MISIR TEDARİKÇİLERİ DEĞERLENDİRME ve BİLGİ FORMU
Tedarikçi

Tarih

SORULAR

CEVAPLAR

1. Şirketinizde bir kalite sistemi mevcut mudur? Varsa, kapsam ve
referans no nedir?
2. Sattığınız mısırların menşei (yerli/ithal) ve tohum bilgilerini belirtiniz
(marka, tip ve tescil no’su). Bu bilgileri kayıt altına alıyor musunuz?
3. Sattığınız mısırın yetiştirilmesi sırasında kullanılan tarım ilaçlarının
kaydı tutuluyor mu?
4. Alıcı firmanın mısır kabul spekleri konusunda bilgilendirildiniz mi?
Alıcıya mısırı yüklerken hangi analizleri yapıyorsunuz?
5. Satışını yaptığınız mısırda yapılmış olan analizler nelerdir? Kayıtlar
saklanıyor mu?
GDO analizi yaptırdınız mı (kurum ve tarih).
6. Satışını yaptığınız ürünün izlenebilirliği tarafınızca yapılıyor mu, kaydı
tutuluyor mu? (yetiştirilen bölge, kamyon plakası, çiftçi adı vb…)
7. Mısırın nakliyesi için kullanılan araçlarda ne tip kontroller yapılıyor?
Bu kontrollerin ve aracın daha önceki yükleri kayıt altına alınıyor mu?
8. Mısırın satışı deponuzdan yapılıyor ise, ya da daha once depolandıysa
belirtiniz. Depolanan mısırda periyodik olarak hangi kontroller yapılıyor?
9. Satışın yapıldığı depoda, daha önce saklanan ürünlerin kaydı
tutuluyor mu? Ürün karışmasını nasıl engellediğinizi belirtiniz.
10. Sattığınız ürünü depolamadan önce yaptığınız depo temizlik kayıtları
mevcut mudur? Belirtiniz (kullanılan yöntem ve tarih)
11. Sattığınız mısırı sakladığını depo için fumigasyon uygulandı mı?
Detayları belirtiniz (firma adı ve sertifikası, tarih, kullanılan ilaç ve doz)
12. Satışını yaptığınız mısır kurutuldu mu? Ne tip bir kurutma uygulandı,
ne tip yakıt kullanıldı ve kurutma kapasitesiniz nedir?
13. Kurutma parametrelerini belirtiniz. (kurutucu giriş ve çıkışlarda nem,
sıcaklık vs değerleri). Bu parametreler kayıt altında tutuluyor mu?

14. Mısır haricinde hangi ürünlerin alım ve satımını yapıyorsunuz?

15. İthal edilen ürünlerin pazarlamasını yapıyor musunuz? Yapıyorsanız
belirtiniz (soya, mısır, mısır özü, pamuk, DDGS, küspe vs).

Satıcı, işbu belge tahtında tedarik ettiği ürünlerin yüzde yüze yerli üretim olduğundan ve yerli tohum kullanılarak üretildiğinden
emin olmalıdır. Satıcı, 26 Mart 2010 tarih ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve 13 Ağustos 2010 tarihli 27671 nolu GDO ve
ürünlerine dair yönetmelik tahtında her türlü özeni göstermek zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.
İsim, İmza:
Satıcı Kaşesi

