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Konu : Randewlu Hububat Alımı

DAĞITIM YERLERh€

Ilgi: _\lıın Nluhafaza Dairesi Başkanlığı,nın 03.05.20l9 trrihli ve 46095028_106,0l_

E,l l076l sayılı talimaü.

Kurumumuz 2019 dönemi hububat (buğday, arpa, çavdaİ, tritikale ve 1ıılaf) alımlaıını

geçtiğımiz yıllarda olduğu gibi rander,ıılu olarak yapacıü<tır.

1.Randevular internet üzerindcıı www.tmo.gov.E veya rande!,u,nno,gov,tj

adİestelinden alınabilecegi gibi yine intemeı §itesi iizerinden şrıbe müdüıliikleri ile ajans

ıınirlikleriııden de alınabilecektir.
2.Randel,ıı alma işlemi, gerçek kişiler için T.C. kimlik nuıııarası; tüzel kişiler için vergi

ntımaİısı ile yapılacakır.
3.Üreticilere, Çiftçi Kayıt Sistemi,nde (ÇKS) kayıtlı ürün ıniktan kadaı randevu

verılecek ve sisıem ÇKS bilgileriıri otomatik o]arak sorgulayzıcaknr.

4.Üreticiler, raıxleıu alııadan önce İVİlçe Tarırn ve onnan Müdiirlüleriııdcn ÇKS
bilgilerıni giırıcelleyecekleıdir.- 

5.Üretici]er rİnderu alnıat< istediklerinde "Kuruına Vereceğiniz Ürüı" hanesinde sadece

scçııkleıi iirüniiıı Çks bilgilerini göreceklerdir. (örneğin; buğday üriırü seçili ise sadecc
buğdaya air ÇKS bilgileri, arpa iirünü seçili ise sadece arpaya.air ÇKS bilgileri gelecektir.)- 

6.1l"r,aew alma işlerıJerindc "Kunıma Vereceğiniz Ü.ln" bOllmiiııde, ekmeklik ve

nrakamalık btığday alrımı bulunmadığııdan sadece buğday ıandewsu verileceklir.

Koırunurı kırrumunuz ve alt birimleriniz aıacılığıyla köy muhtarhklarına iireticilere ve

diğcr paydaşlara duyurulması ve bilgi verilmesi lıususunda,

. Bilgi vc geıeğııri arzlrica ederim.
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Vahit ÖZEıt
Şube Müdiirii

DAĞıTIM:
l(ocaeli İl Tarım ve Orınaı Müdiirlüğü
Sakarya İl Tarıın ve Orman N4.üdlir}üğti

Düzce 1l Taıııı ve Orman Miidiirlügü
kocaeli ziraat odası
Sakaryı Ziraat Odası
Düzce ziraat odası
Sakarya Ticaret Borsası
Diizce Ticaıet Borsası

0(262) 312 13 l0
0(?,64) 24I 20 |6
0(380) 524 13 97
0(?62)323 29 19

0(264,2173495
0(380)5l4 13 ?0
0(261) 2,18 4? 3?
0(380) 536 52 l8
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