
FİDAN - FİDE ALIRKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ve

RUHSATLANDIRMA
Dikimi tamamlanmış ve budaması yapılmış bir fidan

https://den�zl�.tar�morman.gov.tr

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ



F�de ve F�dan Üret�m� Yapmak İsteyenler:
    T�car� olarak fidan ve fide üretmek �steyen k�ş� 
ve kuruluşlar 5553 Sayılı Kanun gereğ� Üret�c� 
Belges� alarak sert�fikalı fidan üret�p, üretm�ş 
olduğu fidanları satab�l�rler. F�dan ve fide satışı 
yapmak �steyen k�ş�  ve kuruluşlar satış 
yapab�lmes� �ç�n İl Müdürlüğümüzden Tohum 
Bay� belges� almak zorundadırlar.

F�dan Üret�c� Belges� veya Tohum Bay� Belges� 
almak �ç�n gereken şartlar:
·Yapmak �sted�ğ� �şlem� ve açık adres�n 
göster�ld�ğ� b�r d�lekçe �le İl  Müdürlüğüne 
başvurulur,
· Z�raat Mühend�s� �le anlaşma yaptığına da�r 
sözleşme ve Z�raat mühend�s�n�n d�ploma, k�ml�k 
fotokop�s� �sten�r.
· Verg� levhası ve �şletmen�n yer� �ç�n tapu ve k�ra 
sözleşmes� �sten�r.

F�dan Satanların Uyması Gereken Hususlar:
F � d a n  s a t ı ş l a r ı ;  fi d a n  ü r e t � c � s �  y a  d a 
yetk�lend�r�len tohumluk bay�ler� tarafından 
yapılır. Tohumluk bay�� sadece yetk� almış olduğu 
satış alanında, fidan üret�c�s� �se üret�m alanı, �şyer� 
adres�ndek� yetk� almış olduğu satış alanında veya 
İl Müdürlüğü tarafından �z�n 

ver�len kök ur nematodu yönünden tem�z olduğu 
bel�rlenen d�ğer alanlarda sadece fidan üret�c�ler� 
yapab�l�r.

Üret�c� belges�ne sah�p üret�c�ler sadece kend� 
ürett�kler� tohumlukları (fidan, fide, tohum), 
tohumluk bay� �se sadece 5553 sayılı kanun 
kapsamında yetk�lend�r�lm�ş üret�c�ler�n 
tohumluklarını (fidan, fide, tohum) satab�l�r.

· F�danlar mutlaka TTSM'n�n sarı veya mav� 
renktek� et�ketler�yle( Çıplak köklüde enfazla 
10'lu bağ'a 1 et�ket, Tüplüde her b�r�ne, 1 et�ket 
olacak şek�lde) ve b�tk� pasaportu et�ket�  �le 
nakled�lmel�d�r.

· Yapılan kontrollerde fidanların İç Karant�naya 
tab�� hastalık ve zararlılar �le bulaşık bulunması, 
rüzgârdan etk�lenme, suyunu kaybetme ve 
kurumalardan etk�lend�ğ� tesp�t ed�l�rse fidanlar 
b�r tutanakla bedels�z olarak �mha ed�l�r.

F�dan- F�de Alırken 
D�kkat Ed�lecek Hususlar

    F�dan almadan önce hang� amaçla ve ne 
çeş�t fidan alacağına karar verd�kten sonra 
fidanların;
   
· Sert�fikalı veya Standart fidan olduğuna ve 
mutlaka et�ketl� olduğuna, tekn�k elemanlarca 
kontrol ed�l�p ed�lmed�ğ�ne bakılmalıdır. 
Et�kets�z ve b�tk� pasaportu olmayan fidanlar 
alınmamalıdır,

· F�danda aşırı güneş yanıklığı, donma ve 
kuruma bel�rt�ler�, aşı yer�nde tırnak kalıntısı ve 
aşırı ş�şk�nl�k olmamalıdır.

· F�danlarda en az 2–3 yan kök olmalı ve 
kazık kökte havuç kısmı zarar görmem�ş 
olmalıdır.

· Kök, gövde ve dallarda ş�şl�kler, hastalık ve 
zararlı bel�rt�s� �le yaralanmaların olup 
olmadığına d�kkat ed�lmel�d�r. Böyle fidanlar 
kes�nl�kle alınmamalıdır.

· Mutlaka  Ruhsat l ı ,  güven� l � r  k �ş �  ve 
kuruluşlardan fide-fidan alınmalıdır.

· Üret�c�ler�m�z fidan alırken gez�c� olarak gelen 
satıcılardan kes�nl�kle çıplak köklü fidan 
almamalıdırlar. Çünkü pazarlarda araçların 
arkasında get�r�len fidanların kontrol ed�lmeden 
satış yapıldığı b�l�nmel�d�r. Ayağınıza kadar 
get�r�lerek satışa arz ed�len fidanların hastalıklı 
yada zararlı taşıması durumunda araz�n�z�n ve 
çevre araz�ler�n bulaşık hal�ne gelmes�ne neden 
olunacaktır. Bu nedenle fidan alımlarının; İl 
Müdürlüğümüzce yetk�lend�r�lm�ş bay�lerden, 
fidan üret�c�ler�nden ve kontrolümüz altındak� 
fidan satış yerler�nden fidanların alınarak 
d�k�lmes�  hep�m�z�n menfaat� gereğ�d�r.
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