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2016 DÖNEMİ PEŞİN MISIR ALIM UYGULAMALARI 

 

 

1. 2016 dönemi mısır müdahale alım fiyatı 740 TL/Tondur.  

2. Mısır alımları tüm iş yerlerimizde randevulu olarak yapılmaktadır.  

3. TMO, peşin alımlarını ÇKS sistemine kayıtlı olan üreticilerden, üreticilerin ortağı 

olduğu kooperatiflerden doğrudan veya birlikler aracılığı ile yapmaktadır. 

4. Peşin alım miktarı ÇKS Belgesi’nde kayıtlı mısır miktarını geçemez. 

5. Alımlar her yıl yayınlanan Mısır Alım Baremi ve Satın Alma Şartları ile iç mevzuat 

hükümlerine göre yapılmaktadır. 

6. Alımlarda kimyasal ve fiziksel analiz yapılmaktadır.  

7. Ürün analizleri mutlaka araçtan alınan ve ürünün tamamını temsil eden numunede 

yapılmaktadır. Gelen mısıra ait olmayan başka bir numune kesinlikle 

kullanılmamaktadır.  

8. İşyerine, satılmak üzere getirilen mısırın protein cihazı ile analizi bir kez yapılmaktadır. 

TMO’ya satmak üzere mısır getirenler dışındaki üçüncü şahıslara kesinlikle protein 

cihazı ile analiz yapılmamaktadır.  

9. Eski yıl mahsulü, canlı haşere ihtiva eden ve ithal mısırlar kesinlikle satın 

alınmamaktadır. İlaçlanmış mısırlar, fümigasyon belgesi varsa alım işlemine tabi 

tutulmaktadır.  

10. Mısırlar tek grupta değerlendirilmekte ve fiyatlandırılmaktadır.  

11. Sabit işyerleri yanında hasat dönemlerinde açılan geçici alım merkezleri ile ürün 

sahiplerine hizmet verilmektedir. 

12. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO’ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün 

içerisinde, üreticilerin banka hesaplarına aktarılmaktadır. Ürününü anlaşmalı 

bankalardan alınan ürün kartı ile teslim eden üreticilere, 30 gün yerine 20 gün içerisinde 

ödeme yapılmaktadır.  

13. Daha önceden kurutma işlemine tabi tutulduğu belirlenen ve %14’ün üzerinde rutubet 

içeren mısırlar (ikinci kez kurutma işlemine tabi tutulan mısırlarda kırık nispeti ile 

birlikte yabancı madde oranı artacağından depodaki mısır sühunetinin yükselmesine ve 

buna bağlı olarak haşerelenme ile birlikte çeşitli arızaların ortaya çıkmasına sebebiyet 

vermektedir.) peşin veya emanet olarak alınmamaktadır.  

14. Kurutma tesisi bulunmayan işyerlerinde, rutubet oranı % 14’e kadar (%14 dahil), 

kurutma tesisi olan işyerlerinde ise % 28 rutubete (%28 dahil) kadar olan mısırlar alıma 

tabi tutulmaktadır. Kurutma işlemi yapılamayan işyerlerinde, rutubet oranı % 14’ün 

üzerinde olan mısırlar peşin veya emanet alıma tabi tutulmamaktadır. 
 

 


