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TARIM İLAÇLARININ KULLANIMININ DENETİM ALTINA
ALINMASI VE İZLENMESİ TÜZÜĞÜ

(13.6.2013 - R.G. 105 - EK III - A.E. 326 Sayılı Tüzük)

TARIMSAL İLAÇLAR YASASI

(64/1987, 28/1989 ve 82/2007 Sayılı Yasalar)

39. Maddenin L fıkrası Altında Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş halinde Tarımsal İlaçlar
Yasasının 39. Maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki tüzüğü yapar.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Kısa İsim 1. Bu Tüzük "Tarım İlaçlarının Kullanımının Denetim Altına
Alınması ve İzlenmesi Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Aktif Madde”, Bitki koruma ürünleri içinde bulunan biyolojik
etki yapan maddeyi anlatır.
“Araştırma Enstitüsü”, Tarımsal mücadele araştırma enstitüleri ile
benzer görevleri yapan diğer araştırma enstitülerini anlatır.
“Bakanlık”, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığını anlatır.
“Bayi”, Bitki koruma ürünlerini, perakende satan izin belgesi
sahibi gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşları anlatır.
“Bitki”, Canlı bitkiler ile bunların derin dondurulmamış meyve ve
sebzeleri, yumrular, sağansılar, 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
anlatır.
“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 anlatır.
“Bitkisel Ürün”, Bitkisel orijinli, işlem görmemiş veya basit bir
işlemden geçmiş, bitki tanımına girmeyen ürünleri anlatır.
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“Bitki Koruma Ürünleri”, Tarım İlaçlarını anlatır.
“BKÜ”, Bitki Koruma Ürünlerini anlatır.
“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 anlatır.
“Daire”, Tarım Dairesini anlatır,
“Daire Görevlileri”, Müfettişleri anlatır.
“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 anlatır.
“Formülasyon”, Bir veya daha fazla aktif madde ile birlikte
inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir
hale getirilmiş karışımı anlatır.
“Komisyon”, Tarım ilaçlarının kullanımını denetleyen komisyonu
anlatır.
“Kurul”, Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu’nu anlatır.
“Müfettiş”, Bu Yasa uyarınca çıkarılan tüzüğün amaçları
bakımından Bakan tarafından yazılı olarak görevlendirilen Tarım
Dairesi’nin kadrolarında görev yapan Ziraat Mühendisi kamu
görevlisini anlatır.
“Reçete”, 16’ıncı maddede belirtilen kişiler tarafından
düzenlenen, teşhis, kimyasal mücadele ve diğer mücadele
yöntemleri tavsiye edilerek bitki koruma ürününün ismi, dozu ve
miktarı ile gerektiğinde uygulamaya hazırlama ve kullanım
şeklini belirten, tarihli ve imzalı Bitki Koruma ürünü Reçetesini
anlatır.
“Reçete Yazma Yetki Belgesi”, Bitki koruma ürünlerini reçeteye
yazmak üzere bu Tüzükte belirtilen şartları taşıması halinde
Bakanlıkça yetkilendirilen kişiler için düzenlenen belgeyi anlatır.
“Üretici”, Bitkisel üretim faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel
kişileri anlatır.
“Üretici Kayıt Defteri”, Üreticinin kimlik, üretim yeri ve üretim
aşamasında kullandıkları BKÜ’lerinin kayıtlarının bulunduğu
belgeyi (Ek-5) anlatır.
“Laboratuvar”, Kalıntı analiz laboratuvarını anlatır.
“Zararlı Organizma”, Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren
bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya
biyotiplerini anlatır.
“Tarımsal Mücadele”, Bitki ve bitkisel ürünlerde ürün kayıplarına
neden olan zararlı organizmaların zararını önlemek amacıyla
yapılan her türlü faaliyeti anlatır.
“Tarımsal Mücadele Teknik Talimatı”, Zararlı organizmalarla
mücadelede kullanılan Dairece yayımlanmış talimatları anlatır.
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Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, bitkisel ürünlerin üretiminden pazarlanma
aşamasına kadar geçen süreçte kullanılan bitki koruma ürünlerinin
tarımsal mücadele teknik talimatlarına ve teknik tavsiyelerine
uygun olarak kullanılması ile tüketici sağlığı ve çevrenin
korunmasına yönelik olarak tarım ilaçlarının kullanımının
denetim altına alınması ve izlenmesi amacıyla üründe kullanılan
bitki koruma ürünlerinin izlenebilirliğinin sağlanması ve bitki
koruma ürünlerinin reçeteli olarak satılmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.

Kapsam 4. Bu Tüzük, bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin
kullanımına yönelik sorunların önlenmesi amacıyla
üreticiler,ürünü toptan alan alıcı, ihracatçı kişi, kurum ve
kuruluşların görev ve sorumluluklarını; ve bitki koruma ürünleri
için hazırlanacak reçetenin içeriğini, reçeteyi yazacak kişilerin
niteliklerini, sorumluluklarını, denetlenmesini, yetkilerinin iptalini
ve reçete yazma yetkisine sahip olmak isteyen kişiler için
yapılacak sınav hakkındaki hususlar ile ilgili işlemleri kapsar.

İKİNCİ KISIM
Sorumluluklar

Dairenin Yetki
ve
Sorumlulukları

5. (1) Daire;

(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) BKÜ kayıtlarını tutarak Daireye ibraz eden üreticilerin;
kimlik, üretim yeri, üretim parseli, üretim deseni ve işletmeye
ilişkin diğer bilgilerin kayıtlarını tutar.

(Ç) Üreticinin tarımsal mücadele uygulamalarını teknik
tavsiyelere uygun yürütmesi, kalıntısız ve sağlıklı üretim
yapılması amacıyla eğitim ve yayım gibi her türlü tedbiri alır.

(D) Tarımsal ilaçlar ile ilgili mevzuat uyarınca Daire BKÜ
uygulamalarının denetimini yapmak amacıyla bitki ve bitkisel
bitkisel ürün ve işlenmemiş ürünlerden numune alır ve
yetkilendirilmiş laboratuvara gönderir.

(E) BKÜ’lerin kayıt işlemlerine ilişkin eğitim, yayım ve kontrol
hizmetlerini yürütür.

(F) Toptancı, ihracatçı ve üretici örgütleri ile eğitim çalışmaları
yapar.
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(G) Daire, Ek-5’te yer alan üretici kayıt defterini hazırlar,dağıtır
ve takibini yapar.

Üreticilerin
Sorumlulukları

6. (1) Üreticiler;

(A) Bitki koruma ürünlerini, Dairece belirlenen tavsiyelere göre;
uygun zamanda, uygun dozda ve uygun tarımsal mücadele
aletleri ile uygular, uygulama kayıtlarını tutar veya serbest tarım
danışmanına ya da bünyesinde tarım danışmanı çalıştıran kişi ve
kuruluşlara tutturur.

(B) Üretim aşamasında kullandığı bitki koruma ürünü
faturalarını, reçeteleri ve uygulama kayıtlarını bir sonraki üretim
sezonuna kadar muhafaza eder.

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

(Ç) Entegre mücadele ve iyi tarım uygulamalarından herhangi
birini yapıyorsa bu konularda belirlenmiş ilke ve kurallara uyar.

(D) Tarımsal İlaçlar ile ilgili mevzuat uyarınca Daire tarafından
denetim amacıyla istenen ürün numunelerinin alınmasına
yardımcı olur.

(E) Analiz sonucu uygun çıkmayan ürünler Dairece imha
edilirken Daire görevlilerine yardımcı olur ve imha edilen ürün
için hiçbir bedel ödenmez.

(2) Üretici kayıt defterinde yer alan bilgilerin tümünün doğruluğu
hususunda üreticinin beyanı esas kabul edilir.

Serbest
Danışmanlık
Hizmeti Veren Kişi,
Kurum ve
Kuruluşların
Sorumlulukları

7. (1) Üreticinin tarımsal danışmanlık hizmeti alması durumunda,
tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi 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
Daireye bildirir.

(C) Bitki koruma ürünü kullanılmış olan bitkisel ürüne ait bitki
koruma ürünü faturalarını, reçeteleri ve uygulama kayıtlarını bir
sonraki üretim sezonuna kadar muhafaza eder.



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

5

(Ç) Entegre mücadele ve iyi tarım uygulamalarından herhangi
birini yapıyorsa bu konularda belirlenmiş ilke ve kurallara uyar.

(D) Talep edildiğinde bitki koruma ürünü uygulama bilgilerini
Daire görevlilerine, ürün almak isteyen kişi, kurum ve
kuruluşlara verir.

(E) Denetim amacı ile Daire tarafından istenen ürün
numunelerini verir.

(F) Analiz sonucu uygun çıkmayan ürünler Dairece imha edilir
ve imha edilen ürün için hiçbir bedel ödenmez.

Bitkisel Ürün
Alıcılarının
Sorumlulukları

8. (1) Bitkisel ürünü, toptancı, hal tedarikçisi, ihracatçı,
komisyoncu gibi toptan alanlar;

(A) Üretim aşamasında kullanılan 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) Daire 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

9. (1) Bitki koruma ürünü satanlar;

(A) Ürün çeşidi, zararlı organizma ve hasat zamanını da dikkate
alarak, tarımsal mücadele teknik talimatları doğrultusunda bitki
koruma ürünü satışında bulunur.

(B) Satışlarına ait kayıtları güncel olarak tutar ve her ayın
sonunda Daire’ye ibraz eder.

(C) Tarımsal ilaçlar ile ilgili mevzuata uygun olarak faaliyette
bulunur.

Laboratuvarların
Sorumlulukları

10. (1) Yetkilendirilmiş laboratuvarlar, Daire tarafından gönderilen
numunenin en kısa sürede analizini yaparak sonucunu bildirirler.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Reçete ile İlgili Kurallar

Reçete
Zorunluluğu
Olan Bitki
Koruma Ürünleri

11. (1) Tarımsal İlaçlar Yasasının altında oluşturulan Tarımsal
İlaçlar Denetim Kurulu tarafından ruhsatlandırılan bitki
koruma ürünleri reçeteli satılır.

(2) Tarımsal mücadele teknik talimatlarında herhangi bir bitki
veya bitkisel ürün için ruhsatlı bitki koruma ürününün yer
almaması veya teknik talimatının ve ruhsatlı bitki koruma
ürünü tavsiyesinin bulunmaması durumunda Daire geçici
tavsiye listesi hazırlar. Bu bitki koruma ürünlerine geçici
olarak en fazla iki yıl süreyle geçerli olmak üzere reçete ile
kullanım izni Dairece verilir.

Reçetenin Şekli,
İçeriği, Basımı ve
Dağıtımı

12. (1) Reçete, birinci sayfası beyaz, ikinci sayfası pembe, üçüncü
sayfası sarı, dördüncü sayfası mavi renkli olmak üzere dört
nüshadan oluşur.

(2) Reçete, Ek-1’de belirtilen örneğe göre Dairece bastırılır.

(3) Reçete yazma yetki belgesi alan kişilere dağıtımı, koçan
seri numaraları belirtilecek şekilde ve zimmetli olarak Daire
tarafından yapılır.

(4) Reçeteler, her sayfası dört suretten oluşacak şekilde elli
sayfalık koçanlar halinde ve her bir koçana ayrı seri numarası
verilerek bastırılır.

Reçetenin
Geçerlilik Süresi
ve Muhafazası

13. (1) Yazılan reçetenin kullanım süresi bir aydır. Bu süre
içerisinde kullanılmayan reçeteler geçersizdir.

(2) Reçeteler, yazan kişi ve bitki koruma ürününü satan bayiler
ile bitki koruma ürününü kullanan üreticiler tarafından bir yıl
süre ile saklanır.

Reçete
Düzenleme

14. (1) Reçeteler, tarımsal mücadele teknik talimatlarına uygun
olarak düzenlenir. Teknik talimatı veya tavsiyeli bitki koruma
ürünü bulunmayan konularda 11’inci maddenin ikinci fıkrasına
göre düzenleme yapılır.

(2) Reçete yazma yetkisine sahip kişi, reçete talebiyle
kendisine müracaat eden üreticinin arazisini ziyaret ederek
reçeteyi düzenler. Arazi ziyaretinin mümkün olmaması veya
gerekli görülmemesi durumunda üreticinin yazılı veya sözlü
beyanı ile varsa yanında getirdiği zararlı organizma, zararlı
organizma bulaşık veya zarar görmüş bitki örneklerini inceler
ve bu bilgiler doğrultusunda reçeteyi düzenler.
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(3) Reçete yazma yetkisine sahip kişi tarafından dört nüsha
halinde düzenlenen reçetenin üçüncü nüshası yazan kişi veya
kuruluşta kalır, ilk iki nüshası ise üreticiye verilir. Üretici bitki
koruma ürününü alırken ikinci ve üçüncü nüshayı bayiye bırakır,
ilk nüshayı ise bayiye reçetede belirtilen bitki koruma ürünlerini
aldığını, alınma tarihi ile bayi adı ve adresini gösteren kaşe ile
onaylattıktan sonra geri alır.

(4) Reçeteye ilacın ticari adı, formülasyon şekli, dozu ve son
ilaçlama ile hasat arası süre (PHI) mutlaka yazılmalıdır.
İstenilirse aktif madde ismi yazılabilir. Reçeteye aynı Aktif
Madde ile ilgili olarak, en fazla iki ilacın ticari ismi yazılır.

Reçete Koçan
Ücreti

15. (1) Bu Tüzük gereği reçete zorunluluğu bulunan bitki koruma
ürünleri için yazılacak reçete koçan ücreti her yıl 1 Ocak
tarihinden geçerli olmak üzere Dairece belirlenir.

(2) Reçete koçan ücreti karşılığında alınan ücretler Dairenin
döner sermaye hesabına aktarılır.

Reçete Yazma
Yetki Belgesi
Almak için
Müracaatta
Bulunabilecek
Kişiler

16. (1) Aşağıda belirtilen kişiler, Reçete Yazma Yetki Belgesi almak
için müracaatta bulunabilir:

(A) Ziraat fakültelerinden Ziraat Mühendisi ünvanıyla mezun
olan kamu görevlisi veya kamu görevlisi olmayan ziraat
mühendisleri,

Reçete
Düzenleme
Yetkisi

17. (1) Komisyonca belirlenen ve Daireden Reçete Yazma Yetki
Belgesi almayan kişiler bitki koruma ürünü reçetesi yazamaz.

(2) 16. madde de belirtilen ziraat mühendisleri Reçete Yazma
Yetki Belgesi almak amacıyla sınava girmek için aşağıdaki
belgelerle Daireye müracaat eder:

(A) Eğer devlette veya özel sektörde çalışıyorsa çalıştığını
gösteren bir belge,

(B) Kimlik kartının aslı ve fotokopisi,

(C) KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’na üye olduğunu
gösteren bir belge,

(Ç) Diplomanın fotokopisi,

(D) 2 vesikalık fotoğraf.

(3) Daire, kendisine teslim edilen müracaatları değerlendirir ve
Komisyona iletir.
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Reçete Yazma
Yetkisinin
Verilmesi

18. (1) Yetki belgesi almak isteyen kişiler aşağıdaki bilgi ve
belgelerle birlikte bir dilekçe ile Daireye müracaat ederler.

(A) Son öğrenim durumunu gösteren diplomanın aslı ve onaylı
sureti,

(B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,

(C) İşyeri veya yazışma adresi ile telefonu,

(Ç) Sınav sonuç belgesi.

(2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması
halinde Daire oluşturulan web tabanlı program kullanılarak Ek-
2’de yer alan Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi
Dairece verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Yetki ve Sorumluluklar

Reçete Yazacak
Kişilerin Yetki
ve
Sorumlulukları

19. (1) Reçete, yetkili kişiler tarafından Dairece yayınlanan Tarımsal
Mücadele Teknik Talimatları ya da Daire tarafından hazırlanan
diğer yayınlar dikkate alınarak yazılır. Yayınlar arasında farklı
tavsiyelerle karşılaşıldığında Tarımsal Mücadele Teknik
Talimatları esas alınır.

(2) Tarımsal Mücadele Teknik Talimatlarında geçen tavsiyeler
ve 11’inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumların
dışında reçete yazanlar yazdığı reçeteden sorumludur, böyle bir
durumun vuku bulması halinde Daire durumu komisyona iletir.

(3) Reçete Yazma Yetki Belgesi alan kişiler işi bırakmaları
halinde veya adres değişikliği durumunda Daireye 30 gün
içerisinde bilgi verir.

(4) Bitki koruma ürünü reçetesi yazan kişiler her yılın ocak
ayında bir önceki yıla ait yazmış oldukları reçete sayıları ile ilgili
yazılı bilgiyi Daireye bildirir.

(5) Reçete yazan kişiler, Daireden almış oldukları reçete
koçanlarından sorumludur.Söz konusu koçanların mevzuat dışı
veya başkaları tarafından kullanılmaları halinde sorumluluk
tamamen Dairece yetki verilmiş kişiye aittir.

(6) Reçete yazma yetkisine sahip kişiler, Dairece verilen bitki
koruma ürünü ruhsat bilgilerini, bitki koruma ürünleri ile ilgili
Daire tamim ve talimatlarını, bitki koruma ürünleri ile ilgili
kısıtlı kullanım ve yasaklama kararlarını takip eder.
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Bitki Koruma
Ürününü Satan
Bayilerin
Sorumlulukları

20. (1) Bayiler, 11’inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bitki
koruma ürünlerini reçetesiz satamazlar.

(2) Bayiler reçetede yazan bitki koruma ürünlerini vermek
zorundadır.Reçetede yazan ürünlerin bulunmaması durumunda
başka ürün veremez. Değişiklik ancak reçeteyi yazan kişi
tarafından yapılır.

(3) Bayiler yıllık olarak bitki koruma ürünleri alış ve satış
miktarlarını her ay Daireye verir.

(4) Bitki koruma ürünlerinin üreticileri bayiler bazında
gönderilen ürün miktarını Daireye bildirir.

(5) Bayiler reçete yazmaya yetkili kişi tarafından düzenlenen
reçetenin ilk nüshasının arkasını, belirtilen bitki koruma
ürünlerini verdiğini doğrulamak için, tarihi ile adını ve adresini
gösteren kaşe ile onaylar.

(6) Bayiler, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her
türlü bilgi ve belgeyi Daire görevlilerine gösterir.

(7) Bayiler, reçetelerin kendinde kalacak nüshalarını bir sene
boyunca muhafaza eder.

(8) Kendisine verilen 2 reçete nüshasından birini her ayın
sonunda Daire’ye teslim eder.

Bitki Koruma
Ürününü Satın
Alan Üreticilerin
Sorumlulukları

21. (1) Reçete ile satın alınan bitki koruma ürününün; tavsiye edilen
doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı
organizma dışında kullanılmasından doğacak sorumluluk, bitki
koruma ürününü satın alan ve kullanan üreticiye aittir.

(2) Üretici reçeteli uygulama sonucunda karşılaştığı her hangi bir
olumsuzlukta reçeteyle beraber diğer istenecek bilgi ve belgeleri
sağlar.

(3) Üretici, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her
türlü bilgi ve belgeyi Daire görevlilerine gösterir.

BEŞİNCİ KISIM
Sınav ile İlgili Kurallar

Sınav 22. (1) Reçete yazma yetkisi için Bakanlık tarafından merkezi sınav
yapılır:
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(2) Reçete yazma yetkisi almak isteyen 16’ıncı maddenin birinci
fıkrasında yer alan kişiler için sınav düzenlenir.

(3) Sınav tarihi ve sayısı her yıl ihtiyaca göre Bakanlık tarafından
belirlenir ve Daire aracılığı ile en az üç ay önce ilan edilir.

(4) Sınav için müracaatlar, sınavın yapılacağı tarihten en az 45
gün önce Daireye yapılır. Daire bu müracaatları 15 gün içerisinde
Bakanlığa bildirir.

(5) Yapılan sınav sonucunda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı
sayılır.

(6) Sınav Ek-3’te belirtilen konuları içerir.

(7) Dairenin Tarımsal Mücadele ve Karantina Şubesinde görev
yapan ziraat mühendisleri, Komisyon Üyeleri için sınava katılma
şartı aranmaz.

(8) Ziraat mühendisi olan Daireye bağlı Tarımsal Karantina
Şubesi çalışanları ile kurul üyelerinin sınava girme şartı aranmaz.

(9) Bakanlık, Tarımsal Mücadele ve Karantina Şubesinin
hazırladığı sınav sorularını değerlendirir.

(10) Bakanlık, Dairenin kendisine ilettiği müracaatları alır ve
sınav yapar.

(11) Bakanlık, sınav sonuçlarını Daireye bildirir.

ALTINCI KISIM
Denetim ve Reçete Yazma Yetkisinin İptali

Denetim 23. (1) Reçete ile ilgili yapılacak denetimler, Daire tarafından yetkili
kılınan elemanlar tarafından yapılır.

(2) Bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisine sahip kişiler, bitki
koruma ürünlerini satan bayiler ve üreticiler yapılan işlemlerin
mevzuata ve teknik talimatlara uygunluğu konusunda, Kurul
veya Daire tarafından yetkili kılanan Daire görevlileri tarafından
denetlenir.

(3) Kurul veya Daire tarafından yetkili kılanan Daire görevlileri,
reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi,
yetkili kişiler, bayiler ve üreticilerden talep eder.

(4) Reçete yazmaya yetkili kişiler, bayiler ve üreticiler
reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Daire
görevlilerine verir.
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(5) Gerektiğinde yazılan reçeteler örnekleme usulü ile Daire
görevlileri tarafından kontrol edilir.

(6) Reçete ile ilgili yapılacak denetimlerde;

(A) Yazılan bitki koruma ürünü reçetesinin bu tüzükte reçete
zorunluluğu getirilen bitki koruma ürünlerini içerip içermediği,

(B) Bitki koruma ürünlerinin etkili olduğu hastalık ve zararlı
görüldüğü dönemleri içerip içermediği,

(C) Bitki koruma ürünü reçetesinin yetkili kişi tarafından
düzenlenip düzenlenmediği,

(Ç) Tarımsal İlaçlar Yasasının altında oluşturulan Tarımsal
İlaçlar Denetim Kurulu tarafından yasaklanan veya kısıtlama
getirilen bitki koruma ürünlerinin reçeteye yazılıp yazılmadığı,
ayrıca Daire tarafından çıkarılan Teknik Talimatlara uygunluğu
göz önünde bulundurulur.

(7) Kurul ve Daire tarafından yetkili kılınan Daire görevlilerinin
yaptıkları denetimlerle ilgili Ek- 4’te yer alan formdaki bilgileri
Dairece oluşturulan web tabanlı programa birer aylık süreler
halinde kayıt yaparlar.

Reçete Yazma
Yetkisinin İptali

24. (1) Bu tüzüğün 23. maddesi uyarınca yapılan denetimler
sonucunda bu Tüzük kurallarına aykırı davranmaktan dolayı bir
defa yazılı olarak uyarılan reçete yazma yetkisine sahip kişilerin,
aynı durumun tekrarında reçete yazma yetkisi Komisyonca iptal
edilir.

(2) Kendi isteği ile yetki belgesi iptal edilen kişilerin yeniden
yetki talebinde bulunması durumunda herhangi bir şart
aranmaksızın belgesi yeniden verilir.

Yaptırımlar 25. (1) Kurul tarafından yetkili kılınan Daire görevlileri tarafından
yapılan bayi denetimlerinde, bayinin aldığı bitki koruma ürünü
miktarı, reçete ile yaptığı satış ve eldeki stok incelenir. İlgili
mevzuata aykırı hususların tespiti halinde Tarımsal İlaçlar Yasası
kurallarına göre yaptırım uygulanır.

(2) 11’inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve reçeteli
satılması zorunlu olan ruhsatlı bitki koruma ürünlerini reçetesiz
olarak satanlar ve alanlar ile reçete ile ilgili olarak gerekli
kayıtları tutmayan reçete yazma yetkisine sahip kişiler, Tarımsal
İlaçlar Yasası kurallarına göre yaptırım uygulanır

Yürütme Yetkisi 26. Bu tüzüğü, Tarım işleriyle görevli Bakanlık yürütür.
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Yürürlüğe Giriş 27. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.
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BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ REÇETESİ

Say
fa

No
1.REÇETEYİ DÜZENLEYEN YETKİLİ KİŞİNİN Düzenleme Tarihi

Adı ve      .....................................................
soyadı      ....

Görev       ..............................................
yaptığı      ....
kuruluş

Yetki
belgesi
No          ...............................................

...

Telefonu

.../.../20...

2.REÇETE TALEBİNDE BULUNAN ÜRETİCİNİN
Adı.........................
ve  .........................
soya  ......................
dı      ......................

Telef .....................
onu   ......................

Adresi       .............................................................................

Köyü/M    .............................................................................
ahallesi      .......

İlçesi

3.TEŞHİSLER

4.TAVSİYELER

5. REÇETE EKİNDE
VERİLENLER

Ek 1.

Ek 2.

Ek 3.

6. REÇETEYİ DÜZENLEYENİN İMZASI VE KAŞESİ

Se
ri 

N
o:
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1 inci nüsha üreticiye verilir. Üretici tarafından saklanır.
2 nci ve 3 üncü nüsha üreticiye verilir. Bitki koruma ürünü alınan bayiye verilir. 1 nüsha Bayi
tarafından saklanır ve diğer nüsha Daireye teslim edilir.

4 üncü nüsha reçeteyi düzenleyen yetkili kişide kalır.
EK 1

Ön Sayfa

Arka sayfa

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1) Reçeteye ilacın ticari adı, formülasyon şekli, dozu ve son ilaçlama ile hasat arası süre
(PHI) mutlaka yazılmalıdır. İstenilirse aktif madde ismi yazılabilir. Reçeteye aynı aktif
madde ile ilgili olarak, en fazla iki ilacın ticari ismi yazılır.

2) Bitki koruma ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yükseklikte kapalı ve kilitli özel bir
dolap içinde saklayınız.

3) Bitki koruma ürünlerini yenilecek ve içilecek gıda maddelerinin yanında muhafaza
etmeyiniz.

4) Boş bitki koruma ürün ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız.
5) Bitki koruma ürünlerini kullanmadan önce ambalajların üzerindeki etiketi ve

prospektüsü dikkatle okuyunuz.
6) Bitki koruma ürünlerini taşırken ve kullanırken iş elbisesi giyiniz, lastik eldiven, maske

ve gözlük takınız.
7) Bitki koruma ürünlerini yağışsız ve rüzgarsız havada kullanınız.
8) İlaçlamadan sonra aletinizi bol sodalı veya arapsabunlu suyla doldurup 24 saat

bekletiniz ve sonra çalkalayınız, depoyu boşaltınız ve bol su ile yıkayınız.
9) Bitki koruma ürününün kullanımı sırasında herhangi bir şey yemeyiniz, sigara

içmeyiniz ve iş bittikten sonra ellerinizi ve yüzünüzü bol su ile yıkayınız. İş elbisenizi
de çıkararak yıkayınız.

10) Bitki koruma ürünü uygulanmış tohumları yemeyiniz ve gıda olarak satmayınız.
Satanları görürseniz en yakın Tarım Dairesi’ne haber veriniz.

11) Meyve ve sebzeyi son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken günden önce hasat
etmeyiniz. Erken hasat edilenleri yemeyiniz. Yiyenleri uyarınız.

12) Bitki koruma ürününü kullanırken baş dönmesi, bulantı, göz kararması gibi belirtiler
hissederseniz uygulamaya hemen son veriniz.

13) Ciltte bitki koruma ürünü temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.
14) Zehirlenme durumunda; zehirlenen şahsı en yakın doktora ilacın ambajı, etiketi ve

prospektüsü ile birlikte götürünüz.

DİKKAT: REÇETE İLE SATIN ALINAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN; TAVSİYE
EDİLEN DOZ VE UYGULAMA ŞEKLİ İLE TAVSİYE EDİLEN BİTKİ VE
ZARARLI ORGANİZMA DIŞINDA KULLANILMASINDAN DOĞACAK
SORUMLULUK, SATIN ALAN KİŞİYE AİTTİR.

Ek-2
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Ön sayfa

KKTC
TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI

TARIM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ
REÇETE YAZMA YETKİ BELGESİ

KKTC KİMLİK NO:.............................................................
BELGE NO :.............................................................
ADI :.............................................................
SOYADI :.............................................................
MESLEĞİ :.............................................................

Arka sayfa

ADRES

ONAY

Müsteşar       Tarım Dairesi Müdürü        Kurul Başkanı             ZMO Başkanı

Ek-3

Resim
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Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma Yetki Belgesi Almak İsteyenler İçin Yapılacak
Sınavın Konuları

1) Mevzuat
2) Tarımsal mücadele teknikleri; biyolojik mücadele, entegre mücadele
3) Bitki koruma ürünlerinin formülasyonları
4) Bitki koruma ürünlerinin etki mekanizmaları,
5) Hastalık tanısı ve uygulama
6) Zararlı tanısı ve uygulama
7) Yabancı ot tanısı ve uygulama
8) Bitki virüs hastalıkları
9) Bitki bakteri hastalıkları
10) Tahıl hastalıkları ve zararlıları
11) Sebze ve yem bitkileri hastalıkları ve zararlıları
12) Meyve ve bağ hastalıkları ve zararlıları
13) Bağ zararlıları ve hastalıkları
14) Endüstri bitkileri zararlıları ve hastalıkları
15) Turunçgil zararlıları ve hastalıkları
16) Yumuşak ve sert çekirdekli meyve zararlıları ve hastalıkları
17) Zeytin zararlıları ve hastalıkları
18) Ambar zararlıları
19) Bitki paraziti nematodları ve mücadelesi
20) Bitki koruma ürünlerinde bekleme süresi ve önemi
21) Bitki koruma ürünü kalıntıları ve önlenmesi
22) Bitki koruma ürünlerinde direnç ve önlenmesi
23) Bitki koruma ürünlerinin insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri
24) Bitki koruma ürünlerinin insanlara zehirliliği ve etiket üzerindeki uyarılar
25) Bitki koruma ürünlerinin çevreye zehirliliği ve etiket üzerindeki uyarılar
26) Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
27) Bitki koruma ürünlerinin uygulama tekniği ve uygulanması sırasında dikkat edilmesi

gereken hususlar
28) Bitki koruma ürünlerinin depolanması ve atıkların imhasında dikkat edilmesi gereken

hususlar
29) Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları
30) Zirai mücadele alet makinaları ve kalibrasyon
31) Mesleki diğer konular

Ek-4
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BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞI İLE İLGİLİ DENETİM RAPORU

Denetimin yapıldığı yıl     : ...../....../20..

Denetimin yapıldığı ilçenin adı    :............................................

Dairece verilen reçete koçan sayısı

Kontrol edilen reçete sayısı

Reçeteli satış zorunluluğu olan ruhsatlı bitki koruma ürünlerini reçetesiz olarak sattığı
tespit edilerek idari para cezası uygulanan kişi sayısı

Reçete ile ilgili olarak gerekli
kayıtları tutmadığı tespit edilerek
idari para cezası uygulanan kişi
sayısı

Reçete yazma
yetkisine sahip
kişi

Zirai ilaç
bayisi Üretici

Reçeteli satış zorunluluğu olan ruhsatlı bitki koruma ürünlerini reçetesiz olarak
aldığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan kişi sayısı

Tarımsal İlaçlar Yasasının altında oluşturulan Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu
tarafından kullanımı yasaklanan bitki koruma ürünlerini reçeteye yazdığı tespit
edilen ve idari para cezası verilen reçete yazma yetkisine sahip kişi sayısı

Uyarı cezası verilen reçete yazma yetkisine sahip kişi sayısı

Reçete yazma yetkisi iptal edilen kişi sayısı

...../...../20..
Onay

Tarım Dairesi Müdürü

Ek-5
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K.K.T.C.
TARIM ve DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI

TARIM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN KİMYASALLARIN
KAYIT ALTINA ALINMASI ve İZLENMESİ

ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürlüğü.......................Kazası Seri No: ........................Sayfa No:...........................
Üreticinin Adı/Soyadı

K.K.T.C.Kimlik No

Üretici No İkamet Adresi
Üretilecek Ürün Adı
Üretim Alanı Dönüm/Ağaç

Üretim Yeri
pafta parsel mevkii köy

Tahmini Üretim Miktarı

Hangi Hastalık, Zararlı, Yabancı Ot
veya Bitki Besin Elementi Noksanlığı
için Kullanıldığı

Kullanılan İlaç, Gübre, Bitki Gelişim Düzenleyicileri Kullanılan Doz
Dönüm/Ağaç

gr/cc/kg
Uygulama

Tarihi
Hasat
Tarihi

Açıklama
Ticari İsim Etkili Madde (İçeriği)

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve başka kimyasal kullanmadığımı,
meydana gelebilecek her türlü yasal sorumluluğu kabul ve taahüt
ederim...../..../....

Üretici                                    Varsa Danışmanı

.................... .......................

Üretici beyanına göre kullanılan kimyasalların ruhsatlı olduğu ve beyandaki
bilgilerin Doğrudan Gelir Desteği kayıtları ile uyumluluğu kontrol edilmiştir.

Beyanı Kontrol Eden Beyanı Onaylayan

............................. ............................

SERİ NO:

Ü
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İ


