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GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
 

Ormanların  korunması  ve  geliştirilmesinde  orman  gen  kaynaklarımızı  korumak,  geliştirmek,
ormanı geleceğe taşıyacak orman bitkisi tohumluklarının her türlü hastalık ve zararlılara karşı güvence
altına almak büyük önem arz etmektedir. Ağaçlandırma ve diğer silvikültürel faaliyetlerde kullanılacak
orman  bitkisi  tohumluklarının  orijin  bilgilerinden  başlayarak  kayıt  altına  alınması  ve  kontrol  edilmiş
sağlıklı tohumlukların kullanılması sağlanarak ormanlarımızın dayanıklılığı arttırılacaktır.

Bu maksatla orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumlukların üretim ve satışını yapan gerçek
veya tüzel kişilerin yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve orman bitki pasaportu uygulamalarına ilişkin usul
ve  esasların  düzenlenmesini  kapsayan  "Orman  Bitkisi  Tohumlukları  Piyasasında  Yetkilendirme,
Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği" 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen ekli 311 sayılı Tebliğ'de orman bitkisi  tohumluk üretici,
işleyici, bayi ve satıcıların kayıt altına alınması, meslek mensubu çalıştırılması, orman bitkisi tohumluk
kontrolörlerinin  eğitimi,  yetki  ve  sorumlulukları,  yapacakları  kontrol  işleri,  denetim  yapılması  zararlı
organizma ve hastalıklara karşı  alınacak önlemler,  orman bitki  pasaportunun basılmasına dair  usul  ve
esaslar belirlenmiş olup, uygulamalarda açıklık ve kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

Uygun görüldüğü  takdirde 12/01/2017  tarih ve 684023/02  sayılı Makam Olur'u  ile  01/02/2017
tarihinde  yürürlüğe  girmiş  olan  "306  sayılı  Orman  Bitkisi  Tohumlukları  Piyasasında  Yetkilendirme,
Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Uygulama Usul ve Esasları"adlı tebliğin yürürlükten kaldırılması
ve  ekli 311 sayılı  etkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki"Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Y
Pasaportu Uygulama Usul ve Esasları" tebliğinin yürürlüğe konulmasını,

Olur'larınıza arz ederim.
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TEBLİĞ NO:311 

ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUKLARI PİYASASINDA YETKİLENDİRME, DENETLEME 

VE ORMAN BİTKİ PASAPORTU UYGULAMA USUL VE ESASLARI  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç ve kapsam 

 MADDE 1- (1) Bu Tebliğ’in amacı; ormanların devamlılığı ve sürdürülebilirliğini sağlamak 

maksadıyla sağlıklı tohumlukların kullanılması ve ormanlarımızın sağlığını tehlikeye atacak zararlı 

organizma ve hastalıkların önlenmesi için orman bitkisi tohumluklarının kayıt, üretim, depolama ve 

dağıtım iş ve işlemlerini düzenleyen 31/10/2020 tarih ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu 

Yönetmeliği’nin uygulanmasına açıklık getirilmesi ve yapılacak iş ve işlemlere dair usul ve esasların 

belirlenmesidir. 

 Bu Tebliğ Yönetmelik kapsamında orman bitkisi tohumluklarının kontrolü, alınacak önlemler 

ve orman bitki pasaportu uygulamaları ile yetkilendirme, denetleme, orman bitkisi tohumluk 

kontrolörlerinin eğitimi ve meslek mensuplarının görev ve sorumluluklarına ilişkin iş ve işlemleri 

kapsar. 

 Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 31/10/2020 tarih ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu 

Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen, 

 a) Denetim komisyonu: Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerin uygunluğunu ve 

doğruluğunu denetlemek üzere orman bölge müdürlükleri veya ilgili müdürlük tarafından 

görevlendirilen, en az biri orman bitkisi tohumluk kontrolörü olmak koşuluyla iki veya daha fazla orman 

mühendisinden oluşan komisyonu, 

 b) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğü’nü, 

 c) İlgili heyet: İlgili müdürlükçe Yönetmelik konularında başvuruları incelemek üzere en az biri 

orman bitkisi tohumluk kontrolörü olmak üzere iki veya daha fazla orman mühendisi ile kurulan heyeti, 

 ç) İlgili müdürlük: Genel Müdürlükçe  yetkilendirilmiş orman fidanlık müdürlükleri veya orman 

işletme müdürlüklerini, 

d) Kayıt belgesi: Orman bitkisi; fidan üretici, tohum üretici, fidan ve tohum üretici, tohum bayi, 

tohum işleyici ve tohumluk üretici belgesi ile fidan satıcısı olarak adlandırılan belgeleri, 

e) Kontrol: Orman bitkisi tohumluk kontrolörlerinin Yönetmelik gereği gerçekleştirdikleri 

izleme, gözetim, denetim, muayene, numune/örnek alma, analiz ve belge düzenleme, orman bitki 

pasaportu basım onayı verme gibi işlemleri, 

 f) Kontrolör: Resmî veya özel orman bitkisi tohumluk kontrolörlerini, 

 g) Oda: TMMOB Orman Mühendisleri Odasını, 
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 ğ) ORBİS: Orman Genel Müdürlüğü’nün iş ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirdiği 

orman bilgi sistemini, 

 h) Orman bitkisi fidan satıcısı: Fidan üretimi yapmayan ve Yönetmelikteki orman bitkisi fidan 

üretici belgesi için istenilen diğer şartları sağlayan: orman bitkisi fidan üreticisi belgesi sahibi 

üreticilerden temin ettiği orman bitkisi fidanlarını pazarlamak amacıyla yetkilendirilen gerçek veya tüzel 

kişileri, 

 ı) Orman bitki pasaportu: Bitki sağlığı standartlarının ve özel şartların karşılandığını gösteren, 

orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumluklar için standart hale getirilmiş, usullere uygun olarak 

hazırlanan, ilgili müdürlük veya ilgili müdürlükçe yetkilendirilenler tarafından düzenlenen, orman ağaç, 

ağaççık ve florasına ait tohumlukların hareketi esnasında bulundurulması gereken etiket veya belgeyi, 

 i) Orman bitkisi tohumluğu: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait bitkilerin çoğaltımı için 

kullanılan tohum, yumru, fidan, çelik, doku, aşı materyali gibi generatif ve vejetatif bitki kısımlarını, 

 j) Orman bitkisi tohumluk üreticisi: Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohumlukları üretmek, 

işlemek, satışa hazırlamak ve dağıtmak üzere yetkilendirilen, fidan üreticisi, tohum üreticisi, tohum 

işleyicisi ve tohum bayileri için istenen tüm şartları yerine getiren ve tüm donanımları bulunduran gerçek 

veya tüzel kişileri, 

k) Orman bitkisi tohumluk kontrolör onayı: Orman bitkisi tohumluk kontrolörlerinin 

Yönetmelik kapsamında yaptığı kontrol veya denetimler sonucunda orman bitki pasaportu basımı için 

vereceği onayı, 

 l) Özel orman bitkisi tohumluk kontrolörü: Meslek kuruluşları tarafından eğitime alınarak 

Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu 

Yönetmelik kapsamında çalışmaya, kontrol yapmaya ve belge düzenlemeye yetkilendirilen meslek 

mensubu gerçek kişileri, 

 m) Resmi orman bitkisi tohumluk kontrolörü: Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında 

Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmelik kapsamında Genel Müdürlük 

tarafından eğitim verilerek kontrol ve denetim yapmaya, belge düzenlemeye yetkilendirilen orman 

mühendisi ünvanlı çalışanları, 

n) Teknik mücadele: Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız olan Zararlı Organizmalar ile 

Mücadele Usul ve Esaslarına İlişkin 305 sayılı Tebliğe göre yapılacak mücadeleyi, 

 o) Tohum transfer bölgesi: Bir orman bitki türü için ana materyal, toprak, rakım ve iklim 

koşulları bakımlarından o türün genel yayılış alanının, tohum transferi açısından ana ve alt bölge olarak 

sınırları çizilen her bir bölümü, 

 ö) Yönetmelik: 31/10/2020 tarih ve 31290 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Orman Bitkisi 

Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliğini, 

 p) Yetkili meslek mensubu: Orman mühendisi unvanına sahip olup, 5531 sayılı Orman 

Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 

4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki mesleki faaliyet 

konularını yapmak üzere Orman Mühendisleri Odası’nca yetkilendirilen tohumluk üreticisi, bayisi ve 

satıcılığı, danışmanlığı ve/veya özel orman bitkisi tohumluk kontrolörlüğünü yapan meslek mensubunu,  

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kayıt Belgesi Başvurularının Değerlendirilmesi 

İnceleme raporu düzenlenmesi 

MADDE 4- (1) Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre kayıt belgeleri başvurularının 

değerlendirilmesinde; 

a) İlgili müdürlükler başvuruları incelemek üzere ilgili heyet görevlendirir, 

b) Başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri tam olanlar heyet tarafından yerinde incelenir. 

c) Yerinde yapılacak incelemelerde ilgili heyet tarafından kayıt belgesi türüne göre istenilen 

şartlar ve donanımların uygunluğu incelenir. Ayrıca kontrolör Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre 

incelemeler yapar. Yapılan inceleme sonucunda Ek-1’ deki örneğe uygun olarak rapor düzenlenir ve 

bilgiler ORBİS’te kaydedilir. 

 (2) Orman bitkisi fidan üretici belgesi başvurularında; 

Başvuru sahibine ait üretim alanları toplamı; mülk veya kiralık olarak kullandığı alanların 

toplamıdır. 

Sözleşme yapılan fidan yetiştiricisi var ise bu alanlar yapılan incelemeye dahil edilir,  

Üretim ve depo alanlarının fidan üretimi için uygunluğu Genel Müdürlüğün 7326 sayılı Fidan 

Üretim ve Bakım Çalışmaları Tamimine göre değerlendirilir. 

Orman Kanunu’nun 18 inci maddesine göre orman fidanlığı için verilen izinli alanlarda izin 

Olur’undaki bilgiler dikkate alınır. 

(3) Orman bitkisi fidanlarının üretimini yapmayan, yalnızca ticaretini yapan gerçek ve tüzel 

kişiler için orman bitkisi fidan satıcı belgesi düzenlenir. Başvuruda satışı yapılacak fidanların 

bekletildiği, bakımlarının yapılması ve hastalıklardan korunması için gerekli önlemlerin alındığı, 

sulama ve sulama alt yapısı olan yeterli bir alan olması gerekir. Satıcılar kayıt belgesi sahibi 

üreticilerden temin edeceği fidanların ticaretini yapmak ve orman bitkisi fidan üreticilerine dair 

Yönetmelik’teki diğer hükümlere uymak zorundadır.   

(4) Orman bitkisi tohum ve diğer tohumluklarına dair başvurularda; 

a) Yönetmelik’te yer alan şartlar ve donanımlar değerlendirilir. Ayrıca Soğutma ünitesi, depo 

satış yeri ve diğer donanımların kapasite raporuna uygunluğu incelenir, üretici aynı zamanda tohum 

işleme işini de yapıyorsa tohum işleyici ile sözleşme yapması istenilmez. 

b) Diğer orman bitkisi tohumlukları için gerekli şartlar ve donanım Genel Müdürlükçe 

belirlenir. 

(5) Kayıt belgesi numarası, ORBİS’te belgenin düzenlendiği ilin plaka numarası, kayıt belgesi 

türünün baş harfleri ve o ilde dört haneli rakam olacak şekilde sıra numarası aralarında nokta konularak 

oluşturulur. (Örneğin orman bitkisi fidan üreticisi için: 47.OBFÜ.0001) 

(6) Kayıt belgesi alanlar orman bitkisi tohumluklarının üretim ve ticaretinde 2/2/2006 tarihli ve 

26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği” 

hükümlerine uymak zorundadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Orman Bitkisi Üretici, İşleyici, Bayi ve Satıcıların Denetim İşlemleri 

 Denetim İşlemleri 

MADDE 5- (1) Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre yapılacak denetimler Yönetmelik Ek-

4’te yer alan form düzenlenmek suretiyle aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak yapılır; 

a) Her yılın Ocak- Mart dönemi içinde denetimler ilgili müdürlüklerce planlanır, planlama 

yapılırken ilgili müdürlük sınırlarında bulunan orman bitki türleri, zararlıları, vejetasyon süresi dikkate 

alınır.  

b) Denetimde yetkili meslek mensubunun hazır bulunması istenir. Önceki dönemlerde yapılan 

denetimler gözden geçirilir. 

c)  Orman bitkisi fidan üretici ve satıcıları hastalık belirtilerinin iyi gözlenebildiği vejetasyon 

dönemleri, bayiler satışların yoğun olduğu dönemler, işleyiciler tohumların işlenme dönemleri ve tohum 

üreticileri üretim dönemlerinde denetlenir.  

ç) Sözleşme yapılan fidan yetiştiricilerine ait alanlar denetimlere dahil edilir. 

d) Kontrolörler Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre üretim, işleme, depo ve satış alanlarının 

tümünde gerekli kontrolleri yapar. Ormanlık alanların ağaç türleri dikkate alınarak tehlike 

oluşturabilecek zararlılara yönelik gözlem yapar, tehdit oluşturabilecek türler üretiliyor ise gözetim 

altında tutularak denetim sayısının artırılmasını isteyebilir. 

e) Orman bitki pasaportu sistemine yıllık kayıt olup olmadığı, orman bitki pasaportu 

uygulamalarının Yönetmeliğe uygunluğu kontrol edilir. 

f) Laboratuvara gönderilecek numune için Ek-3’teki etiket iki nüsha düzenlenir, bir nüshası 

yetkili kişiye verilir. 

g) Yetkili meslek mensubunun gerekli kontrolleri yapıp yapmadığı ve yaptığı işlemleri kayıt 

altına alıp almadığı kontrol edilir. 

ğ) Orman bitkisi tohumluklarının üretim ve ticaretinde 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Orman Yetiştirme Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği’ne uyulup uyulmadığı 

kontrol edilir. 

Genel Müdürlük tarafından kayıt altına alınan kaynaklardan üretim yapılıp yapılmadığı ve orijin 

belgesi ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. 

h) Faaliyet alanına göre ormancılık bürosunca düzenlenmiş kapasite raporuna uygunluğu 

kontrol edilir. 

ı) Denetim sonucu yazılı olarak kayıt belgesi sahibine bildirilir. Denetim formları ve tutanaklar, 

analiz raporları vb. diğer tüm belgeler kayıt belgesi sahibinde ve ilgili müdürlüklerde muhafaza edilir. 

i) Yapılan denetim işlemleri ORBİS’te kaydedilir, uygun görülenlerin kayıt belgeleri vize edilir, 

(2) Denetim ve tespit işlemleri kamu kurumlarının yürütmekle zorunlu olduğu görevler 

olduğundan ücret tahakkuk ettirilmez. 

Denetim komisyonlarına her türlü araç, ekipman ve personel katkısı ilgili müdürlükçe sağlanır. 

Denetim yapılacak olan gerçek veya tüzel kişilerden ulaşım vb. gibi taleplerde bulunulmaz. Denetimin 

ormancılık bürolarına yaptırılması durumunda gerekli araç gereçler ormancılık bürosu tarafından 

sağlanır. 
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(3) Denetimlerde istenilecek belgelerde yer alan bilgi ve beyanlardan, ayrıca görülen 

eksikliklerin tamamlanması ile ilgili müdürlüklerce bildirilecek önlem ve teknik mücadele 

yapılmasından yetkili meslek mensubu ile kayıt belgesi sahibi birlikte sorumludur. 

 (4) Denetimi yapılan fidanlığın; 6831 sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesine göre 

verilecek izin ile kurulan orman bitkisi fidanlığı veya 23/10/2019 tarih ve 30927 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğine göre kurulan özel orman fidanlık olması durumunda; 

uygulama projesinde belirtilen üretilecek fidanın türü, yaşı, üretim şekli, adedi ile fiili durum arasında 

fark olup olmadığı, taahhütnamesine uyulup uyulmadığı, fidan üretim alanın amaç dışı kullanıp 

kullanılmadığı hususları da kontrol edilir ve raporlanır. 

Yeminli ormancılık bürosunca denetim yapılması 

MADDE 6- (1) İlgili müdürlüklerce kayıt belgesi sayısı, denetim komisyonuna 

görevlendirilecek personel ve vejetasyon süresi dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde denetimler 

yeminli ormancılık bürolarına yaptırılabilir. Ormancılık bürolarının yapacağı denetimde; 

a) Yönetmelik esaslarına göre denetim yapılır.   

b) Denetim komisyonu üyelerinden en az biri özel orman bitkisi tohumluk kontrolörü olmak ve 

diğer üyeler yetkili meslek mensubu olmak zorundadır. 

c) Oluşturulan denetim komisyonları denetim yapmaya haiz olduğu taahhüdü ile ilgili 

müdürlüklere yazılı olarak bildirilir. 

İlgili müdürlük yeminli ormancılık bürolarınca oluşturulan denetim komisyonunun 

değiştirilmesini isteyebilir. 

ç) Denetim tarihleri ilgili müdürlük tarafından belirlenir. 

d) Yapılan denetime dair düzenlenen denetim formu ve diğer belgeler ormancılık bürosunca 

onaylanıp yazılı olarak ilgili müdürlüklere denetim tarihini takip eden yedi gün içinde bildirilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Meslek Mensuplarının Çalışma Esasları ve Sorumlulukları 

 Meslek mensubunun çalışma esasları 

 MADDE 7- (1) Yönetmeliğin 4 üncü, 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu ve 15 inci maddelerine göre 

çalıştırılacak meslek mensuplarının; 

 (2) Kendi nam ve hesabına fidan/ tohum/ üretici, bayi ve satıcılık yapan meslek mensubu olması 

durumunda; 

a) Ruhsat Belgesinde, 5531 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendinin (4), (5) 

ve (6) numaralı alt bentlerindeki mesleki faaliyet konularında yetkili olmalı ve/veya ‘Özel Orman Bitkisi 

Tohumluk Kontrolörü’ belgesi olmalıdır. 

b) Ruhsat/sözleşme vb. belgeler Orman Mühendisleri Odası’ndan o yılda vizeli olmalıdır. 

(3) Başkasına ait üretim/ bayi ve satıcı iş yerinde çalışacak yetkili meslek mensubu; 

a) Ruhsat Belgesinde, 5531 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendinin (4), (5) 

ve (6) numaralı alt bentlerindeki mesleki faaliyet konularında yetkili olmalı ve/veya ‘Özel Orman Bitkisi 

Tohumluk Kontrolörü’ belgesi olmalıdır. 

b) Ruhsat/sözleşme vb. belgeler Orman Mühendisleri Odası’ndan o yılda vizeli olmalıdır.  
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c) İşveren ile çalışan arasındaki iş akdi sözleşmesi veya kanıtlayıcı belgeler; 

ç) Meslek mensubu yetkinlik belgesine sahip olması kaydı ile aynı iş yerinin fidan/tohum iş ve 

işlemlerini birlikte yürütebilir. 

d) Meslek mensubunun değişmesi durumunda işveren değişiklik tarihinden itibaren on gün 

içinde ilgili müdürlüğe bildirir. 

(4) Başkasına ait üretim/ bayi ve satıcı işyerlerine danışmanlık hizmet alımı kapsamında 

Ormancılık bürolarınca çalıştırılacak yetkili meslek mensubu;  

a) Ruhsat Belgesinde, 5531 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendinin (4), (5) 

ve (6) numaralı alt bentlerindeki mesleki faaliyet konularında yetkili olmalı ve/veya ‘Özel Orman Bitkisi 

Tohumluk Kontrolörü’ belgesi olmalıdır. 

b) Ruhsat/sözleşme vb. belgeler Orman Mühendisleri Odası’ndan o yılda vizeli olmalıdır. 

c) Ormancılık bürosu ile çalışan yetkili meslek mensubu arasındaki iş akdi sözleşmesi veya 

kanıtlayıcı belgeler; 

ç) Ormancılık bürosu ile üretici/bayi/satıcı arasındaki sözleşme veya kanıtlayıcı belgeler. 

d) Meslek mensubunun değişmesi durumunda işveren değişiklik tarihinden itibaren on gün 

içinde ilgili müdürlüğe bildirir. 

e) Bir ormancılık bürosu en fazla on üretici/işleyici/bayiye danışmanlık hizmeti verebilir. 

Kendisi de üreticilik/bayilik ve satıcı olan bürolar kendi dışında en fazla dokuz iş yerine danışmanlık 

hizmeti verebilir.  

Meslek mensubunun sorumlulukları 

MADDE 8- (1) İster kendi nam hesabına, isterse iş akdi veya ormancılık bürosunca danışmanlık 

hizmeti sunan ve Yönetmelik konularında çalışacak meslek mensupları; 

a) Yaptığı iş ve işlemleri kayıt altına almak, rapor veya tutanak ile belgelendirmek,  

b) Danışmanlık hizmeti veren meslek mensupları fidan üretim alanlarının varsa yetiştiricilere 

ait alanlarla birlikte tamamını ayda en az iki kez ve tam gün kontrol ettiği günleri, kendi namına veya iş 

akdi ile çalışan meslek mensupları kontrol, gözlem ve yapılan işlemleri kayıt altına almak, 

c) Tohum ve diğer orman bitkisi tohumluklarının üretici/işleyici/bayilerini üretim, işleme 

süreçlerinde her gün, diğer dönemlerde ayda bir kez kontrol etmek ve kontrol ettikleri günleri ve 

gözlemlerini ve yapılan işlemleri kayıt altına almak, 

ç) Uygulamaların Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu takip etmek, uygun olmayanları kayıt 

belgesi sahibini ve ilgili müdürlükleri yazılı olarak bilgilendirmek, 

(2) Orman bitkisi tohumluk üretici/işleyici/bayilerinin 

a) Yetkilendirildiği faaliyet alanında çalışması, 

b) Üretimle ilgili kayıtların tutulması, 

c) Üretimlerde Genel Müdürlükçe kayıt altına alınan genetik kaynakların kullanılması, 

ç) Üretim alanlarındaki (fidanlık alanları, yetiştiriciler vb.) değişikliklerin ilgili müdürlüğe 

bildirilmesi,  

d) Kayıt belgesi sahibine ilgili mevzuat hakkında bilgi verilmesi, orman bitki pasaportu 

sistemine yıllık kaydı ve yapılacak işlemlerin Yönetmelik ve bu Tebliğ’e uygunluğunun sağlanması,  
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e) Hastalık ve zararlı organizmaların yayılmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınması, 

(3) Zararlı organizma şüphesi varsa ilgili müdürlüğe en geç yedi gün içinde bildirilmesi. 

(4) Zararlı organizmalarla 28/8/2015 tarihli ve 29415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar İle Teknik Mücadele Yönetmeliği 

ve 305 sayılı Tebliğ’e göre gerekli mücadelenin yapılması, 

iş ve işlemlerinden sorumludur. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörlerinin Eğitimi, Yetki ve Sorumlukları   

Adaylarda aranacak şartlar 

MADDE 9- (1) Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre orman bitkisi tohumluk kontrolörlerinin 

eğitimi için adaylarda; 

a) Resmi orman bitkisi tohumluk kontrolörü için, Bakanlık veya Genel Müdürlük emrinde 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A ve 4/B maddeleri ile 4857 sayılı İş Kanuna tabi daimî olarak 

çalışan orman mühendisi, 

b) Özel orman bitkisi tohumluk kontrolörü için, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman 

Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesi birinci 

fıkrası (a) bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki mesleki faaliyet konularında yetkili meslek 

mensubu, 

c) Sınava katılacak adayların eğitime katılmak ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı, 

olma şartları gerekir.  

Başvuru 

MADDE 10- (1) Genel Müdürlük çalışanlarından öncelikle fidanlık şefleri/mühendisleri/müdür 

yardımcıları/müdürleri ve diğer birimlerde çalışanlardan gerekli görülenler resmî orman bitkisi 

tohumluk kontrolörü eğitimi almak üzere görevlendirilir. 

(2) Bakanlığın diğer birimlerinde çalışanlardan eğitim almak isteyenler çalıştıkları birimler 

aracılığıyla Genel Müdürlüğe başvuru yapar, yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilir. 

(3) Özel orman bitkisi tohumluk kontrolörlüğü eğitimi için Orman Mühendisleri Odasına 

başvuru yapılır. 

Eğitim 

MADDE 11- (1) Eğitimler, Bakanlık çalışanları için Genel Müdürlük, serbest meslek 

mensupları için ise Orman Mühendisleri Odası tarafından beş günden az olmamak üzere düzenlenir. 

Eğitim süresi en az 40 saat olarak planlanır. 

Serbest yetkili meslek mensuplarının eğitiminde Genel Müdürlük ile Oda iş birliği yapar. Oda 

yapacağı eğitimi, eğitim programıyla birlikte on beş gün önceden Genel Müdürlüğe bildirir ve Genel 

Müdürlük tarafından eklenilmesi istenilen konuları ekler. 

(2) Eğitim konuları; 
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a) Orman bitkilerinde zarar yapan fungus, virüs, böcek, bakteri, nematod ve diğer zararlı 

organizmalar hakkında genel bilgiler, alınacak önlemler, belirtileri, tespit ve teşhis yöntemleri, numune 

alınması, mücadele yöntemleri ve hastalık örnekleri, 

b) Orman fidanlıklarında görülen hastalıklar hakkında genel bilgiler ve hastalık örnekleri,  

c) Orman bitkisi tohumluklarının ithalatı ile taşınabilecek hastalıklar, 

ç) Bitki beslenmesi ve mikorizanın fidan üretimindeki önemi, gübreleme ve gübrelemede dikkat 

edilecek hususlar, 

d) Sulamanın önemi, toprak drenaj sisteminin oluşturulması, 

e) Fidanlarda sınıflandırma, fidanlarda kalite sınıflarına göre sınıflandırma,  

f) Toprak ve su numune alma yöntemleri ve gerekliliği, 

g) Tohum ıslahı ve moleküler çalışmalar, 

ğ) Tohum gen kaynakları, tohum toplama ve saklama koşulları, çimlendirme yüzdesi tespiti, 

nem tayini ve numune alma yöntemi hakkında genel bilgiler ve örnekler, 

h) Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalarla Mücadele 

Yöntemleri, 305 sayılı Tebliğ, zararlı organizma şüphesi ve hastalık belirtileri görülmesi durumunda 

teşhis edilinceye kadar alınacak önlemler ve korunan alan bilgileri,   

ı) Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki 

Pasaportu Yönetmeliği ve bu Tebliğ’de belirtilen Uygulama Usul ve Esasları olup, 

Genel Müdürlükçe gerekli görülen diğer konular eklenir. 

(3) Eğitim sonunda, teorik ve pratik bilgileri kapsayacak şekilde yazılı bir değerlendirme sınavı 

yapılır.  

(4) Sınav komisyonu; 

a) Genel Müdürlük tarafından yapılan eğitimde; Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi 

Başkanlığından bir, Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığından bir ve Orman Ağaçları ve 

Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden bir kişi olmak üzere, 

b) Orman Mühendisleri Odası tarafından yapılan eğitimde; Genel Müdürlük Fidanlık ve Tohum 

İşleri Dairesi Başkanlığından bir, eğitimi düzenleyen Orman Mühendisleri Odasından iki kişi olmak 

üzere, 

üç kişiden oluşur.  

(5) Eğitim süresine tam katılan adaylar sınava alınır. Sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan 

alanlar tohumluk kontrolörü olmaya hak kazanır. 

(6) Orman Mühendisleri Odası tarafından yapılan sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe ve sınava 

katılanlara bildirilir.  

(7) Yapılan sınavda başarısız olanlar, yeniden başvuru yapar ve tekrar eğitim aldıktan sonra 

sınava tabi tutulur. 

(8) Eğitimlerde üç defa başarısız olan kişiler tekrar eğitim başvurusunda bulunamaz. 
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Orman bitkisi tohumluk kontrolör kartı ve kayıt işlemleri 

MADDE 12- (1) Orman bitkisi tohumluk kontrolörü olmaya hak kazananlara, kişinin T.C. 

kimlik numarası, adı, soyadı, kontrolör numarası ve belge veriliş tarihini içeren fotoğraflı olarak 

kontrolör kartı düzenlenir.  

Resmi orman bitkisi tohumluk kontrolörleri için Genel Müdürlük tarafından Ek-5’deki örneğe 

uygun olarak, özel orman bitkisi tohumluk kontrolörleri için Orman Mühendisleri Odası tarafından Ek-

6’daki örneğe uygun düzenlenen kontrolör kartları onaylanarak ilgili kişiye verilir. 

(2) Orman Mühendisleri Odası, her yıl ocak ayında yetkili özel orman bitkisi tohumluk 

kontrolörü listesini Genel Müdürlüğe bildirir. Yıl içinde yetkili özel orman bitkisi tohumluk 

kontrolörleri listesinde herhangi bir değişiklik olması veya kart iptali durumunu on beş gün içinde Genel 

Müdürlüğe bildirir. 

(3) Emekli olan veya ayrılan resmî orman bitkisi tohumluk kontrolörlerinin kontrolör kartı iptal 

edilir. Emeklilik ve ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde Orman Mühendisleri Odasına başvurması 

halinde özel orman bitkisi tohumluk kontrolör kartı düzenlenir. Bir yıl içinde başvuru yapmayanlar 

tekrar eğitim ve sınava tabi tutulur.  

(4) Özel orman bitkisi tohumluk kontrolörlerinin Genel Müdürlük emrine atanmaları halinde 

asalet tasdik tarihinden itibaren başvuru yapanlar Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek resmi 

orman bitkisi tohumluk kontrolör kartı düzenlenir.  

(5) Orman bitkisi tohumluk kontrolörleri Genel Müdürlük tarafından kayıt edilir. 

Özel orman bitkisi tohumluk kontrolörlerinin denetimi ve kontrolör kartı iptali  

MADDE 13- (1) Özel orman bitkisi tohumluk kontrolörlerinin faaliyetleri ilgili müdürlüklerce 

yapılan denetimlerle resmî tohumluk kontrolörlerince kontrol edilir.  

Yapılan denetimlerde, özel orman bitkisi tohumluk kontrolörünün yetki ve sorumlulukları 

çerçevesinde yürüttüğü işlemlerde eksiklik tespit edildiğinde, bu durumun uyarılarak düzeltilecek bir 

durum olması durumunda, denetim esnasında yapılması gerekenler yazılı olarak bildirilir.  

Denetimi yapanların özel orman bitkisi tohumluk kontrolörünün yeniden eğitime alınmasına 

karar vermeleri halinde bu durum Genel Müdürlüğe veya Oda’ya bildirilir. Bu durumda tohumluk 

kontrolörü yetkilerini kullanmaya devam edebilir. Özel orman bitkisi tohumluk kontrolörleri hatalı 

işlem yapmaları halinde Orman Mühendisleri Odası mevzuatına göre gerekli yaptırım uygulanır. 

 (2) Özel orman bitkisi tohumluk kontrolörü yeniden eğitime alındığı halde bu maddenin birinci 

fıkrasında belirtilen eksikliklerin üst üste iki denetimde devam ettiğinin veya yetkilerini kötüye 

kullandıklarının tespit edilmesi halinde, yapılan bildirimle yetkileri ve kartları, Oda tarafından iptal 

edilir. Oda kart iptalini ve iptal tarihini Genel Müdürlüğe bildirir. 

(3) Kartları iptal edilenler, iptal işleminin tebliğinden itibaren yedi gün içinde Orman 

Mühendisleri Oda’sına itiraz edebilir. İtiraz, Genel Müdürlükten Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi 

Başkanlığından bir, Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığından bir ve Orman Mühendisleri 

Odasından bir görevlinin katılımı ile kurulacak komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 

İtirazı reddedilen bu kişiler tekrar kontrolör olamaz. 

Yetki ve sorumlulukları 

MADDE 14- (1) Orman bitkisi tohumluk kontrolörleri; 

a) 6831 sayılı Orman Kanunu, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, 

İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 333 üncü, 334 üncü ve 338 inci maddelerine, 5531 sayılı Orman 

Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun ve 

bunlara dayanılarak hazırlanan Yönetmelikte yer alan konularda, orman bitki türlerinde kontrol 

yapmaya, numune/örnek almaya, belge düzenlemeye ve orman bitki pasaportu basım onayı vermeye 

yetkilidir. 

b) Yaptıkları kontrol ve işlemler ile düzenledikleri belgelerden doğrudan sorumludur. 

c) Genel Müdürlük tarafından davet edildikleri hizmet içi eğitim veya toplantılara katılmakla 

yükümlüdür. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörleri Tarafından Yapılacak Kontrol ve Orman Bitki 

Pasaportu Basım Onayı 

Kontrol yapılması 

MADDE 15- (1) Orman bitkisi tohumluk kontrolörleri Yönetmelik kapsamında başvuru 

inceleme, denetim ve orman bitki pasaportu basımı için yapacakları kontrollerde; 

Orman bitkisi tohumluklarının üretildiği, depolandığı, satıldığı ve nakledildiği yerlerde zararlı 

organizma ve hastalık belirtilerini makroskobik düzeyde gözlem yaparak kontrol eder.  

Gözlem yapılırken bitkilerin kök, gövde, yapraklarında, zararlı organizma belirtileri, hasar, 

solma, kloroz, leke, yanıklık, kanser yaraları, şekil bozulduğu, gal ve tümör oluşumu ve benzeri diğer 

fizyolojik belirtiler kontrol edilir. 

Kozalak ya da tohum üretim aşamalarında, depolandıkları ve satışa sunuldukları yerlerde 

tohumluğun; saflığı, kaliteyi bozan zararlı organizma olup olmadığı, lekelenme, renk değişimi, şekil 

bozukluğu, kararma, çürüme vb. belirtiler kontrol edilir ve orijin belgesi ile uyumluluğuna bakılır. 

Orman bitki pasaportu uygulamalarının Yönetmelik hükümlerine uygunluğu, satış ve dağıtım 

kayıtları ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. 

Zararlı organizma şüphesi var ise yayılma riski ortadan kalkıncaya kadar bulaşık orman bitkisi 

tohumluklarının ve yakın çevresindeki bitkilerin satış, dağıtım gibi faaliyetlerinin durdurulması imhası 

ve orman bitki pasaportunun durdurulmasını isteyebilir, 

Yapılan kontrol sonucunda yapılacak teknik mücadele, alınacak önlemler ve zararlı 

organizmaya dair bilgileri açıklayıcı şekilde Ek-2’deki kontrol tutanağını düzenler, kontrol tutanağına 

yıllara göre 2021-1,2,3 şeklinde numara verir.  

(2) Belirtilere göre zararlı tespiti yapılamadığı durumlarda numune alıp laboratuvara gönderir. 

Numunelerin gönderileceği laboratuvarlar, Genel Müdürlük, Orman Fakülteleri, Ormancılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ile diğer Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı 

laboratuvarlar veya akredite olmuş özel laboratuvar olmalıdır, laboratuvar masrafları kayıt belgesi 

sahibince karşılanır. 

Numuneler zararı tam olarak temsil edecek şekilde alınır, Ek-3’teki örneğe uygun etiket 

düzenlenir, örneğin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınarak en kısa sürede laboratuvara ulaştırılır.  

Laboratuvar sonuçları gelinceye kadar bulaşık alanda yok etme ve/veya çevreleme, tehlike 

altındaki alanların gözetime alınması ve gerekli gördüğü diğer önlemleri yazılı olarak ilgilisine bildirir, 

kayıt belgesi sahibi gerekli önlemleri uygulamak zorundadır. 
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Laboratuvar sonuçlarını kayıt belgesi sahibi veya yetkilisine ve ilgili müdürlüğe bildirir. 

Zararlı organizma ile bulaşık olduğu tespit edilen tohumluklar, alınan önlemlerin yeterli 

olmadığı ve yayılma riskinin devam ettiği durumlarda ilgili müdürlüğün gözetiminde kayıt belgesi 

sahibi tarafından imha edilir. 

(3) Teknik mücadele yetkili meslek mensubu gözetiminde kayıt belgesi sahibi tarafından yapılır. 

(4) Gerekli durumlarda kontrolör yaptıkları kontrolde ilave rapor, tutanak düzenleyebilirler ve 

yaptıkları tüm işlemleri kayıt altına almak zorundadır. 

Orman bitki pasaportu basım onayı 

MADDE 16- (1) Orman bitkisi tohumluk kontrolörleri Yönetmelik kapsamında orman bitki 

pasaportu basımına onay vermek için; 

Yaptığı kontrol sonucunda kontrol ettiği orman bitkisi tohumluklarının, Yönetmelik’te; 

1-Ek-7’de listelenmiş olan zararlı organizmalardan ari olduğu, 

2-Ek-8’de listelenmiş olan zararlı organizmalarla bulaşık olmadığı, 

3- Ek-9’da yer alan özel şartların sağlandığı ve 

4-Orman bitki pasaportunun basımına engel başka zararlı organizma veya hastalıkların 

olmadığını, 

belirterek Ek-2’deki kontrol tutanağını düzenler. 

Kontrol tutanağındaki bilgiler ORBİS’te kayıt edilir ve onay verilir. 

(2) Yapılan kontrole ait bilgi ve belgeler ilgili müdürlüğe yazılı olarak teslim edilir. 

(3) ORBİS’te orman bitki pasaportu basılamadığı durumlarda ilgili müdürlüklerce daha önceden 

orman bitki pasaportu basım onayı yok ise veya gerekli görülmesi durumunda orman bitkisi tohumluk 

kontrolörlerine yeni bir kontrol yaptırılıp orman bitki pasaportunda bulunması gereken tüm bilgileri 

içeren bir yazı ile sevkiyata izin verilebilir. 

Orman bitki pasaportu bilgileri açıklamaları  

MADDE 17- (1) Orman bitki pasaportu, tohumluk türüne göre Ek-4’deki örneğe uygun olarak 

düzenlenir. 

(2) Orman bitki pasaportunda yer alan; 

a) “Orman Bitki Pasaportu” ibaresi açık bir şekilde yazılmalı, 

b) Ülke kodu, Türkiye veya TR şeklinde yazılır, 

c) Sorumlu resmî kurum veya ayırt edici kodu, ‘Orman Genel Müdürlüğü’ olup, kısaltılması 

gerektiğinde ‘OGM’ olarak yazılır, 

ç) Kayıt numarası, ORBİS’te verilen kayıt numarasıdır, 

d)Transfer bölgesi kodu, Orman kurmak amacıyla yapılacak olan tohum transferlerinde, Orman 

Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yayınlanmış türlere ait transfer 

bölgelerinin kodları kullanılır. Bu türlerin orman kurmak amacı dışında kullanılması durumunda veya 

tohum transfer bölgelerine ilişkin araştırma yapılmamış olan türlerin, tohumluk transferinde "0.0" olarak 

kodlanır; bunlar için ekolojik koşullar dikkate alınarak genel tohum transfer kuralları uygulanır, 
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e) Seri numarası, ada-parsel, depo vb. no ve o yılda basılan pasaport sayısıdır,  

f) Türkçe ve Latince adı, orman bitkisi tohumluğuna ait açık olarak yazılır, 

g) Ürün miktarı, adet, kg. veya litredir, 

ğ) Orijini, Genel Müdürlük tarafından kayıt altına alınmış genetik kaynağa ait kayıt numarasıdır, 

h) İkame pasaport (RP) orijinal pasaport yeniden düzenlenmiş ise menşei kayıt numarasıdır,  

ı) Orman bitkisi tohumlukları, tohum ise olgunlaşma yılı (üretim yılı), fidan ise yaşı, üretim tipi 

(generatif, vejetatif) ile kök kesimi, şaşırtma ve kaplı olup olmadığı, 

i) Kategorisi, 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Orman Yetiştirme 

Materyallerinin Ticareti Yönetmeliği’nde tanımlanmış olan ulusal kategorilerdir, orman bitki pasaportu 

etiket ise bu renkleri ile basılır, belge ise kategori rengi yazı ile yazılır, 

Kategoriler; 

Kaynağı belli: Belirli bir transfer bölgesindeki tohum toplama sahası ya da meşcereden sağlanan 

orman yetiştirme materyalini, SARI renk, 

Seçilmiş: Bir transfer bölgesinde popülasyon seviyesinde fenotipik olarak seçilmiş, 

meşcerelerden sağlanan orman yetiştirme materyalini, YEŞİL renk, 

Nitelikli: Fenotipik olarak bireysel seleksiyon yöntemi ile seçilmiş bireyler ve/veya tohum 

bahçeleri, ebeveyn ağaçlar, klonlar veya klon karışımlarından üretilmiş yetiştirme materyalini, PEMBE 

renk, 

Test Edilmiş: Mukayese denemeleri veya ana materyalinin niteliğine uygun olarak düzenlenmiş 

genetik denemeler ile üstünlüğü ortaya konmuş, meşcere, tohum bahçesi, ebeveyn bireyler, klon ve 

klonal karışım ana materyal tiplerinden üretilen, taşıyan orman yetiştirme materyalini, MAVİ renk ile 

ifade edilir, 

 (3) Tohumların orijin belgesinde orman bitki pasaportu bilgilerinin tümü mevcut ise orman 

bitki pasaportu yerine kullanılır. 

 (4) Yurtdışından gelen orman bitkisi tohumlukları üretime devam edilecek ise orman bitki 

pasaportu sistemine dahil edilir. 

 (5) Orman bitkisi tohumluklarının ekim ya da dikim yapılıncaya kadar bir yerden başka bir yere 

hareketi esnasında orman bitki pasaportu bulundurulması zorunludur. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Önlemler 

Zararlı organizma ve hastalıklara karşı alınacak önlemler 

MADDE 18- (1) Yönetmelik kapsamında uygulanacak önlemlerin yanında orman bitkisi 

tohumluklarının üretim, depolama ve dağıtımında alınacak önlemler; 

a) Üretimlerde Genel Müdürlüğün kayıt altına aldığı gen kaynakları kullanılmalı. 

b) Orman bitkisi tohumluklarının üretildiği gen kaynakları, tohumlukların anaçları kontrolörler 

tarafından üretim öncesi kontrol edilmeli,  

c) Tohumların temiz (saf) olmasına dikkat edilmeli. 
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ç) Genetik olarak hastalıklara dayanıklı türler tercih edilmeli,  

d) Üretim materyalleri uygun sıcaklık ve nem ihtiva eden saklama koşullarında depolanmalı 

veya bekletilmeli.  

e) Çevrede konukçu olabilecek türler, vektörler ortadan kaldırılmalı, yabancı otlar 

uzaklaştırılmalı. 

f) Tohumlar ekilmeden önce kontrolörler tarafından kontrol edilmeli. 

g) Ekim öncesi zararlı organizmalara karşı gerekli önlemler alınmalı. 

ğ) Çimlenme ortamları sterilize edilmeli, hızlı çimlenme ortamı ve sıcaklık sağlanmalı, 

sulamada aşırıya kaçılmamalı ve iyi bir drenaj sağlanmalı. 

h) Kullanılan aletler mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli, zararlı organizma ve 

hastalığın taşınması engellenmeli. 

ı) Toprak tekstürüne göre sulama aralıkları iyi belirlenmeli ve taban suyu yüksek yerlerde drenaj 

sağlanmalı. 

i) Bitkinin havalanması, ışık alması için sık dikimden kaçınılmalı, toprak yüzeyini tamamen 

örtmesi önlenmeli. 

j) Sulama suyu analizi yapılmalı, uygun sulama yöntemi tercih edilmeli,  

k) Ekim parsellerinde rotasyon uygulanmalı 

l) Uygun gübreleme ve toprak işleme yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişimi sağlanmalı. 

m) Zararlı organizma bulaşmış hastalıklı tohumluklar üretimde kullanılmamalı, imha edilmeli,  

n) İhtiyaç duyulan diğer önlemler alınmalıdır.  

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

İdari yaptırımlar 

MADDE 19- (1) Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket 

edenler hakkında 6831 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde belirtilen idari yaptırımlar orman işletme 

şefleri tarafından uygulanır. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir, 

denilir. Bu maddeye göre; 

a) Kayıt belgesi almadan orman bitkisi tohumluklarının üretim ve ticaretini yapanlar, 

b) Orijin belgesi olmayan tohumların üretim ve ticaretini yapanlar, 

c) Orman bitki pasaportu sistemine her yıl kayıt yaptırmayanlar, 

ç) Orman bitki pasaportu olmadan tohumlukları nakledenler, 

d) Meslek mensubu çalıştırma hükümlerine uymayanlar, 

e) Zararlı organizma görülmesi halinde en geç yedi gün içinde ilgili müdürlüğe yazılı bildirim 

yapmayanlar, 
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f) Zararlı organizma veya hastalıkların yayılmasını önlemek için ilgili müdürlükçe gerekli 

görülen tedbirleri almayan veya teknik mücadeleyi yapmayanlar,  

g) Denetimlerde kontrol için gerekli kolaylığı sağlamayan, istenilen bilgi ve belgeleri denetim 

heyetine vermeyenler, 

ğ) Yönetmeliğin diğer hükümlerine uymayanlar, 

hakkında tutulan tutanak ve müstenitler, 6831 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde belirtilen 

idari yaptırımları uygulamak üzere, gereği için orman işletme müdürlüğü/şefliğine gönderilir. 

(2) Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.  

Bu cezalara karşı 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 inci maddesinin birinci fıkrası gereği 

tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece 

verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret 

görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. 

6831 sayılı Orman Kanunu’na göre verilen idarî para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı 

Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Ücretler 

MADDE 20- (1) Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre uygulanacak ücretler; başvuru 

inceleme, belgelendirme, genetik kaynakların kaydı (tohum toplama sahası-TTS), orman bitki 

pasaportu, kontrol işlemleri, orman bitkisi tohumluklarının ithalat ve ihracat ön izinleri ve diğer ücretler 

her yıl ocak ayında Genel Müdürlük web sitesinde yayımlanır. 

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ 

MADDE 21- (1) 12/01/2017 tarih ve 68423/02 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile yürürlüğe giren 

306 sayılı Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki 

Pasaportu Uygulama Usul ve Esasları isimli Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 22- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 23- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür. 
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              Ek-1 

İNCELEME RAPORU 

 (Orman Bitkisi Fidan Üreticisi İçin Örnektir) 

 

Rapor Tarihi ve No                    : 

Orman Bölge Müdürlüğü           : 

İlgili Müdürlük                           : 

Başvuru yapan firma/kişi 

 

Başvurunun konusu                   : 

Alan koordinatları                      : 

 

Yönetmelik’te istenilen şartlar; 

   Fidan üretim alanı (daa) toplam      : 

          Çıplak köklü                             : 

          Rootbal veya kaplı                    : 

          Sera                                           : 

          Depolama                                  : 

          Satış                                           : 

  

   Arazinin, 

         Sahiplilik belgesine uygunluğu : 

         Fidanlık için uygunluğu             : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Fidanlık alanı ve yakın çevresinde zararlı organizma şüphesi olup, olmadığı: 

……………………………………… 

 

İlgili Heyet Görüşü: 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………  

 

Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörü Heyet Üyesi    Heyet Üyesi  

  

  

 

                    Fidanlık Müdürü          Şube Müdürü 

 

 

                   Bölge Müdür Yardımcısı 

 

 

 

…./… / …... 

Onay 

 

Orman Bölge Müdürü 
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                      Ek-2 

 

 

 

 

              

 

 

ORMAN BİTKİSİ TOHUMLUKLARI KONTROL TUTANAĞI 

 

Kontrol tarihi ve no: 

 

Fidanlık adı/Firma/Kişi ad-soyad ve Kayıt belgesi no: 

 

Adres: 

 

Yer bilgileri 

 

Ada-parsel no 
 

Sera 
 

Depo 
 

Diğer 

 

 

   

 

Orman bitkisi 

tohumluğunun 

 

 

Tür adı 

 (Türkçe) 

Tür adı 

(Latince) 

Tohumluk 

türü 

 

Orijin 

Yaş-kap 

şekli/tarifi 

Miktar 
(Adet/Kg) 

      

 

Zararlı organizma-

hastalık belirtileri 

 

 

Zararlı organizmaya 

dair bilgiler 

 

 

 

 

 

Kontrolde yapılan işlemler, 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Alınacak önlemler ve teknik mücadele, 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Sonuç;…………………………………………………………………………………………. 

 

Orman Bitki Pasaportu Basımı:……………………………………………………………….. 

 

 

Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörü 

 

Adı Soyadı 

Kontrolör No 

İmza 
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              Ek-3 

ETİKET ÖRNEĞİ 

 

Firma/Kişi/Fidanlığın; 

 

Adı  

Adresi  

Alınan numune/örneğin;  

Alındığı tarih   

Çeşidi (Fidan, tohum, toprak vb.) 

 

 

Orman bitki türünün 

Türkçe/latince adı 

 

Orijini  

Yer bilgileri 

(Ada, parsel, depo, vs.) 

 

Zarara ait bilgiler ve görüldüğü 

tarih 
 

Zarar gören kısımlar  

Belirtiler  

Şiddeti  

Yapılan işlemler  

Düzenleyen;  

Adı Soyadı  

Kontrolör no  

İletişim bilgileri (telefon, e-mail)  

İmza  

 

  

ORMAN BİTKİSİ PASAPORTU 

                                       Ek-4 

 

LOGO 

 

 

ORMAN BİTKİ PASAPORTU 

 

TR. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ. KAYIT NO.  

 

 

Orman Bitkisi Tohumluğu; Tür Adı (Türkçe ve Latince)., Orijini, Transfer bölgesi 

kodu, Fidan yaşı, üretim tipi, kap şekli veya Tohum sertifika no, üretim yılı, Kategori 

rengi, Seri no, Miktarı, İkame Pasaport ise Menşe Kayıt No                                                    

 

Kontrol Eden: Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolör  

Adı-Soyadı-Kontrolör no: 

 

TARİH  

 



 

18 

                                           Ek-5 
                   Ön yüz 

 
 

 
                  Arka yüz 

 
    Not: Zemin rengi resmi tohumluk kontrolöründe açık mavi ve 8.5X5.3 cm 
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                    Ek-6 
     Ön yüz 

 

     Arka yüz 

 

       Not: Zemin rengi özel tohumluk kontrolöründe açık gri 8.5X5.3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 


