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ÜRETİCİLERİMİZE DUYURU 

A- 2020/21 ALIM DÖNEMİ  KABUKLU FINDIK MÜDAHALE ALIM FİYATLARI           

 

GRUP ADI 
FİYAT (TL/KG) 

GĠRESUN KALĠTE KABUKLU FINDIK 22,50 

LEVANT KALĠTE KABUKLU FINDIK 22,00 

KABUKLU SĠVRĠ ve DĠĞER KABUKLU FINDIKLAR 21,00 

B- RANDEVU ALINMASI: 

 Randevu almak için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dâhil olunması ve kaydın 

güncelleştirilmesi gerekmektedir.  

 Randevuda; üreticiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi numarası yeterli 

olacaktır. 

Randevular, internet üzerinden alınacaktır.  

Üreticiler randevularını; 

a-Ġnternet üzerinden  “http://randevu.tmo.gov.tr”  adresi üzerinden, 

b-Ġnternet üzerinden “http://www.tmo.gov.tr” adresinden 

butonunu tıklayarak, 

c-TMO işyerlerine müracaat ederek randevu alınabilecektir. 

ÇKS belgesinde kayıtlı üretim miktarı üzerinden 1 tona kadar ürünler için en fazla 1 randevu, 

1 tonun üzerindeki ürünler için ise en fazla 2 randevu alınabilecektir.  

NOT: Randevu işlemlerinin başlaması ile http://www.tmo.gov.tr adresine giriş sayfası 

konulacaktır.  

C- ÜRÜN TESLİMİ :  

Alım merkezine ürün satmak için gelen üreticiler aşağıdaki belgeleri yanlarında getirecektir. 

 Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi 

 TMO’nun anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, 

Şekerbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, Denizbank ve Albaraka Türk 

Katılım Bankalarından herhangi birisinden açtırılacak hesaba ait banka kartı 

D-ÜRÜN BEDELİ ÖDEMESİ: 

Ödemeler; 10 gün içerisinde yapılacaktır.  

Lisanslı Depolarda alımlarda ürün bedeli peşin ödenecektir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SATIN ALMA ŞARTLARI   

1- Kabuklu fındıklar 2020 yılı mahsulü olacaktır.  

2- Ürün kendine özgü doğal renk ve kokuda olacak, dış yüzeyi ıslak olmayacaktır. 

3- Canlı haşere ihtiva eden (fındık iç kurdu) ürünler satın alınmayacağı gibi 1 kg’lık analiz 

numunesinde %3’ün üzerinde fındık zararlısı tahribatı içeren ürünlerde SATIN ALINMAZ. 

4- Ġç fındık rutubet oranı %6’dan fazla olan kabuklu fındıklar SATIN ALINMAZ. 

5- Yabancı madde oranı %0,5’ten fazla olan kabuklu fındıklar SATIN ALINMAZ. 

6- Sağlam iç fındık oranı %40’ tan az olan fındıklar SATIN ALINMAZ.  

7- Buruşuk iç fındık oranı %10’dan fazla olan kabuklu fındıklar SATIN ALINMAZ.   

8- Çürük ve bozuk iç fındık oranı %3’ten fazla olan kabuklu fındıklar SATIN ALINMAZ. 

9- Zuruflu tane oranı  %3’ün üzerinde olan kabuklu fındıklar SATIN ALINMAZ. 

10- Çatlak ve kırık fındıklar ile kabuğundan çıkmış iç fındıkların toplamı %5’in üzerinde 

olanlar SATIN ALINMAZ. 

11- Kabuklu fındıklar içerisinde grup karışımı tespit edilmesi ve üreticinin kabul etmesi 

halinde;  

  a) Levant kalite ürün içerisinde Giresun kalite oranı %5’in üzerinde olsa bile ürün 

Levant kalite kodu ve fiyatı ile alıma tabi tutulacaktır. 

  b) Giresun kalite ürün içerisinde Levant kalite oranı %5’in üzerinde ise ürün Levant 

kalite kodu ve fiyatı ile alıma tabi tutulacaktır. 

  c) Giresun Kalite ve Levant kalite ürün içerisinde Sivri kalite oranı %5’in üzerinde ise 

ürün Sivri kalite kodu ve fiyatı ile alıma tabi tutulacaktır. 

 


