
DENİZLİ 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN 

REÇETELİ SATIŞI ve

KAYIT ALTINA ALINMASI

KAYIT TUTMA

B�tk� koruma ürünler�n� kullananlar, 

5996 Sayılı Kanun gereğ� Bakanlıkça 

�stenen kayıtları tutmak ve �stend�ğ�nde 

Bakanlığa sunmak zorundadır. 

Ø Üret�c� Kayıt Defterler�ne, üret�m 

esnasında kullanılan k�myasalların 

kayded�lmes� zorunludur.

Ø Hasat sonrası üret�c�ler�m�z en kısa 

sürede defterler�n� bağlı oldukları    

İl  veya  İlçe  Müdürlükler�ne 

onaylatmalıdırlar.

Ta r ı m s a l  ü r e t � m d e  k u l l a n ı l a n 

k�myasalların kayıt altına alınması ve 

� z l enmes �  � l e  "”top lum sağ l ığ ı 

korunarak, tüket�c�n�n güvenerek 

y�yeb�leceğ� güvenl�, sağlıklı gıda elde 

ed�leb�lecek, �hracatta artış ve sürekl�l�k 

sağlanmış olacaktır".  DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜDENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

https://den�zl�.tar�morman.gov.tr



REÇETE

13.12.2010 tar�h�nde yürürlüğe 

g�ren 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, 

B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa 

göre;

è B�tk� Koruma Ürünler� Reçetel� 

satılacaktır.

è Reçete  hal�nde 3 nüsha

düzenlen�r.

è 1 nüshası  veya yazan k�ş�de

kuruluşta, 

1 nüshası �laç bay�s�nde

1 nüshası da  kalır üret�c�de

è Üret�c�de kalan nüshanın arka 

kısmı bay�� tarafından kaşelen�p 

tar�h atılarak �mzalanır.

è Reçeteler  süre �le saklanır. 2 yıl

è Reçeteler�n geçerl�l�ğ� 1 aydır.

è B�tk� koruma ürünler�n� satan 
bay�ler reçete yazamaz. 

è Bay�ler reçetede yazan b�tk� koruma 
ürünler�n� vermek zorundadır.  

è Reçetede yazan ürünler�n 
bulunmaması durumunda başka 
b�tk� koruma ürünü veremez. 

è Reçetede değ�ş�kl�k ancak reçetey� 
yazan k�ş� tarafından yapılır.

5996 sayılı Kanunun 39. maddes�n�n 
(ı) bend�ne göre 2014 yılı �ç�n;

è Reçetes�z b�tk� koruma ürünü 
kullananlara 1.000-TL

è Reçetes�z b�tk� koruma ürünü 
satanlara   5.000-TL Ceza
ver�lecekt�r.

*Her yıl yen�den değerleme oranında cezalarda 
artış yapılmaktadır.

B�tk� Koruma Ürünü Hatalı 
Kullanıldığında

-   Çevre k�rl�l�ğ�,
-   Doğal dengen�n bozulması,
- Daha az etk�,
- Ürün kayıpları
- Mal�yet artışları g�b� sonuçlar 

doğurur. 

REÇETE İLE SATIN ALINAN 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN

Ø Tavs�ye ed�len doz ve uygulama 

şekl� �le tavs�ye ed�len b�tk� ve 

organ�zma dışında kullanılmasından 

doğacak sorumluluk, b�tk� koruma 

ürünü satın alan ve kullanan 

üret�c�ye a�tt�r.

Ø Üret�c�ler gerekt�ğ�nde reçeteler�n 

denetlenmes� �le �lg�l� her türkü b�lg� 

ve belgey� denetley�c� k�ş�lere 

göstermek zorundadırlar.
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