
Bu yıl TMO tarafından mısır alımlarında izlenecek politikalar şunlardır: 

 

1. TMO, mısır üretimi yapılan bölgelerdeki tüm iş yerlerinde 4 Eylül 2015, Cuma günü itibariyle mısır 

alımına başlayacaktır. 

 

2. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler, belgelerindeki mısır üretim miktarının tamamını peşin 

satabilecek veya emanete bırakabileceklerdir. 

 

3. ÇKS Belgesi olmayanlar ise üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla TMO depolarına emanete 

bıraktıkları mısırlarını, 1 Ocak 2016 - 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında TMO'ya satabileceklerdir. 

 

4. Mısırlarını taahhütname karşılığında TMO'ya teslim eden üreticiler, yarından itibaren 10 gün 

içerisinde ürünlerini geri çekebilecek; emanete bırakabilecek veya TMO'ya satabileceklerdir. 

 

5. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla son üç yıldır 

uyguladığı randevulu alım sistemine bu yıl da devam edecektir. 

 

Randevular, internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği 

gibi TMO şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alınabilecektir. 

 

6. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacaktır. 

 

7. Emanet alımlar, geçici alım merkezleri de dâhil olmak üzere tüm iş yerlerinde yapılacaktır. 

 

8. Mısırını TMO depolarına emanete bırakan üreticiler, makbuz senedini kullanarak TMO'dan %30 

avans alabilecek veya TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. 

 

9. Mısırını TMO depolarına emanete bırakan tüccar ve sanayiciler ise makbuz senedini kullanarak 

TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir. 

 

10. Makbuz senedine dayalı kredi kullanan tüm kesimlerin bankalara olan yükümlülüklerini yerine 

getirerek mısırını TMO'ya satmayarak geri çekmeleri durumunda bankalara ödemiş oldukları faizin 

%25'i TMO tarafından karşılanacaktır. 

 

11. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde 

üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır. 

 

12. Üretici banka kartı ile ürün getiren üreticilere erken ödeme yapılacak olup ürününü anlaşmalı 

bankalardan alınan ürün kartı ile teslim eden üreticilere, 15 gün içerisinde ödeme yapılacaktır. 

 

2015 yılı için mısır müdahale alım fiyatı ton başına 725 TL olarak belirlenmiştir. 

 

Bu fiyata ilave olarak Bakanlığımız tarafından ton başına 40 TL prim ödemesi ile gübre, mazot ve 

toprak analizi gibi destek ödemeleri yapılacaktır. 

 



725 TL/Ton olarak belirlenen müdahale alım fiyatı, Bakanlığımızca verilen 55,4 TL/Ton prim ve diğer 

desteklerle birlikte 780 TL/Tona yükselmektedir. 

 

Açıklanan bu fiyatla üretici maliyete göre %70 oranında, ton başına 311 TL kâr elde etmiş olacaktır. 

 

Piyasa gereklilikleri dikkate alınarak TMO'nun 2016 yılı Ocak ayından itibaren uygulayacağı satış 

fiyatının da açıklanması gerekli görülmüştür. 

 

TMO, mısırın 2016 yılı Ocak ayı satış fiyatını 825 TL/Ton olarak belirlemiştir. 


