
RANDEVU İŞLEMLERİ 

 

1. Mısır alımları tüm iş yerlerimizde randevulu olarak yapılacaktır.  

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

alınabileceği gibi işyerlerinden de alınabilecektir. Telefonla randevu verilmeyecektir.    

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

bilgilerini güncelleyeceklerdir. 

4. Üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgileri sistem tarafından otomatik olarak 

sorgulanacağından, ÇKS Belgesi’nde kayıtlı mısır miktarı kadar randevu verilecektir.    

5. Randevu sisteminde; kurutma tesisi olan iş yerlerinde rutubet oranı % 28’e kadar, 

kurutma tesisi olmayan iş yerlerinde ise rutubet oranı  % 14 ve altındaki mısırlar için 

ayrı ayrı randevu alınabilecektir.  

6. Kurumumuza ürün teslimatı sadece ürün sahipleri tarafından yapılacaktır. Ancak ürün 

sahibinin herhangi bir sebeple ürün teslimatı yapamayacak olması durumunda ürün 

teslimatı vekâlet verdiği (noter onaylı) kişi tarafından yapılabilecektir. Bu uyarı randevu 

alma aşamasında ana sayfada yer almaktadır. 

7. ÇKS belgesi sahipleri, asgari 20 ton için randevu alabileceklerdir. Ancak ÇKS 

Belgesi’nde kayıtlı mısır üretimi 20 tondan az olanlar veya ÇKS'de kayıtlı mısır üretim 

miktarı 20 tonun üzerinde ve son randevu için kalan mısır miktarı 20 tondan düşük 

olanlar bir kez randevu alabileceklerdir. 

(Örneğin; ÇKS’de kayıtlı üretim miktarı 50 ton olan bir üretici 20 ton + 20 ton olmak 

üzere 2 randevu almış olsun. Kalan 10 ton hakkı için sadece bir defaya mahsus olmak 

üzere 10 tonluk randevu alabilecektir. 5 ton + 5 ton olarak 2 adet randevu 

alamayacaktır.) 

8. Randevu, ileriki günler için alınabileceği gibi içinde bulunulan gün için de 

alınabilecektir.   

9. Bir üretici, bir günde, bir işyeri için bir kez randevu alabilecektir. 

10. Üreticiler, bir iş yeri için günlük en fazla 150 ton randevu alabileceklerdir 

11. Randevu alan  mısır sahiplerine, randevu tarihinde en geç saat 14.00'e kadar iş yerinde 

hazır bulunmaları yönünde bilgilendirme yapılacaktır.  

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

iş yerlerine müracaat edilerek iptal edilebilecektir.  

13. Randevu sisteminde bir mısır sahibinin 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.   

14. Üreticiler mısır teslim etmek üzere almış oldukları randevularına 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. 

15. Randevu alan mısır sahipleri, TMO iş yerlerine günlük randevu miktarının en az          

% 80'ini teslim etmek zorundadır. TMO iş yerlerine teslim edilen mısır miktarının 

randevu alınan miktarın  % 80'inden az olması ve bu durumun 3 kez tekrarlanması 



hâlinde, o mısır sahibinin randevu alması engellenecek ve ileri tarihler için aldığı 

randevular iptal edilecektir.  

16. Peşin alım randevuları 31 Mayıs 2023 tarihine kadar alınabilecektir.  

 Randevu alarak iş yerlerine gelen ürün sahiplerinin, mısırını herhangi bir nedenle 

TMO'ya vermekten vazgeçmesi veya analiz neticesinde mısırının reddedilmesi 

durumunda; ürün sahibinin reddedilen mısır miktarı için tekrar randevu alabilmesi 

amacıyla düzenlenmiş olan ürün analiz fişinde, TMO RED veya Üretici RED mutlaka 

yapılacaktır.  

17. Pazar günleri alım yapılmayacaktır.  

18. ÇKS belgesi olmayan Kamu Kurum Kuruluşlarından yapılacak alımlarda 

randevu şartı aranmayacaktır. 

19. Alınan randevular başka bir kişi için kullanılamayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


