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YÖNETMELİK 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 
BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN 

KAYITLARININ TUTULMASI VE İZLENMESİ  
HAKKINDA YÖNETMELİK  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitkisel ürünlerin üretiminden pazarlama aşamasına kadar geçen 
süreçte kullanılan bitki koruma ürünlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve teknik tavsiyelerine uygun olarak 
kullanılması ile tüketici sağlığı ve çevrenin korunmasına yönelik olarak üründe kullanılan bitki koruma ürünlerinin 
izlenebilirliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 Kapsam 
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin kullanımına yönelik 
sorunların önlenmesi amacıyla üreticiler, ürünü toptan alan alıcı, ihracatçı kişi, kurum ve kuruluşların görev ve 
sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar. 
 Dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.  
 Tanımlar ve kısaltmalar 
 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
 a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 
 b) Bitki: Canlı bitkiler ile bunların derin dondurulmamış meyve ve sebzeleri, yumrular, soğansılar, soğanlar ve 
rizomlar, kesme çiçekler, yapraklı dallar, budama artığı yapraklar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, 
kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile dikim amaçlı olan botanik tohumlarını, 
 c) Bitki koruma ürünü (BKÜ): Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı 
organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki 
gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri 
koruyucu olarak kullanılan, bitki ve bitki kısımlarının istenmeyen gelişmelerini kontrol eden veya önleyen, istenmeyen 
bitkileri yok eden, bir veya daha fazla aktif maddeyi veya aktif madde, sinerji yaratan veya güvenilirliği artıran 
maddeler gibi bileşenleri içeren preparatları, 
 ç) Bitkisel ürün: Bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir işlemden geçmiş, bitki tanımına girmeyen 
ürünleri, 
 d) BKÜ kalıntısı: Bitki veya bitkisel kökenli ürünlerde BKÜ’nün kullanımı sonucu ortaya çıkan, metabolitler 
ile degradasyon veya reaksiyon sonucunda oluşan dönüşüm ürünleri de dâhil olmak üzere bir veya birden fazla 
maddeyi, 
 e) Entegre mücadele (EM): Kültür bitkilerinde zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini 
dikkate alarak, uygun olan bütün mücadele metotlarını ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, bunların 
popülasyonlarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetimi sistemini, 
 f) İşleme, depolama yeri: Bitkisel ürünlerin temizleme, ayıklama, fenni temizleme, tasnif, paketleme, 
ambalajlama işlemlerinin yapıldığı ve muhafaza edildiği yerleri, 
 g) Müdürlük: Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerini, 
 ğ) Serbest danışman: Bakanlıkça veya Bakanlık tarafından danışmanlık eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş 
olan; üniversite, meslek kuruluşları ve dernekler tarafından verilen yetkilendirme eğitimine katılmış, bitki koruma, 
tarla ve bahçe bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda 
zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış diğer bölüm mezunu ziraat mühendisleri, teknisyen ve 
teknikerlerden eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara verilen unvanı, 
 h) Üretici: Bitkisel üretim faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri, 
 ı) Üretici kayıt defteri: Üreticisinin kimlik, üretim yeri ve üretim aşamasında kullandıkları BKÜ’lerinin 
kayıtlarının bulunduğu belgeyi (Ek-1), 
 i) Üretici örgütü: Üretici ve yetiştiricilerin gönüllülük esasına dayalı olarak tarımsal alanda üretimden pazara 
kadar ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve 
kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla çeşitli kanunlara dayanarak kurdukları organizasyonları, 
 j) Üretim yeri: Bitkisel ürün üretiminin yapıldığı alanları, 
 k) Yetkilendirilmiş laboratuvar: BKÜ kalıntı analizlerini yapmak üzere yetkilendirilen laboratuvarları, 



 l) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn 
veya biyotiplerini, 
 m) Zirai mücadele: Bitki ve bitkisel ürünlerde ürün kayıplarına neden olan zararlı organizmaların zararını 
önlemek amacıyla yapılan her türlü faaliyeti,  
 n) Zirai mücadele alet ve makineleri: Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan her türlü alet, 
makine, donanım ve bunların parçalarını, 
  o) Zirai mücadele teknik talimatı: Zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan Bakanlıkça yayımlanmış 
talimatları, 
 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev ve Sorumluluklar 

 Bakanlığın görev ve sorumlulukları  
 MADDE 5 – (1) Bakanlık; 
 a) Bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin tavsiyelerine uygun kullanımının denetimini yapar ve 
kalıntıyı izler. 
 b) Sağlıklı üretim için eğitim ve yayım gibi her türlü tedbiri alır. 
 c) Kayıt sistemine katılan üreticileri destekleme esaslarını belirler. 
 Müdürlüğün görev ve sorumlulukları  
 MADDE 6 – (1) Müdürlük; 
 a) Bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin tavsiyelerine uygun kullanımının denetimini yapar. 
 b) BKÜ kayıtlarını tutarak müdürlüğe ibraz eden üreticilerin;  kimlik, üretim yeri, üretim parseli, üretim deseni 
ve işletmeye ilişkin diğer bilgilerin kayıtlarını tutar. 
 c) Üreticinin zirai mücadele uygulamalarını teknik tavsiyelere uygun yürütmesi, kalıntısız ve sağlıklı üretim 
yapılması amacıyla eğitim ve yayım gibi her türlü tedbiri alır. 
 ç) BKÜ uygulamalarının denetimi amacıyla bitkisel ürün numunesi alır ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş 
laboratuvara gönderir. 
 d) BKÜ’lerin kayıt işlemlerine ilişkin eğitim, yayım ve kontrol hizmetlerini yürütür. 
 e) İl bazında etkin tanıtım ve katılım kampanyaları ve bilinçlendirme çalışmaları yapar. 
 f) Toptancı, ihracatçı ve üretici örgütleri ile eğitim çalışmaları yapar. 
 Üreticilerin görev ve sorumlulukları  
 MADDE 7 – (1) Üreticiler; 
 a) Bitki koruma ürünlerini, Bakanlıkça belirlenen tavsiyelere göre; uygun zamanda, uygun dozda ve uygun 
zirai mücadele aletleri ile uygular, uygulamaların kayıtlarını tutar veya serbest danışman veya bünyesinde serbest 
danışman çalıştıran kurum ve kuruluşlara tutturur. 
 b) Üretim aşamasında kullandığı bitki koruma ürünü faturalarını ve uygulama kayıtlarını bir sonraki üretim 
sezonuna kadar muhafaza eder.  
 c) Talep edildiğinde üretim ile ilgili bilgiler ve bitki koruma ürünü uygulama bilgilerini Bakanlık görevlilerine, 
ürün almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara verir. 
 ç) Entegre mücadele, iyi tarım ve sözleşmeli tarım uygulamalarından herhangi birini yapıyorsa bu konularda 
belirlenmiş ilke ve kurallara uyar. 
 d) Bakanlıkça denetim amacıyla istenen ürün numunelerinin alınmasına yardımcı olur ve analiz sonucu uygun 
çıkmayan ürünlerin imhasını temin eder. 
 (2) Üretici kayıt defterinde yer alan bilgilerin tümünün doğruluğu hususunda üreticinin beyanı esas kabul 
edilir. 
 Serbest danışmanlık hizmeti veren kişi, kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları 
 MADDE 8 – (1) Üreticinin danışmanlık hizmeti alması durumunda, serbest danışman veya bünyesinde serbest 
danışman çalıştıran kurum ve kuruluşlar; 
 a) Sözleşme yaptıkları üreticinin görev ve sorumluluklarını üstlenerek, üreticilere ait kayıtları tutar. 
 b) Bitki koruma ürünü kullanılmış olan bitkisel ürüne ait; üretim yeri, üretim parseli, üretim deseni ve üretici 
kimlik bilgileri ile işletmeye ilişkin diğer bilgileri talep edildiğinde müdürlüğe bildirir. 
 c) Bitki koruma ürünü kullanılmış olan bitkisel ürüne ait bitki koruma ürünü faturalarını ve uygulama 
kayıtlarını bir sonraki üretim sezonuna kadar muhafaza eder. 
 ç) Entegre mücadele, iyi tarım, sözleşmeli tarım uygulamalarından herhangi birini yapıyorsa bu konularda 
belirlenmiş ilke ve kurallara uyar. 
 d) Talep edildiğinde bitki koruma ürünü uygulama bilgilerini Bakanlık görevlilerine, ürün almak isteyen kişi, 
kurum ve kuruluşlara verir. 
 e) Denetim amacı ile istenen ürün numunelerini verir. 
 f) Analiz sonucu uygun çıkmayan ürünün imhasını temin eder. 



 Bitkisel ürün alıcılarının görev ve sorumlulukları 
 MADDE 9 – (1) Bitkisel ürünü, toptancı, hal tedarikçisi, ihracatçı, kabzımal gibi toptan alanlar; 
 a) Üretim aşamasında kullanılmış olan bitki koruma ürünü uygulama kayıtları tutulmuş olan, ürün kimliği 
bulunan bitkisel ürünleri alır. 
 b) Farklı üreticilerden almış olduğu bitkisel ürünlerin üreticisine ulaşılabilecek bilgileri içeren, üretici bazında 
ürün kayıt sistemini oluşturur. 
 c) İşleme, tasnif veya paketleme yerlerinde barkot veya kimlik sistemini oluşturup bu sistemi ürün ambalajına 
işler. 
 ç) Bakanlık ve müdürlük görevlilerinin denetim amaçlı numune almasını sağlar, işleme, tasnif, paketleme ve 
depolama aşamasında bitkisel ürünlerde kullanılan bitki koruma ürünü uygulamalarının kayıtlarını tutar ve bunları 
kimlik sistemine işler. 
 Bitki koruma ürünü satıcılarının sorumlulukları 
 MADDE 10 – (1) Bitki koruma ürünü satanlar; 
 a) Ürün çeşidi, zararlı organizma ve hasat zamanını da dikkate alarak, zirai mücadele teknik talimatları 
doğrultusunda bitki koruma ürünü satışında bulunur. 
 b) Satışlarına ait kayıtları güncel olarak tutar ve Bakanlık veya müdürlüğün talebi hâlinde bu kayıtları ibraz 
eder. 
 c) 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunur.  
 Laboratuvarların sorumlulukları 
 MADDE 11 – (1) Yetkilendirilmiş laboratuvarlar, Bakanlıkça gönderilen numunenin en kısa sürede analizini 
yaparak sonucunu bildirirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 İdari yaptırımlar 
 MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı 
Kanunun 38 inci ve 39 uncu maddesinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.  
 Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
  MADDE 13 – (1) 4/11/2008 tarihli ve 27044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretimde Kullanılan 
Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
 Yürürlük 
 MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
 Yürütme 
 MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 

 

  
 

 


