
 

2020 DÖNEMİ BAKLİYAT RANDEVU İŞLEMLERİ 

 

1. Randevular, internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adresinden 

alınabileceği gibi şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alınabilecektir. 

2. Randevu alma işlemi, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası; ÇKS belgesi olan tüzel kişiler 

için vergi numarası ile yapılacaktır. 

3. Üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı kabuklu kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve 

nohut miktarı kadar randevu verilecek, sistem ÇKS bilgilerini otomatik sorgulayacaktır.  

4. Üreticiler, randevu almadan önce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden ÇKS bilgilerini 

güncelleyeceklerdir.   

5. Randevu alma aşamasında, ÇKS’de tanımlı bulunan ilçeye göre ürünün teslim edilebileceği 

işyerleri otomatik olarak ekranda görüntülenecektir. 

6. Üreticiler asgari 5 ton için randevu alabileceklerdir. Ancak ÇKS’de kayıtlı üretim miktarı 5 

tonun altındaki üreticilere bir kez randevu verilecektir. 

7. ÇKS’de kayıtlı toplam üretim miktarı 5 tonun üzerinde ve son randevu için kalan miktar 5 

tondan düşük olan üreticiler ise bir kez randevu alabilecektir. 

 (Örneğin ÇKS’de kayıtlı kabuklu kırmızı mercimek üretim miktarı 14 ton olan bir üretici 6 ton 

+ 6 ton olmak üzere 2 randevu alacak, kalan 2 ton hakkı için sadece bir defaya mahsus olmak 

üzere 2 tonluk randevu alabilecektir. 1 ton + 1 ton olarak 2 adet randevu alamayacaktır.)   

8. Üreticilerin randevu limiti, her bir iş yeri için günlük en fazla 25 tondur.  

9. Üreticiler, ÇKS’de bulunan kayıtlı üretim yerine göre ürününü verebileceği her bir iş yeri ve 

ürün için gün içerisinde randevu alabileceklerdir. 

10. Randevu sisteminde bir üreticinin ürün bazında 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.   

11. Randevu sahipleri, TMO iş yerlerine günlük randevu miktarının ürün bazında en az % 80'ini 

teslim etmek zorundadır. TMO iş yerlerine teslim edilen miktar, randevu alınan miktarın % 

80'inden az olması ve bu durumun 4 kez tekrarlanması hâlinde, randevu sahibinin randevu 

alması engellenecek ve ileri tarihler için aldığı randevular iptal edilecektir.  

12. Ürün sahibi ÇKS’deki üretim miktarı kadar teslimat yapması durumunda (son araç hamulesi 

alınacak) sonraki günler için randevusu varsa alınan randevular sistem tarafından otomatik 

olarak iptal edilecektir.  

13. Ayrıca üreticinin birden fazla randevusu var ise ve üretici ilk randevusunda ÇKS miktarını 

aşmış ise randevu sistemi sonraki randevularını alım bilgisi doğrultusunda iptal edecek ve bir 

daha randevu alamayacaktır.  

14. Randevular, randevu tarihinden bir gün önce saat 18.00'e kadar internet üzerinden veya iş 

yerlerine müracaat edilerek iptal edilebilecektir. Randevu iptali için iş yerlerine yapılan 

başvurularda kimlik fotokopisi ve dilekçe alınacaktır. 

15. Üreticiler almış oldukları randevularına ürün bazında iptal etmeden 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. 

16. İşyerine teslim edilecek ürün miktarının, suiistimale meydan verecek şekilde alınan randevu 

miktarının çok üzerinde olması durumunda getirilen ürün 1 (bir) sefere mahsus alınacaktır. 2. 

sefer ve sonrasında üretici mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından sadece sistemden 

alınan randevu miktarı kadar alım yapılacak, üzerindeki miktar kabul edilmeyecektir.   

17. Randevular 1 Ekim 2020 tarihine kadar alınabilecektir.   


