
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TOHUMLUK BAYİLİĞİ MÜRACAAT ŞARTLARI 

 
1 – İSTEKLİLERDE ARANAN HUSUSLAR 
TİGEM Bayiliği talebinde bulunan isteklilerde aşağıdaki hususlar aranır. 
a) İsteklinin, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ve Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme 

ve Denetleme Yönetmeliği esaslarında Tohumluk Bayi Belgesine haiz olması ve Bakanlıkça yapılan 
yıllık denetimde uygun denetim raporu alması gereklidir. 

b) İstekli müracaatında bayilik belgesi ile birlikte, faaliyet gösterdiği mekânın açık adresini 
(bayilik belgesindeki adrese uygun olacaktır), telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresini 
verecektir. 

c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde Ticaret Odası ile Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği’ne 
kayıtlı olduğu ve müracaat tarihinde faaliyette bulunulduğu, isteklinin gerçek kişi olması halinde Tohum 
Dağıtıcıları Alt Birliği’ne kayıtlı olduğu ve müracaat tarihinde faaliyette bulunulduğu belgelenecektir. 

d) İstekli 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) İsteklinin, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli nüfus cüzdanı örneği ve imza 
beyannamesi ibraz edilecektir. 

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

g) Bayilik verilmesi uygun görülenlerden TİGEM Bayilik Sözleşmesi imzalanmadan önce 
iade edilmemek koşuluyla 25.000,00 TL Bayilik Belgesi Düzenleme Ücreti alınması zorunludur. 

 
2 – BAYİLİK MÜRACAATININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
TİGEM’ce üretilen Sertifikalı Tohumlukların tüm yurt sathına ulaşabilmesi için; 
a) Tarım potansiyeli olan tüm il merkezi ve ilçelerde bayilik açılmasına özen 

gösterilmektedir. 
b) Bayilik açılıp açılmaması veya bayi sayısının tespitinde; beldenin tarım potansiyeli 

(ekilebilir arazi miktarı, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı, hububat üretim kapasitesi ve sair 
unsurlar) dikkate alınmaktadır. Bayi sayısını tespit etmekte TİGEM yetkilidir. 

c) Bayilik müracaatı TİGEM’ e ulaştığında yukarıdaki hususlar dikkate alınarak konu 
değerlendirilecek, İl-İlçe’nin bayilik kapasitesinin müsait ve isteklinin durumunun uygun olması halinde 
bayilik verilecektir. 

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

 
3 – BAYİLİK MÜRACAATI YAPAMAYACAKLAR 
Aşağıda yazılı kimseler doğrudan doğruya veya dolaylı olarak müracaat edemezler. 
a) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tüm personeli, 
b) Evvelce Bayilik anlaşması yapılanlardan taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine 

getirmedikleri için veya buna benzer nedenlerle Bayilik Sözleşmesi feshedilen kimseler, 
c) Tohumluk üreticisi olan kişi ve kuruluşlar. 
d) 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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