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DOSYA 
 

 

Bilindiği gibi, “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği”  15.05.2009 
tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin uygulaması ile 
detaylar aşağıda verilmiştir. 

1. Tohum üretici belgesi düzenlenirken, “Yetkilendirilen Bitki Grubu” bölümüne Tarla Bitkileri 
ve/veya Sebze ibaresi yazılacaktır. İki grup içinde başvuru yapılması durumunda, iki grubun şartları da 
aranacak herhangi birinin eksik olması ve verilen süre sonunda bu eksikliklerin tamamlanmaması halinde, 
yalnızca eksiklikleri bulunmayan grup için belge düzenlenecektir. Daha önce yalnızca bir grup için belge 
alan üreticiler, diğer grup için de belge almak istediklerinde yönetmelik hükümlerine göre yeniden 
başvuru yapacaklardır. 

2. Tohum üreticiler, üretimlerini sahip olduğu veya kiraladığı arazilerde yapabileceği gibi, tohum 
yetiştiricileri ile de yapabilirler. Dolayısıyla beyanname kabulünde kiralama belgesi veya yetiştirici 
belgesi beyan edilmesi yeterli olacaktır.  

3. Yönetmelikte yer alan “Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim 
ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı veya il 
müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın aslı 
veya il müdürlüğünce onaylı örneği.” hükmünün uygulanmasında, başvuru sahibi veya tüzel kişilikler 
tarafından yapılacak başvurularda şirket ortaklarının herhangi birisi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni 
veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise 
diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneğinin verilmesi yeterlidir. Diğer durumlarda yalnızca 
ziraat mühendisinin sorumluluğu kabul edilecektir. 

4. Çim tohumları üreten şirketler için Tohum Üretici Belgesi başvurularında bir önceki maddede 
belirtilen hükümler peyzaj mimarları için de uygulanacaktır. 

5. Aslı veya il müdürlüğünden onaylı örneği ibaresi bulunan belgelerde aslının görülüp il 
müdürlüğündeki tohumluk kontrolörü tarafından belge fotokopisinin üzerine ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR 
ibaresi yazılması yeterli olacaktır.  

6. Yönetmelik çerçevesinde beyan edilecek olan bütün kira sözleşmelerinde, yönetmelikte noter 
onaylı hükmü yer almadığı için noter onayı talep edilmeyecektir. 

7. Belge başvurularında verilecek belgeler arasında yer alan “Yıllık kapasite beyanı” başvuru 
sahibi tarafından doldurulacak olup, başvurular bu beyana göre incelenecektir. 

8. Yönetmelikte yer alan “işletme için yeterli bina”, başvuru sahibi tarafından beyan edilen yıllık 
kapasitesine göre kontrolör tarafından tespit edilecektir. İşletme binası, başvuru sahiplerinin idari 
işlemlerini yürüteceği yerler olup, tohumluk kontrolörü tarafından uygun bulunması halinde, iletişim 
adresi olarak kullanılacaktır. 

9. Tohum üreticilerinden kapasitelerine uygun bir depo mutlaka talep edilecektir. Beyan edilen 
depo, yıllık kapasite beyanında belirtilen miktarın en az yarısını alabilecek büyüklükte olacaktır. 
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10. Tohum işleme tesisi bulunmayan tohum üretici belgesi başvuru sahiplerinin, tohum işleyici 
belgesi sahipleri ile yapmış oldukları ikili anlaşma veya sözleşmelerinin fotokopilerini beyan etmeleri 
yeterli kabul edilecektir. Sözleşmelerde noter onayı aranmayacaktır. 

11. Fidan üretici belgesi amacıyla yapılan başvurularda, işletme binasına ilişkin tapu veya kira 
sözleşmesi mutlaka aranacak olup, arazi beyan edilmediği takdirde araziye ilişkin herhangi bir belge 
istenmeyecektir. 

12. Süs bitkisi fidesi üreticilerinin fide üretici belgesi müracaatları kabul edilmeyecek, söz konusu 
başvuru sahiplerinin süs bitkisi üretici belgesi için yapılmış başvuruları kabul edilecektir.  

13. Süs bitkisi üreticisi başvurusunda başvuru sahibi, şirket ortağı veya çalıştırılan teknik personel 
peyzaj mimarı ise diplomasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği kabul edilecektir.  

14. Tohumluk bayi belgesi fide, fidan, tarla bitkileri tohumu ve sebze tohumu gruplarında 
verilecektir. Başvuru esnasında bu durum belirtilecek ve beyana göre tespit işlemi gerçekleştirilecektir. 
Tespit işlemleri neticesinde uygun görülenlerin belgelerine yetki aldığı tohumluk grupları da yazılacaktır. 

15. Süpermarketler gibi büyük alanlarda satış yapılan yerlerde, süpermarketin kendi adına satış 
yapması durumunda süpermarkete belge düzenlenecektir. Ancak satış yapılan alan bir başka kişiye 
kiralanmış ise bu kişinin tohumluk bayi veya üretici belgesinin olması yeterli görülecektir. 

16. Tohumluk bayi belgesi başvurularında, başvuru sahiplerinin beyan edilen yıllık kapasiteye 
uygun büyüklükte bir dükkâna sahip olması veya kiralaması şartı aranacaktır. Bu dükkân gıda satışı 
yapılan yerlerde, gıda satışı alanlarından uygun şekilde bölünmüş bir alan da olabileceği gibi, zirai ilaç 
veya yem satışı yapılan yerlerde herhangi bir bölünmeye ihtiyaç duymadan, tohumluk satışı için ayrılmış 
raf veya raflar yada sergi alanları da olabilir. 

17. Tohumluk bayi belgesi başvurularında beyan edilen yıllık kapasiteye uygun depo talep 
edilecektir. Depoda tutmadan yalnızca sipariş yöntemi ile çalışanlardan veya internet aracılığı ile satış 
yapanlardan bu şart aranmayacaktır. Daha sonra yapılan denetimlerde satış örneğinin dışında bayilikte 
tohumluk bulunması halinde depo için süre verilecek, süre sonunda uygun depo beyan edemeyen 
bayilerin yetkisi geri alınacaktır. 

18. Tohumluk bayi belgesi başvurularında, sebze tohumu satışı yapmak isteyen başvuru 
sahiplerinin soğutma ünitesi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu soğutma ünitesi, kapasiteye göre bir 
buzdolabını uygun bir rafı olabileceği gibi, iklimlendirilmiş bir ortam da olabilir. 

19. Fide veya fidan satışı için yetki almak isteyen tohumluk bayileri fide veya fidan satışı için 
gerekli koşulları sağlayan bir bekletme alanına sahip olmaları gerekmektedir. Fideler için bu alan mutlaka 
soğuk hava tertibatına sahip olmalıdır. Fidelerin satış yerinde bekletilmemesi ve üretim yerinden sevkinin 
sağlanması durumunda, böyle bir alan talep edilmeyecektir. Ancak bu şekilde satış yaptığını beyan eden 
bayilerde yapılacak denetimlerde satış örneğinin dışında bayilikte fide bulunması halinde uygun bekletme 
alanı yapılması için süre verilecek, süre sonunda uygun bekletme alanı yapımını tamamlamayan bayilerin 
fide satış yetkisi alınacaktır. Fidanlar için uygun bekletme alanı, tüplü fidanlar için boş bir alan veya bir 
soğuk hava deposu olabileceği gibi, açık köklü fidanlar için soğuk hava deposu veya bitki yetiştirme 
ruhsatına sahip bir hendekleme veya kum alanı da olabilir. 

20. Tohumluk bayi denetimlerinde mutlaka başvuru esnasında beyan edilen kişinin satışın 
başında bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Bulunmayanlar hakkında ilk etapta uyarı verilecek ve 
bu durum yazılı olarak belge sahibine teslim edilecektir. 

21. Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek olan belge örnekleri Genel 
Müdürlüğümüzün internet sitesinde (http://www.tugem.gov.tr/tugemweb/bv_tohumculuk.html) 
yayımlanmaktadır.  
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22. Denetimler esnasında denetlenenlerin ilgili alt birliğe üyelik belgelerini ibraz etmeleri 
istenecek olup, beyan etmeyenlere süre tanınacak ve bu süre sonunda belgelerini ibraz etmeyenlerin 
belgeleri iptal edilecektir. 

23. Bakanlık ana hizmet birimleri olan Genel Müdürlüğümüz, Koruma Kontrol Genel 
Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğüne bağlı kuruluş ve enstitülerin belge almaları zorunlu olmayıp, bu kuruluşlara yalnızca belge 
talep etmeleri halinde belge düzenlenecektir. 

24. Bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek olan belgeler için, Bakanlığımız İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan “TOHUMLUK ÜRETİCİLERİ TARAFINDAN 2009 YILI 
İÇİN ÖDENECEK TARLA VE DEPO KONTROL, LABORATUVAR ANALİZ VE TEST 
ÜCRETLERİ” nin (http://imid.tarim.gov.tr/birim_dosya/2009tohumsert.ucret.doc) 3 üncü maddesinde 
belirtilen ücret alınacak olup, bu ücret 2009 yılı için 25,00 TL olarak belirlenmiştir. 

25. Yönetmelik yayımından önce yürürlükten kaldırılan 13.01.2008 tarih ve 26756 sayılı resmi 
Gazetede yayımlanan Tohumculuk Piyasasında yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğin geçici ikinci 
maddesine hükümlerine göre, il veya ilçe merkezlerinde istihdam ettiği tek bir teknik personel ile belge 
alan kooperatiflerin belgeleri 13.1.2011 tarihine kadar geçerlidir. Bu sürenin sonunda yapılacak 
denetimlerde, belge sahiplerinin Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği 
hükümlerinin hepsini taşıyıp taşımadığı denetlenecektir. Yeni başvuran kooperatifler ve ziraat odaları gibi 
kuruluşlar yönetmelikte belirtilen bütün şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Gereğini rica ederim. 
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