
Amaç 
Zirai mücadelede bitki koruma ürünlerinin daha 
güvenli kullanımına ve izlenebilirliğinin 
sağlanması, çevre ve doğal dengenin korunması, 
özellikle taze sebze ve meyvelerde kalıntı 
problemlerinin önlenmesidir.  
Reçeli Satış 
Ülkemizde 12 Şubat 2009 tarihinden itibaren 
bitki koruma ürünlerinin satışına reçete 
sorumluluğu getirilmiştir.  
Reçetede Satış Zorunluluğu Olmayan Bitki 
Koruma Ürünleri 

 Bitki Aktivatörleri 
 Biyolojik Mücadele Etmenleri 
 Böcek Cezbedicileri 
 Feromon ve Tuzaklar 
 Bakırlı Preparatlar 
 Kükürt ve Kükürtlü Preparatlar 
 Biyolojik Fungisitler 
 Biyolojik İnsektisitler 
 Biyolojik Akarisitler 
 Biyolojik Nematisitler 
 Fizyolojik Hastalıkların Tedavisinde 

Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri 
 Etkili Maddesi Bitki Ekstraktı Sarımsal 

Ekstraktı vb)  
 Yağ ve Rosin Asitlerinin Bakır Tuzları 
 Oxolinic Acide veya asetik asit 
 Mineral Yağ Olan Bitki Koruma Ürünleri  
 Tarım dışı alanlarda amatörlerin 250 

m2’den küçük hobi bahçelerinde 
kullanımı için geliştirilen küçük ambalajlı 
bitki koruma ürünleri için reçeteli satış 
zorunluluğu bulunmamaktadır.   

 
 
 
 

Reçetenin Yayılması ve Geçerlilik Süresi 
 Bitki koruma ürünü reçetesi Bakanlıktan 

Yetki Belgesi almış olan ziraat 
mühendisleri tarafından yazılır.  

 Yazılan reçetenin kullanım süresi bir 
aydır. Bu süre içerisinde kullanılmayan 
reçeteler geçersizdir.  

 

 
 
Reçete Yazacak Kişilerin Sorumlulukları 

 Bakanlıkça yayınlanan zirai mücadele 
teknik talimatlarını dikkate alınarak reçete 
yazar.  

 Bakanlıkça verilen bitki koruma ürünü 
ruhsat bilgilerini, bitki koruma ürünleri ile 
ilgili Bakanlık tamim ve talimatlarını, 
bitki koruma ürünleri ile ilgili kısıtlı 
kullanım ve yasaklama kararlarını takip 
eder.  

 Reçete yazan kişiler, İl Müdürlüklerinden 
almış oldukları reçete koçanlarından 
sorumludur. 

 Reçetelere aktif madde ismi yazılır. Her 
zararlı organizma için en fazla 3 aktif 
madde ismi yazılabilir. 
 

 
 

Üreticinin Sorumlulukları 
 Reçete ile satın alınan bitki koruma 

ürününün tavsiye edilen doz ve uygulama 
şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı 
organizma dışında kullanılmasından 
doğacak sorumluluk üreticiye aittir.  

 Üretici reçeteli uygulama sonucunda 
karşılaştığı herhangi bir olumsuzlukta 
reçeteyle beraber diğer istenecek bilgi ve 
belgeleri sağlar.  

 Gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile 
ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici 
kişilere gösterir.  

 Reçetelerin kendilerinde kalan nüshalarını 
2 sene boyunca muhafaza eder. 

 
UNUTMAYALIM 

“Doğru bitki koruma ürünü uygun zaman 
ve doğru doz için ihtiyaç duyulan bitki 
koruma ürünlerini bayilerden reçete ile 

alınız.” 



 
 
Bayilerin Sorumlulukları 

 Bayiler reçetede yazan bitki koruma 
ürünlerini vermek zorundadır. Reçetede 
yazan ürünlerin bulunmaması durumunda 
başka ürün veremez.  

 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.  

 Bayiler, reçetelerin kendinde kalacak 
nüshalarını 5 sene boyunca muhafaza 
eder.  

 İstenmesi halinde reçete ile ilgili bilgileri 
Bakanlık görevlilerine verir. 

 Bayiler reçete yazamaz. 
 

 
 
 
Reçete İle İlgili Kontroller 

 Bitki koruma ürünü reçetesinin yetkili kişi 
tarafından düzenlenip düzenlenmediği,  

 Yazılan bitki koruma ürünü reçetesinin 
reçete zorunluluğu getirilen bitki koruma 
ürünlerini içerip içermediği, 

 Bitki koruma ürünlerinin etkili olduğu 
zararlı organizmaların görüldüğü 
dönemleri içerip içermediği,  

 Bakanlıkça yasaklanan veya kısıtlama 
getirilen bitki koruma ürünlerinin reçeteye 
yazılıp yazılmadığı, 

 Satılan bitki koruma ürününün reçeteli 
olarak satılıp satılmadığı, göz önünde 
bulundurulur.  

 
DİKKAT 

“ 5996 SAYILI Kanun Gereğince Bitki Sağlığı 
İle İlgili Bazı İdari yaptırımlar 

 Bakanlıkça reçeteli olarak satılması 
istenen bitki koruma ürünlerini 

reçetesiz olarak alıp uygulayanlara 
1.000 TL 

 Reçetesiz olarak satanlara ve 
Bakanlıkça istenen kayıtları 

tutmayanlara 5.000 TL 
 Bakanlıkça kullanımı yasaklanan bitki 

koruma ürünlerini reçeteye yazanlara 
1.000 TL 

 Zararlı organizmalarla yapılacak 
mücadeleyi Bakanlıkça belirlenen 

esaslara göre yapmayanlara 3.000 TL 
 

idari para cezası verilir. 
 

 
 
 
 
 

Adres          : Gayret Mahallesi  Çınardibi Sokak             
No: 12         Yenimahalle/ANKARA 

Santral : 0312 344 59 50 
Belgegeçer : 0312 315 60 07 
e-mail : ankara@tarimnet.gov.tr 
web : http://ankara.tarim.gov.tr/ 
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