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BİTKİSEL ÜRÜN ALICILARIN 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 veye kimlik 
sistemini oluşturup bu sistemi ürün ambalajına işler. 

Bakanlık ve Müdürlük görevlilerinin denetim amaçlı numune 
almasını sağlar. 

İşleme, tasnif-paketleme ve depolama aşamasında bitkisel 
ürünlerde kullanılan BKÜ uygulamalarının kayıtlarını tutar. 
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BİTKİ KORUMA URUNU SATANLARIN 
GÖREVLERİ 

Ürün Çeşidi, zararlı organizma ve hasat zamanı da dikkate 
alarak, zirai mücadele teknik talimatları doğrultusunda bitki 
koruma ürünü satışında bulunur. 

Satışlarına ait kayıtları güncel olarak tutar, Bakanlık veya 
Müdürlüğün talebi halinde bu kayıtları ibraz eder. 

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğe uygun faaliyetde bulunur. 

LABORATUVARLARIN SORUMLULUKLAR 

Yetkilendirilmiş laboratuvarlar, Bakanlıkça gönderilen 
numunenin en kısa sürede analizini yaparak sonucunu bildirirler. 

Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı 
davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun 38 inci ve 39 uncu 
maddesinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. 

Bakanlıkça reçeteli olarak satılması istenen bitki koruma 
ürünlerini reçetesiz olarak alıp uygulayanlara, reçetesiz olarak 
satanlara ve Bakanlıkça istenen kayıtları tutmayanlara idarî 
para cezası verilir. 

- Bakanlıkça kullanımı yasaklanan bitki koruma ürünlerini 
reçeteye yazanlara idarî para cezası verilir. 

- Bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun şekilde 
kullanmayanlara idarî para cezası verilir. 

- Bitki koruma ürünlerinin artık ve ambalajlarını Bakanlıkça 
belirlenen esaslara göre imha etmeyenlere idarî para cezası 
verilir. 
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GENEL AMAÇ 

Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar bitkisel Üretimde 
kullanılan bitki koruma Ürünlerinin kayıtlarının tutularak 
izlenebilirliğinin sağlanması ve neticede gıda güvenilirli
ğinin gerçekleştirilmesidir. 

Bu çalışmalar ile: 
- Tarladan sofraya güvenilir taze sebze ve meyve üretimi ve 

güvenilir gıda hedefi doğrultusunda izlenebilirlik sistemi 
oluşturulacak, 

- Tarımsal üretim aşamasında insanı, çevreyi ve hayvan 
sağlığını tehdit eden risk unsurları giderilecek, 

- İç tüketim ve ihracat için sağlıklı, güvenilir ve kontrollü 
ürün yetiştirilecek, 

- Ürünlerin pazarlaması kolaylaşacak ve pazarlama 
imkânları artacak, 

- Bilinçli üretici ve bilinçli tüketici toplumu oluşturu
lacaktır. 

Talep edildiğinde üretim ile ilgili bilgiler ve bitki koruma 
ürünü uygulama bilgilerini Bakanlık görevlilerine, ürün almak 
isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara verir. 

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

Üretici Kayıt Defterinde yer alan bilgilerin tümünün 
doğruluğu hususunda üreticinin beyanı esas kabul edilir. 

URUNUN YETİŞTİRİLMESİ AŞAMASINDA HANGİ 
KİMYASALLARIN KULLANILDIĞININ BELİRLENMESİ ANCAK 

ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİNİN DOLDURULMASI İLE 
MÜMKÜNDÜR 
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Ülkemizde bitki koruma ürünleri ya da yaygın adıyla zirai 
mücadele ilaçlan reçete ile satılmaktadır. 

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

ÜRETİCİLERİN G Ö R E V VE 
SORUMLULUKLARI 

Bitki Koruma Ürünlerini, Bakanlıkça belirlenen tavsiyelere 
göre; uygun zamanda, uygun dozda ve uygun zirai mücadele 
aletleri ile uygular, uygulamaların kayıtlarını tutar, serbest 
danışman veya bünyesinde serbest danışman çalıştıran kurum 
ve kuruluşlara tutturur. 

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

SERBEST DANIŞMANLARIN GÖREVLERİ 

Sözleşme yaptıkları üreticinin görev ve sorumluluklarını 
üstlenerek, yönetmelikle üreticiye verilen bilinçli zirai ilaç 
uygulaması,kayıt, numune verme ve ürün imhası gibi 
görevleri yerine getirir. 

ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ, ÜRÜNÜN 
PAZARLANMASINDA »YETİŞTİRİCİLİK 

DEVRESİNDE UYGUN KİMYASALLARIN 
KULLANILDIĞININ GÖSTERGESİ OLACAKTIR. 

ÜRÜNÜNÜZ İÇİN GEREKLİ OLAN ÜRETİCİ 
KAYIT DEFTERLERİNİ İL VE İLÇE GIDA TARIM 
VE HAYVANCANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNDEN 

TEMİN EDEBİLİRSİNİZ. 


