
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YURT DIŞI TOHUM BAYİLİĞİ MÜRACAAT ŞARTLARI 

 
1 – BAYİLİK MÜRACATINDA BULUNACAKLARDA ARANAN HUSUSLAR 
 
a) Bayilik müracaatında bulunulacak ülkede tohumluk satış faaliyetinde bulunulmasına 

engel bir durum olmadığı taahhüt edilecektir. 
b) Bayilik müracaatında, ülkemizde faaliyet gösterilen yerin açık adresi, telefon ve fax 

numarası ile elektronik posta adresi ibraz edilecektir.  
c) Yurt içinde tohum üretim ve tohum satış faaliyetlerinin olmadığını, bayilik sözleşmesi 

imzalaması halinde bayilik sözleşmesi süresince de yurt içinde tohum üretim ve tohum satış 
faaliyetlerinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt edecektir. 

d) Tüzel kişi olması halinde temsile yetkili kişiler için gerekli yetki belgeleri, ticaret sicil 
tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin nüshası (fotokopi) ile noter tasdikli imza 
beyannamesi ibraz edilecektir. 

e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli nüfus cüzdanı örneği ve imza beyannamesi 
ibraz edilecektir. 

f) Firmaların finansal gücü, tecrübesi, kapsamında son 3 yıl içerisinde yurtdışına en az 
toplam 1.000.000 USD veya bu bedelin altında kalmayacak şekilde ihracat yapılan ülkelerin 
para biriminde ihracat yaptığına ilişkin belge veya yıllık taahhüt edilen tohum satış bedeline 
karşılık olarak 400.000 USD karşılığında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri 
nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans 
mektubu vermesi. 

g) Bayilik talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin bir yazı ile TİGEM’ e müracaat 
etmesi, müracaat yazısına a, b, c, d, e, f fıkralarında belirtilen belgelerin eklenmesi 
gerekmektedir. 

h) Bayilik verilmesi uygun görülenlerden “TİGEM Yurt Dışı Tohum Satış Bayi Sözleşmesi” 
imzalanmadan önce iade edilmemek koşuluyla Irak ve Suriye için 600.000,00 TL, diğer ülkeler 
için 100.000,00 TL bayilik belgesi düzenleme ücreti alınacaktır. 

i) Bayilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin doğabilecek her türlü vergi resim ve harçlar 
bayilik müracaatında bulunan firma tarafından karşılanacaktır. 

 
 
2 – BAYİLİK MÜRACAATININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
TİGEM tarafından üretilen sertifikalı tohumlukların yurt dışına pazarlanabilmesi için 

tarım potansiyeli olan ve çeşitlerimizin uyum gösterebileceği ülkelerde bayilik açılması 
hedeflenmektedir.  

 a) Bayilik müracaatı TİGEM’e ulaştığında, 1. maddenin a, b, c, d, e, f fıkralarında 
belirtilen kriterleri karşılayanlardan, talepte bulunulan ülkenin bayilik kapasitesinin müsait ve 
Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanması halinde bayilik verilecektir. 

b) Bayilik müracaatının, belirlenen bayilik kontenjanının üzerinde olması halinde; 
Başvuru şartlarından f maddesinde ibraz edilen ihracat tutarın miktarı ve son iki yıllık ilgili 
ülkeye satış cirosu kriterleri tercih sebebi olarak değerlendirilir.  

c) Bayilik verilecek ülkeler için bayilik sayısının tespitinde veya artırılmasında o ülkenin 
tarım potansiyeli dikkate alınmaktadır. Bayi sayısını tespit etmekte TİGEM yetkilidir. 

d) Yapılan değerlendirme sonucunda; TİGEM bayilik verip vermemekte serbesttir. 
 
 



 
 
 
3 – BAYİLİK MÜRACAATI YAPAMAYACAKLAR 
 
Aşağıda sayılanlar doğrudan doğruya veya dolaylı olarak müracaat edemezler. 
a) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tüm personeli, 
b) Yurtiçi tohumluk üreticisi ve/veya satıcısı olan kişi ve kuruluşlar, 
c) Bayilik işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlarla, bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları 
ve bunların ortakları.  

 
Bu yasaklara uyulmadan müracaat eden istekliler ile bayilik sözleşmesi imzalanmış olsa 

bile sözleşme iptal edilecektir. 
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