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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan: 
 
ÖN TEMEL VE TEMEL ÇİLEK FİDESİ, ÜRETİM MATERYALİ VE FİDAN 

ÜRETİMLERİNDE BAKANLIKÇA YETKİLENDİRME TALİMATI 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç  
 MADDE 1 – (1) Bu Talimatın amacı, meyve ve asma fidanı/üretim materyali ile çilek 
fidesi sertifikasyon sistemi içinde, araştırma kuruluşu olmayan kuruluşlar tarafından 1 veya 2 
nolu ünite ile ön temel veya temel blok kurulabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirme esaslarını 
belirlemektir. 
 Kapsam 
 MADDE 2 – (1) Bu Talimat; meyve ve asmada ön temel veya temel üretim 
materyali/fidan/çilek fidesi üretebilmek için araştırma kuruluşları dışındaki kuruluşların 
Bakanlıkça yetkilendirme esaslarını kapsar.  
 Dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu Talimat; 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği- 
Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği’nin 17 nci 
maddeleri, 08/07/2010 tarihli ve 27635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çilek Fidesi Üretimi, 
Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  
 Tanımlar 
 MADDE 4 – (1) Bu Talimatta geçen;  
 a) Araştırma kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı veya bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili 
faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen, kamu kurum ve 
kuruluşları veya özel kuruluşları,  
 b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 
 c) Bakanlıkça Yetkilendirme Komisyonu: Genel Müdürlük, Sertifikasyon Kuruluşu ve 
Bakanlık İl Müdürlüğü’nden birer yetkili personelin katılımıyla oluşturulan komisyonu,  
 ç) Bir nolu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen 
kuruluşlar tarafından ıslahçı materyalinden özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine 
uygun açık alanlarda kurulan, virüsten arî ön temel sınıfta üretim materyali elde edilen bitkileri, 
 d) Bir nolu ünite: Bir nolu damızlık ünitesi ile ön temel fidan üretim parselini, 
 e) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vejetatif 
yollarla çelik, daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı veya aşısız meyve/asma 
fidanlarını, 
 f) Fide: Çilekte bir üretim mevsiminde ana bitkilerden oluşan, doğrudan eşeysiz vejetatif 
yollar veya doku kültürü yöntemleri ile üretilen köklü bitkileri, 
 g) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü, 
 ğ) İki nolu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen 
kuruluşlar tarafından bir nolu ünitelerden elde edilen veya yurtdışından ithal edilen ve ön temel 
kademede olduğu belgelendirilen üretim materyallerinden veya fidanlardan, özel korumalı tel 
seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfında 
üretim materyali elde edilen bitkileri, 
 h) İki nolu ünite: İki nolu damızlık ünitesi ile temel fidan üretim parselini, 
 ı) Ön temel blok: Araştırma Kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar 
tarafından veya yurt dışından ithal edilen, ıslahçı materyalinden üretilen virüsten ari meristem 
fide ile özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan, 
virüsten arî ön temel sınıfta fide elde edilen parseli, 
 i) Ön temel fide: İndeksleme sonucu virüsten ari olduğu belirlenen ön temel blok 
bitkilerinden ilk yılın sonunda elde edilen fideyi,  
 j) Ön temel materyal: Bir nolu damızlık ünitesinden elde edilen üretim materyalini, 
 k) Sertifikasyon kuruluşu: Bakanlık tarafından tohumluk sertifikasyon işlemlerini yapmakla 
yetkilendirilen kuruluşları, 
 l) Temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar 
tarafından ön temel bloklardan elde edilen veya yurtdışından ithal edilen, ön temel kademede 
olduğu belgelendirilen fidelerle, özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun 
açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfta fide elde etmek için yapılan parseli,  
 m) Temel fide: Ön temel bitkiden ilk yılın sonunda elde edilen fideyi, 
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 n) Temel materyal: İki nolu damızlık ünitesinden elde edilen materyali, 
 o) Üretici: Üretim materyali veya fidan/fide konularında üretim, koruma ve/veya işlemden 
geçirme ve pazarlama faaliyetlerini profesyonel olarak yapan gerçek ya da tüzel kişi veya 
kuruluşlar ile kamu kuruluşlarını, 
 ö) Üretim materyali: Meyve ve asma fidanları ile çilek fidelerinin üretilmesinde kullanılan 
çelik, aşı gözü, aşı kalemi, klon, doku kültürü ortamındaki bitkicik, stolon, sürgün ucu ve 
meristem gibi vejetatif, tohum, çöğür ve yoz gibi generatif üretim materyalini, 
 ifade eder. 

İKİNCİ  BÖLÜM 
Bakanlıkça Yetkilendirme 

 Genel şartlar  
 MADDE 5 – (1) Yetkilendirme, üretim, sertifikasyon ve pazarlama ile ilgili şartlar aşağıda 
belirtilmiştir. 
 a) Meyve/asma fidanı ve üretim materyalinde sertifikasyon sistemine ait şema Ek 1’de, 
çilek fidesi sertifikasyon şeması Ek 2’de yer almaktadır. 
 b) Üretilecek olan fidan/üretim materyali ile çilek fidesi çeşidinin ülkemizde kayıt altında 
olması şarttır. 
 c) Fidan/üretim materyali/fide üretecek olan, fakat Bakanlık ana hizmet birimlerinin görev 
alanına giren faaliyetleri yürüten Bakanlık birimleri haricindeki üreticilerde, kullanacağı üretim 
yöntemine uygun olarak 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre Fidan 
Üretici Belgesi/Fide Üretici Belgesi/ Doku Kültürü ile Tohumluk Üretici Belgesine sahip olma 
şartı aranır.   
 ç) Bir veya iki nolu ünite kuracak üreticilerin araştırma kuruluşu veya Bakanlıkça 
yetkilendirilen kuruluş olmaları gerekir. 
 d) Bakanlığımıza bağlı araştırma kuruluşları, meyve-asma konusundaki özel sektör tarımsal 
araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile üniversitelere bağlı kuruluşların, 1 ve 2 nolu ünite/ön 
temel ve temel blok kurmak için, bu Talimat kapsamında yetkilendirme belgesi almalarına gerek 
yoktur. 
 e) Bu maddenin (d) bendi dışında kalan kuruluşların, 1 ve 2 nolu ünite/ön temel ve temel 
blok kurmak istemeleri halinde, Bakanlıkça yetkilendirilmeleri gerekir. 
 f) 1 nolu ünite/ön temel blok kurmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar, ön 
temel/temel fidan/fide/üretim materyali üretmek üzere yetkilendirilmiş olurlar. 
 g) 2 nolu ünite/temel blok kurmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar, temel 
fidan/fide/üretim materyali üretmek üzere yetkilendirilmiş olurlar. 
 ğ) Ön temel fidan üretimi yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar, ön temel 
fidan ve temel üretim materyali/fidan üretmek üzere yetkilendirilmiş olurlar. 
 h) Meyve ve asmada sertifikasyon sisteminde görev alacak kuruluşlar çeşit bazında Genel 
Müdürlükçe belirlenir. Görevlendirilen kuruluş çeşidin 2 nolu ünitesini/ temel bloğunu, araştırma 
kuruluşu veya 2 nolu ünite/temel blok kurmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen bir kuruluşta 
kurdurabilir. Ancak, çeşidin devir işlemi, Genel Müdürlüğün onayına istinaden geçerli olur. 
 ı) Yetkilendirmeye esas belgelerin iptali veya değişikliği halinde, yetki sahibi kuruluş 
tarafından en geç 2 ay içerisinde yetkiye esas şartların sağlanması gerekir. Gerekli şartların 
devamlılığının sağlanması, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşa aittir. 
 i) Yurtdışından ithal edilen üretim materyalleri/fidan/fideler bir, iki ve üç nolu damızlık 
üniteleri / ön temel, temel ve sertifikalı bloğun kurulmasında kullanılabilir.  
 j) Ön temel ve temel üretim materyali/fidan/fideler, ilgili sertifikasyon yönetmeliklerinde 
belirtilen bitki sağlığı standartlarına uymak zorundadır. 
 k) Bakanlıkça yetkilendirme süresiz ve sadece yetkiye esas çeşitler için geçerlidir.  
 l) Bakanlıkça yetkilendirme belgesine sahip kuruluşlar, yetkilerini diğer çeşitlerde, aynı 
sertifikasyon kademesi veya daha alt kademelerdeki aşamalar için genişletmek istemeleri halinde, 
Genel Müdürlüğe başvururlar. Genel Müdürlük komisyon görevlendirmesi yapmaksızın, 
başvuruyu değerlendirerek, yetkiyi genişletebilir.  

  
 1 nolu ünite/ön temel blok 
 MADDE 6 – (1) 1 nolu ünite/ön temel blok kurmak isteyen kuruluşlar, araştırma kuruluşu 
olmamaları halinde, Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmaları gerekir. Bu amaçla başvuruda 
bulunabilecek kuruluşlar aşağıda belirtilmektedir. 
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 A) Ülkemizde korunan çeşitlerde: 
 a) Çeşidin ıslahçısı, 
 b) Çeşidin hak sahibi olan ve ıslahçısından alınmış en az 15 yıllık üretim ve pazarlama 
konusunda yetkiye sahip fidan/fide üreticisi kuruluşlar. 
  
 B) Ülkemizde koruma altında olmayan çeşitlerde: 
 a) Çeşidin ıslahçısı, 
 b) Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü, Edremit Zeytincilik Üretme 
İstasyonu Müdürlüğü, 
 c) Fidan/Fide Üreticileri Alt Birliği. 
 
 (2) Başvuru dosyasına aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Fidan/Fide Üretici Belgesi (FÜAB/FİDEBİR dışındaki kuruluşlar), 

b) Fidan/Fide Üreticileri Alt Birliği’ne Üyelik Belgesi (FÜAB/FİDEBİR dışındaki 

kuruluşlar), 

c) En az 25 m
2 

alanda kurulu laboratuara sahip olunduğunun belgesi, 

ç) Yeterli tarım alet ve makinelerine sahip olunduğunun belgesi, 

d) En az 25 m
2 

depo ve/veya soğuk hava deposuna sahip olunduğunun belgesi, 

e) Yeterli büyüklükte tarım arazisi/sera sahibi olunduğunun belgesi, 

f) Mevcut personel için yeterli çalışma alanına haiz idari binaya sahip olunduğunun belgesi, 

g) Birisi ziraat mühendisi olmak şartıyla en az 2 teknik personele (ziraat mühendisi, ziraat 

teknikeri veya ziraat teknisyeni) ait sigorta bildirimi, 

ğ) Ülkemizde korunan çeşitlerde, çeşidin hak sahibi olunduğuna dair ve ıslahçısından 

üretim ve pazarlama ile ilgili olarak alınmış en az 15 yıllık yetki belgesi (çeşidin ıslahçısından 

istenmez), 

h) Taahhütname (Ek 3),  
  
   2 nolu ünite/temel blok  
 MADDE 7 – (1) 2 nolu ünite/temel blok kurmak isteyen kuruluşlar, araştırma kuruluşu 
olmamaları halinde, Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmaları gerekir. Bu amaçla başvuruda 
bulunabilecek kuruluşlar aşağıda belirtilmektedir. 
  
 A) Ülkemizde korunan çeşitlerde: 
 a) Çeşidin ıslahçısı, 
 b) Çeşidin hak sahibi olan ve ıslahçısından alınmış en az 15 yıllık üretim ve pazarlama 
konusunda yetkiye sahip fidan/fide üreticisi kuruluşlar. 
  
 B) Ülkemizde koruma altında olmayan çeşitlerde: 
 a) Çeşidin ıslahçısı, 
 b) Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü, Edremit Zeytincilik Üretme 
İstasyonu Müdürlüğü,  
 c) Fidan/Fide Üreticileri Alt Birliği, 
 ç) Üretici Belgesine sahip kuruluş. 
  

 (2) Başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler eklenir. 
a) Fidan/Fide Üretici Belgesi (FÜAB/FİDEBİR dışındaki kuruluşlar), 
b) Fidan/Fide Üreticileri Alt Birliği’ne Üyelik Belgesi (FÜAB/FİDEBİR dışındaki 

kuruluşlar), 
c) Yeterli tarım alet ve makinelerine sahip olunduğunun belgesi, 

ç) En az 25 m
2 

depo ve/veya soğuk hava deposuna sahip olunduğunun belgesi, 

d) Yeterli büyüklükte tarım arazisi/sera sahibi olunduğunun belgesi, 

e) Mevcut personel için yeterli çalışma alanına haiz idari binaya sahip olunduğunun belgesi, 

f) Birisi ziraat mühendisi olmak şartıyla en az 2 teknik personele (ziraat mühendisi, ziraat 

teknikeri veya ziraat teknisyeni) ait sigorta bildirimi, 
g) 1 nolu ünite kuruluşu veya çeşit sahibi ile yapılan sözleşme ve en az 15 yıllık çeşidin 

üretim ve pazarlaması ile ilgili yetki belgesi (çeşidin ıslahçısından istenmez), 
 ğ) Taahhütname (Ek 3), 
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 Ön temel fidan 
 MADDE 8 – (1) Ön temel fidan üretmek isteyen kuruluşlar, araştırma kuruluşu olmamaları 
halinde, Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmaları gerekir. Bu amaçla başvuruda bulunabilecek 
kuruluşlar aşağıda belirtilmektedir. 
  
 A) Ülkemizde korunan çeşitlerde: 
 a) Çeşidin ıslahçısı, 
 b) Çeşidin hak sahibi olan ve ıslahçısından alınmış en az 15 yıllık üretim ve pazarlama 
konusunda yetkiye sahip fidan/fide üreticisi kuruluşlar. 
  
 B) Ülkemizde koruma altında olmayan çeşitlerde: 
 a) Çeşidin ıslahçısı 
 b) Fidan Üreticileri Alt Birliği, 
 c) Üretici Belgesine sahip kuruluş 
 ç) Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü, Edremit Zeytincilik Üretme 
İstasyonu Müdürlüğü, 
  
 (2) Başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) Fidan Üretici Belgesi (FÜAB dışındaki kuruluşlar), 
b) Fidan Üreticileri Alt Birliği’ne Üyelik Belgesi (FÜAB dışındaki kuruluşlar), 
c) Yeterli tarım alet ve makinelerine sahip olunduğunun belgesi, 

ç) En az 25 m
2 

depo ve/veya soğuk hava deposuna sahip olunduğunun belgesi, 

d) Yeterli büyüklükte tarım arazisi/sera sahibi olunduğunun belgesi, 
e) Mevcut personel için yeterli çalışma alanına haiz idari binaya sahip olunduğunun belgesi, 
f) Birisi ziraat mühendisi olmak şartıyla en az 2 teknik personele (ziraat mühendisi, ziraat 

teknikeri veya ziraat teknisyeni) ait sigorta bildirimi, 

g) 1 nolu ünite kuruluşu veya çeşit sahibi ile yapılan sözleşme ve en az 15 yıllık yetki 

belgesi (çeşidin ıslahçısından istenmez), 

ğ) Taahhütname (Ek 3), 
 
 Temel fidan 
 MADDE 9 – (1) Temel fidan üretmek isteyen kişi/kuruluşlar, araştırma kuruluşu 
olmamaları halinde, Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmaları gerekir. Bu amaçla başvuruda 
bulunabilecek kişi/kuruluşlar aşağıda belirtilmektedir. 
 
 A) Ülkemizde korunan çeşitlerde: 
 a) Çeşidin ıslahçısı, 
 b) Çeşidin hak sahibi olan ve ıslahçısından alınmış en az 15 yıllık üretim ve pazarlama 
konusunda yetkiye sahip fidan/fide üreticisi kuruluşlar, 
  
 B) Ülkemizde koruma altında olmayan çeşitlerde: 
 a) Çeşidin ıslahçısı 
 b) Fidan Üretici Belgesi’ne sahip üretici, 
 c) Fidan Üreticileri Alt Birliği, 
  
 (2) Başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler eklenir. 
 a) Fidan Üretici Belgesi (FÜAB dışındaki kuruluşlar), 
 b) Fidan Üreticileri Alt Birliği’ne Üyelik Belgesi (FÜAB dışındaki kuruluşlar), 

c) Yeterli tarım alet ve makinelerine sahip olunduğunun belgesi, 

ç) Yeterli büyüklükte tarım arazisi/sera sahibi olunduğunun veya en az 5 yıl süreyle 

kiralandığının belgesi, 

d) Mevcut personel için yeterli çalışma alanına haiz idari binaya sahip olunduğunun belgesi, 

e) Çalıştırılan ziraat mühendisine ait sigorta bildirimi, 

f) 1 veya 2 nolu ünite kuruluşu, veya çeşit sahibi ile yapılan sözleşme, veya temel üretim 

materyali alınacağına dair yazı, 

g) Taahhütname (Ek 3), 
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 Bakanlıkça Yetkilendirme Komisyonu kuruluş ve çalışma esasları 
 MADDE 10 – (1) Bakanlıkça yetkilendirme başvuruları Genel Müdürlüğe yapılır. 
 (2) Genel Müdürlükçe, belgeler açısından uygun bulunan başvurular için komisyon 
görevlendirilir. 
 (3) Komisyon; Genel Müdürlük, sertifikasyon kuruluşu ve Bakanlık il müdürlüğünden 
katılacak birer ziraat mühendisinden oluşur. 
 (4) Komisyonun başkanlığını ve yazmanlığını Genel Müdürlükten katılan temsilci yapar. 
 (5) Komisyon incelemenin ardından durumu bir tutanakla Genel Müdürlüğe bildirir. 
 (6) Genel Müdürlük, Komisyon Tutanağına göre Bakanlıkça Yetkilendirme Belgesi’nin (Ek 
4) düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verir.  
 
 Yetki iptali 
 MADDE 11 – (1) Bakanlıkça Yetkilendirme Belgesi’nin temini için başvuru dosyasında 
yer alan belgelerin geçerliliğini yitirmesi halinde, ilgili kuruluş, en geç 2 ay içinde yenilerini 
Genel Müdürlüğe ibraz eder. Aksi halde Yetkilendirme Belgesi Genel Müdürlükçe iptal edilir. 
 (2) Bakanlıkça yetkilendirmeye esas parsellerin, ikinci bir şahsa devri halinde, 
Yetkilendirme Belgesi Genel Müdürlükçe iptal edilir. 
 (3) Bu Talimat hükümlerine aykırı hareket eden kuruluşların Yetkilendirme Belgesi Genel 
Müdürlükçe iptal edilir. 
 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

   
 İdari yaptırımlar 
 MADDE 12 – (1) Bu Talimat hükümlerine aykırı hareket edenlere, Tohumculuk 
Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen cezai hükümler uygulanır.  
 Düzenleme yetkisi 
 MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük, bu Talimat’ın uygulamasını sağlamak üzere her türlü 
düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. 
 Mevcut yetki belgeleri 
 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Talimat’ın yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen 1 ve 2 
nolu ünite, ön temel ve temel blok, ön temel ve temel fidan yetkilendirmeleri, belge geçerlilik 
süresi bitiminde iptal olur. 
 Yürürlükten kaldırılan Olur’lar 
 MADDE 14 – (1) 16.02.2010 tarih ve 0545 sayılı Temel Fidan Üretimi Yetkilendirme 
Olur’u yürürlükten kaldırılmıştır. 
 (2) 09/03/2011 tarih ve 01629 sayılı 2 No’lu Ünite Yetkilendirme Olur’u yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 Yürürlük 
 MADDE 15 – (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük Makamı’ndan alınan Olur tarihinde 
yürürlüğe girer. 
 Yürütme 
 MADDE 16 – (1) Bu Talimat hükümlerini Bitkisel Üretim Genel Müdürü yürütür. 
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Ek - 1  

MEYVE-ASMA FİDANI VE ÜRETİM MATERYALİ SERTİFİKASYON ŞEMASI 

 

 

1 NOLU DAMIZLIK ÜNİTESİ (bitki/omca) 

 

 

Ön Temel Üretim Materyali  

 

 

Ön Temel Fidan  

 

 

2  NOLU DAMIZLIK ÜNİTESİ (bitki/omca) 

 

 

Temel Üretim Materyali  

 

 

Temel Fidan  

 

 

3 NOLU DAMIZLIK ÜNİTESİ (bitki/omca)  

 

 

Sertifikalı Üretim Materyali  

 

 

Sertifikalı Fidan  

 

      

      MEYVE BAHÇESİ/BAĞ 
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Ek - 2 

ÇİLEK FİDESİ SERTİFİKASYON ŞEMASI 

 

 

MERİSTEM BİTKİ 

 

               İndeksleme 

 

VİRÜSTEN ARİ MERİSTEM FİDE 

 

 

ÖN TEMEL BLOK  

 

 

Ön Temel Fide  

 

 

TEMEL BLOK 

 

 

Temel Fide 

 

 

SERTİFİKALI BLOK  

 

 

Sertifikalı Fide 

 

      

      ÇİLEK MEYVE BAHÇESİ 
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Ek-3  

 

TAAHHÜTNAME 

 

Aşağıda unvan ve adresi bulunan kuruluşumuz bünyesinde ………. türlerine ait …… 

çeşitlerinde ….. sahibi olmayı istiyoruz. Talebimizin kabul edilmesi halinde; 

 

1. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve buna bağlı mevzuatlara uyulacağını, 

2. Yetkinin verilmesine esas şartları korumayı, devam ettirmeyi ve değişen şartların iki ay 

içerisinde Genel Müdürlüğe bildirileceğini, 

3. Bakanlık tarafından davet edileceğimiz toplantılara katılmayı, 

4. Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz takdirde, yetkimizin iptal edilebileceğini 

bildiğimizi, 

5. Her yıl sonunda yapılan faaliyetlerle ilgili Genel Müdürlüğe yıllık raporların 

iletileceğini, 

6. Ön Temel ve Temel Çilek Fidesi, Üretim Materyali ve Fidan Üretimlerinde Bakanlıkça 

Yetkilendirme Talimatı’na göre çalıştırılması zorunlu olan teknik personelin çalıştırıldığına dair 

sigorta bildirimleri veya diğer resmi kayıtları her yıl sonunda Genel Müdürlüğe bildirmeyi, 

7. ……. Üretici Belgesinin ve ……. Altbirliğine üyelik belgesinin iptali veya süresinin 

dolması halinde, söz konusu belgelerin en geç 2 ay içinde yenilendiğinin Genel Müdürlüğe ibraz 

edilmemesi halinde yetkinin iptal edileceğini bildiğimizi,  

 beyan ve taahhüt ederiz.  ……/……/…… 

 

 

 

Kuruluş Yetkilisi 

Ünvanı 

Kaşe 

İmza                   

 
 
 

 
 


