31 Mayıs 2019 tarihine kadar depolanacaktır. Bu tarihe kadar 

çekilmeyen mısırlar, makbuz senedi üzerinde yazılı fiyat ve miktar üzerinden TMO 

tarafından zorunlu alım işlemine tabi tutulacaktır. Bu durumda makbuz senedi üzerinde 

yazılı fiyat üzerinden stopaj, varsa yasal kesintiler ve açıklanan yükleme-boşaltma ücretine 

ilave olarak ürünün depoya giriş tarihinden çıkış tarihine kadar olan süre için depolama, 

muhafaza, sigorta vb. masrafları karşılığı 0,30 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır. 

9-) Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde bankadan kullanılan kredinin vadesinde 

geri ödenmemesi ve makbuz senedinin banka tarafından TMO’ya ciro edilmesi durumunda, 

makbuz senedi üzerindeki tutardan stopaj, varsa yasal kesintiler ve açıklanan yükleme-

boşaltma ücretine ilave olarak ürünün depoya giriş tarihinden çıkış tarihine kadar olan 

süre için depolama, muhafaza, sigorta vb. masrafları karşılığı 0,60 TL/Ton/Gün+KDV 

ücret alınacaktır. 

10-) Makbuz senetlerinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalara ciro ve teslim edilmek 

suretiyle teminat gösterilerek kredi kullanılması hâlinde, bankalar tarafından TMO’ya ciro 

ve teslim edilen makbuz senetlerine münhasır olmak üzere, makbuz senedi üzerinde yazılı 

fiyat esas alınarak işlem yapılacaktır.  

11-) Mısırını emanete bırakan ve kredi kullanmayan üreticilere talepleri hâlinde, ÇKS 

Belgesi’ndeki miktar esas alınarak TMO’ya teslim ettiği mısır bedelinin %30’u avans 

olarak ödenecektir. Avans ödemesi yapılan mısırlar kullanılan avansın ödenmesinden sonra 

iade edilebilecektir. Kullanılan avansın kapatılma süresi, avans kullanım tarihinden itibaren 

en fazla 4 ay olacaktır. 

12-) Avans kullanan üreticiler çekilen avanslarını süresi sonunda kapatmamaları halinde;  ürün 

zorunlu alıma tabi tutularak, makbuz senedi üzerindeki tutardan stopaj, varsa yasal 

kesintiler ve açıklanan yükleme-boşaltma ücretine ilave olarak ürünün depoya giriş 

tarihinden çıkış tarihine kadar olan süre için depolama, muhafaza, sigorta vb. masrafları 

karşılığı 0,60 TL/Ton/gün+KDV ücret ödeyeceklerdir. 



13-) İade işleminde, emanetteki mısır bir seferde iade edilebileceği gibi her ürün sahibi için bir 

defaya mahsus olmak üzere talep edeceği bir makbuz senedi ikiye bölünebilecektir. Talep 

edilen bir makbuz senedindeki miktarın istenen kısmı iade edilecek, aynı makbuz senedinden 

bakiye miktar için de yeni bir makbuz senedi düzenlenerek ilgilisine verilecektir. 

14-) Emanetteki mısır geri alınmak istendiği takdirde; makbuz senedi üzerinde yazılı olan miktar 

üzerinden işlem yapılacaktır. 

15-) Emanete bırakılan mısırların iadesi talep edildiğinde, ürün sahibi tarafından emanet ürün 

bırakılan iş yerine yazılı olarak müracaat edilecek olup ürün iade işlemi işyeri yoğunluğu da 

dikkate alınarak yazılı başvurudan sonra başlayacaktır.  

16-) Kredi kullanmak amacıyla bankaya ciro edilenler dışında, ciro edilen makbuz senetleri 

ÇKS Belgesi olmayanlar kapsamında değerlendirilecek ve ürünün geri çekilmesi 

halinde depoya giriş tarihinden çıkış tarihine kadar olan süre için depolama, 

muhafaza, sigorta vb. masrafları karşılığı 0,25 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınacaktır. 

Söz konusu depo kira ücreti makbuz senedinin son sahibi tarafından ödenecektir. 

 

     C -    RANDEVU İŞLEMLERİ 

1-) Emanet mısır alımları tüm iş yerlerimizde randevulu olarak yapılacaktır. 

2-) İçinde bulunulan gün için randevu alınabilecektir. 

3-) Rutubet oranı %14 ve altındaki mısırlar için randevu alınabilecektir. 

4-) Üreticiler, asgari 20 ton için randevu alabileceklerdir. Ancak ÇKS Belgesi’nde kayıtlı 

üretimi 20 tondan az olanlar veya ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı 20 tonun üzerinde ve son 

randevu için kalan miktar 20 tondan düşük olanlar ise bir kez randevu alabileceklerdir. 

5-) ÇKS Belgesi olan üreticilerin randevu limiti, her bir iş yeri için günlük en fazla 150 tondur. 

6-) Randevu sisteminde bir üreticinin aktif olarak en fazla 3 adet randevusu 

bulanabilecektir. Bu 3 randevudan 1 tanesine gelinmesi veya iptal edilmesi durumunda 

yeni bir randevu alınabilecek, randevunun 1 tanesine gelinmeden ya da iptal edilmeden 

4. randevu alınamayacaktır. 

7-) Üreticiler, mısır teslim etmek üzere almış oldukları randevularına iki kez gelmemeleri 

durumunda sistemden bir daha randevu alamayacaklar ayrıca daha sonraki tarihler için 

alınmış olan randevuları da iptal edilecektir. Bu husus, ikaz olarak randevu sayfasında yer 

almaktadır. 

8-) Randevu alan mısır üreticileri, TMO iş yerlerine günlük randevu miktarının en az 

%80'ini teslim etmek zorundadır. TMO iş yerlerine teslim edilen mısır miktarının 

randevu alınan miktarın %80'inden az olması ve bu durumun 3 kez tekrarlanması 

hâlinde, o üreticinin randevu alması engellenecek ve ileri tarihler için aldığı randevular 

iptal edilecektir.  

9-) Randevu alma işlemi, tüm iş yerleri için internet üzerinden “www.tmo.gov.tr” veya  

“www.randevu.tmo.gov.tr” adreslerinden; gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel 

kişiler için vergi numarası ile direkt olarak alınabileceği gibi Kurumumuz şube müdürlüğü 

ve ajans amirliklerine müracaat edilmek suretiyle de yine internet üzerinden alınabilecektir.  

Telefonla randevu verilmeyecektir. 

10-) Üreticiler, randevu almadan önce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden ÇKS bilgilerini 

güncelleyeceklerdir. 

11-) Üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgileri sistem tarafından otomatik olarak 

sorgulanacağından, ÇKS Belgesi’nde kayıtlı mısır miktarı kadar randevu verilecektir. 

12-) Randevu alan mısır sahipleri randevu tarihinde en geç saat 14.00'e kadar iş yerinde hazır 

bulunacaklardır. 

13-) Emanet alım randevuları 31 Aralık 2018 tarihine kadar alınabilecektir. 

14-) Randevular, randevu tarihinden bir gün önce saat 18.00'e kadar iptal edilebilecektir. 

15-) Randevular internet üzerinden iptal edilebilecektir. Randevu iptali için iş yerine yapılan 

başvurularda ise kimlik fotokopisi ve dilekçe alınacaktır. 

16-) Alınan randevular başka bir kişi için kullanılamayacaktır. 

17-) Pazar günleri alım yapılmayacaktır.  

http://www.tmo.gov.tr/
http://randevu./
http://randevu./
http://randevu.tmo.gov.tr/

