
ALIM ESASLARI VE BAREM UYGULAMALARI 

 

1. Alım Esasları 

1.1. 2022 dönemi mısır müdahale alım fiyatı 1. sınıf (M1) için 5.700 TL/Ton, 2. sınıf (M2) 

için 5.650 TL/Ton’dur.  

1.2. Ödeme, mısır teslimatını müteakip 30 gün içerisinde yapılacaktır. 

1.3. Pazar günleri alım yapılmayacaktır. 

1.4. Kurumumuza ürün teslimatı sadece ürün sahipleri tarafından yapılacaktır. Ürün 

sahibinin herhangi bir sebeple ürün teslimatı yapamayacak olması durumunda ürün 

teslimatı vekâlet (noter onaylı) verdiği kişi tarafından yapılabilecektir. 

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

alınmayacaktır.   

1.6. Alımlarda, her araçtan ürünü temsil eden numune alınması ve alımların analizle 

yapılması esastır.  

1.7. 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.  

1.8. 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.) alınmayacaktır. 

1.9. Üreticiler, üreticilerin ortağı olduğu kooperatif ve birlikler ile ÇKS belgesi olan resmi 

kurumlardan, ÇKS Belgesi’nde kayıtlı miktarın üzerindeki mısırın peşin alımı 

yapılmayacaktır. Ancak üreticilere kolaylık sağlanması bakımından, suiistimal (ÇKS 

Belgesi’nde bakiye mısır az olmasına rağmen büyük miktarda mısır getirilmesi) durumu 

da gözetilerek, son vasıtadaki mısırın tamamı satın alınacaktır. 

 

2. Barem Uygulamaları 

2.1. Kurutma tesisi bulunmayan iş yerlerinde, rutubet oranı % 14’e kadar (% 14 dâhil), 

kurutma tesisi olan iş yerlerinde ise % 28’e kadar (% 28 dâhil) olan mısırlar alıma tabi 

tutulacaktır.  

Kurutma işlemi yapılamayan iş yerlerinde, rutubet oranı %14’ün üzerinde olan 

mısırlar alıma tabi tutulmayacaktır. 

2.2. Alımlarda, üreticilerin verilen fiyatı beğenmemeleri durumunda, Hububat Alım ve Satış 

Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin Fiyatlandırma ve Ödeme esaslarına göre 

işlem yapılacak ve bu bölüm üreticilerin anlayacakları şekilde düzenlenerek işyerlerine 

asılacaktır.  

 

 

 


