
AMAÇ

Bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma  ürün-

lerinin kullanımına yönelik sorunları ortadan kaldır-

mak ve iç ve dış pazara kalıntısız ürün sunmaktır.

Bakanlığımızca bitkisel üretimde kullanılan

bitki koruma ürünlerinin teknik tavsiyelerine

uygun olarak kullanılması ile tüketici sağlığı ve

çevrenin korunmasına bakımından kontrol ve

izlenebilirlik çalışmaları kararlılıkla sürdürülmek-

tedir. 

SERBEST DANIŞMANLARIN GÖREVLERİ

Sözleşme yaptıkları

üreticinin görev ve sorumlu-

luklarını üstlenerek, yönet-

melikle üreticiye verilen bil-

inçli zirai ilaç uygulaması,

kayıt, numune verme ve

ürün imhası gibi görevleri

yerine getirir.

BİTKİSEL ÜRÜN ALICILARININ GÖREVLERİ

Üretim aşamasında kullanılmış olan bitki
koruma ürünü uygulama kayıtları tutulmuş olan,
ürün kimliği bulunan bitkisel ürünleri alır.

Farklı üreticilerden almış olduğu bitkisel
ürünlerin üreticisine ulaşılabilecek kayıt sistemini
oluşturur.

İşleme, tasnif veya paketleme yerlerinde
barkot veya kimlik sistemini oluşturup bu sistemi
ürün ambalajına işler. İşleme, tasnif, paketleme
ve depolama aşamasında  bitkisel ürünlerde kul-
lanılan BKÜ uygulamalarının kayıtlarını tutar.

Bakanlık ve müdürlük görevlilerinin denetim
amaçlı numune almasını sağlar.

Ülkemizde bitki

koruma ürünleri

ya da yaygın

adıyla zirai

mücadele

ilaçları reçete ile

satılmaktadır. 

UNUTMAYALIM!..

Üretici kayıt defterinde

yer alan bilgilerin 

doğruluğunda

üreticinin beyanı
esas kabul edilir.

ÜRETİCİLERİN GÖREVLERİ

Bitki koruma ürünleri teknik tavsiyelere göre
uygun zamanda, uygun dozda ve uygun zirai
mücadele aletleri ile uygular,

Uygulamaların kayıtlarını tutar veya serbest
danışmana tutturur.

Üretim aşamasında kullandığı bitki koruma
ürünü faturalarını ve uygulama kayıtlarını bir son-
raki üretim sezonuna kadar muhafaza eder.

İstenmesi halinde uygulama bilgilerini
Bakanlık görevlilerine, ürün almak isteyen kişi,
kurum ve kuruluşlara verir.

Entegre mücadele, iyi tarım ve sözleşmeli
tarım uygulamalarından herhangi birini
yapıyorsa bu konularda belirlenmiş ilke ve
kurallara uyar.

Bakanlıkça denetim amacıyla istenen ürün
numunelerinin alınmasına yardımcı olur ve
analiz sonucu uygun çıkmayan ürünlerin
imhasını temin eder.

Zirai ilaçlar uygulayıcı sertifikası olan uzman
kişilerce uygulanmakta ve uygulama kayıtları
Üretici Kayıt Defteri’ne kayıt edilmektedir.

BİTKİSEL  ÜRET İMDE KULLANILAN B İTKİ  KORUMA ÜRÜNLERİNİN KAYITLARININ TUTULMASI  VE  İZLENMESİ



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ SATANLARIN GÖREVLERİ

Ürün çeşidi, zararlı organizma ve hasat

zamanını da dikkate alarak, zirai mücadele

teknik talimatları doğrultusunda bitki koruma

ürünü satışında bulunur.

Satışlarına ait kayıtları güncel olarak tutar ve

Bakanlık veya müdürlüğün talebi hâlinde bu

kayıtları ibraz eder.

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul

ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun

faaliyette bulunur. 

DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZ DİKKAT..!

5996 sayılı Kanuna Gereğince İdari yap-

tırımlar;

Kullandığı BKÜ kayıtlarını tutmayanlar

hakkında 5.000 TL,

Bakanlıkça kullanımı yasaklanan BKÜ’nü

reçeteye yazanlara 1.000 TL,

Bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine

uygun şekilde kullanmayanlara 1.000 TL,

Bitki koruma ürünlerinin artık ve ambalaj-

larını Bakanlıkça belirlenen esaslara göre imha

etmeyenlere 1.000 TL. idarî para cezası verilir.

Ayrıntılı bilgi için; 

İl veya İlçe Müdürlüklerimize başvurunuz!

Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı

www.tarim.gov.tr  /  www.gkgm.gov.tr

e-posta: bitkisagligi@tarim.gov.tr

LABORATUVARLAR;

Alınan numunenin en

kısa sürede analizini

yaparak sonucunu

bildirirler.
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