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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIMDA KULLANILAN GÜBRELERİN PİYASA GÖZETİMİ 

VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin üre-

timi, ithalatı, ihracatı ve piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında yahut ürünler piyasada iken
ilgili teknik düzenlemelerine uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimi, bunun
sonucunda alınacak önlemler ve piyasa gözetimi ve denetimi konularına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, piyasaya arz edilen 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile
23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik,
Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin
piyasa denetimi ve gözetimine ilişkin işlemler ile bu ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, alım
ve satımıyla uğraşan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili hususları kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve

Teknik Düzenlemeler Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına, 15 inci maddesinin birinci
fıkrasına, 16 ncı ve 17 nci maddelerine, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa,
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş-
kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 414 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine ve 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme

kuruluşunun, belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal
veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel
düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının tespitine ve resmî kabulüne ilişkin kamu
faaliyetini,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Barkod: Ürünün ambalajı üzerine yapıştırılan iki boyutlu bir barkodu, 
ç) Bitki besin maddesi: Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan azot, fosfor, potasyum

gibi birincil, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi ikincil, demir, çinko, bakır, mangan,
bor, molibden ve kobalt gibi üçüncül veya iz olan elementleri,

d) Dağıtıcı: Ürün tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya it-
halatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Denetçi: Bakanlık merkez teşkilatı ilgili birim ve il müdürlüklerinde, denetim yapma
konusunda eğitim görmüş, Bakanlıkça “Gübre Denetçi Kimlik Kartı” verilmiş personeli,

f) Etiket: Ürünün ambalajı üzerinde veya içerisinde yapışık veya basılı olarak bulunan
veya ürünün ambalajı ile birlikte sembol, işaret, resim veya yazılmış, basılmış desenli olarak
tasarlanmış, işaretlenmiş kabartılmış, tanımlanmış nesneyi,

g) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü (BÜGEM),
ğ) Gübre: Asıl amacı bitkiyi beslemek olan materyali,
h) Güvenli ürün: Kullanım süresi, hizmete sunulması, kurulumu, kullanımı, bakımı ve

gözetimine ilişkin talimatlara uygun ve normal kullanım koşullarında kullanıldığında risk ta-
şımayan veya sadece ürünün kullanımına özgü asgari risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği
için gerekli düzeyde koruma sağlayan ürünü,

ı) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik dü-
zenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulma-
sına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişileri,

i) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüklerini,
j) İlçe müdürlüğü: İlçe tarım ve orman müdürlüklerini,
k) İmalatçı: Ürünü imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi

isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
l) İthalatçı: Ürünü ithal ederek piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
m) Lisans belgesi: Ürünleri üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça

verilen belgeyi,
n) Nihai kullanıcı: Bir ürünü ticaret, iş, zanaat ve mesleki faaliyetler dışında tüketici

olarak ya da mesleki faaliyeti için elinde bulunduran, Türkiye’de yerleşik veya ikamet eden
gerçek ya da tüzel kişiyi,

o) Onaylanmış kuruluş: Bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirme faaliye-
tinde bulunmak üzere Türkiye veya bir AB üyesi ülkenin yetkili kuruluşu tarafından 26/5/2021
tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme
Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar
doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Komisyona bildirilen uygunluk değerlendirme ku-
ruluşunu,

ö) Özellik: Teknik düzenlemesi bulunan ürünlerin teknik düzenlemesinde, teknik dü-
zenlemesi bulunmayan ürünlerin Türk standartlarında veya uluslararası kabul gören standart-
larda, ambalaj veya etiket üzerindeki işaretlemelerinde veya imalatçı, ithalatçı, yetkili temsilci
tarafından Bakanlığa sunulan uygunluk beyanında, uygunluk veya onaylanmış kuruluşlar ile
Bakanlıkça uygunluğu kabul edilen belgelerde belirtilen kimyasal ve fiziksel nitelikleri,

p) Parti/seri/şarj numarası: Aynı seri veya kod numaralı, aynı üretim tarihini taşıyan,
aynı boy ambalajlı, bir defada muayeneye sunulan ve aynı sınıf, aynı tür, aynı çeşit, aynı cins
olan ürünü,
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r) Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genel ürün gü-
venliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsamında
yer alan kamu yararını korumak amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetleri ve alınan
tedbirleri,

s) Piyasada bulundurma: Ürünün ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak
dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

ş) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki ürünün piyasada bulundurulmasını önlemeyi
amaçlayan her türlü tedbiri,

t) Piyasaya arz: Ürünün piyasada ilk kez bulundurulmasını,
u) Risk: Zarara yol açacak bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile bu zararın ciddiyetinin

büyüklüğünün birleşimini,
ü) Standart: Tanınmış bir standardizasyon kuruluşu tarafından tekrar eden veya devamlı

kullanım için kabul edilen, uyum zorunluluğu olmayan ve aşağıdaki teknik gerekliliklerden
birini;

1) Uluslararası bir standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen uluslararası stan-
dartları,

2) Bir Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen Avrupa standartlarını,
3) AB uyum mevzuatının uygulanabilmesi için Komisyonun talebi üzerine kabul edilen

Avrupa standartlarını,
4) Ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen ulusal standartları,
v) Şikâyet denetimi: Yurt içinde satılan ürünlerin; özellikleri ve işaretlemeleri hakkında

yapılan şikâyet/ihbar üzerine, sadece şikâyete/ihbara konu olan ürünlerin, üretim, dağıtım veya
satışının yapıldığı yer ve depolarında yapılan denetimi,

y) Tağşiş: Ürünlere, başka maddeler eklemek, karıştırmak, katmak veya aynı değeri ta-
şımayan başka bir ürünün, o ürün yerine aynı ürünmüş gibi sunulmasını,

z) Taklit ürün: İmalatçı veya ithalatçının bilgisi dışında imalatçı veya ithalatçının adını,
ambalajını ve sembollerini kullanmak suretiyle Bakanlıktan herhangi bir izin veya belge al-
madan piyasaya arz edilen ürünü,

aa) Teknik düzenleme: İdari hükümler de dâhil olmak üzere, ürünün niteliğini, işleme
veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen
uyulması zorunlu mevzuatı,

bb) Tescil belgesi: Ürünleri üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilere piyasaya su-
nacakları her bir ürün için Bakanlıkça verilen belgeyi,

cc) Tolerans: Ürünlerin garanti edilen değerleri ile tespit edilen değerleri arasında teknik
düzenlemelerinde belirtilen kabul edilebilir eksi ve artı olarak belirtilen farkları,

çç) Uygunluk değerlendirmesi: Ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin
belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

dd) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene
dâhil olmak üzere, uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,

ee) Uygunsuzluk: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye veya genel ürün güvenliği mev-
zuatına uygun olmama halini,

ff) Ürün: Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile Tarımda Kulla-
nılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer
alan ürünleri,

gg) Uygunluk işareti: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren işa-
reti, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Ürün Sorumluluğu Tazminatı,

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

Ürün sorumluluğu tazminatı 
MADDE 5 – (1) Ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, bu ürünün

imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlüdür.
(2) İmalatçı veya ithalatçının sorumlu tutulabilmesi için, zarar gören tarafın uğradığı

zararı ve uygunsuzluk ile zarar arasındaki nedensellik bağını ispat etmesi zorunludur.
(3) Ürünün sebep olduğu zarardan birden fazla imalatçı veya ithalatçının sorumlu ol-

ması halinde, bunlar müteselsilen sorumlu tutulurlar.
(4) İmalatçı veya ithalatçıyı üründen kaynaklanan tazminat sorumluluğundan kurtaran

ya da bu sorumluluğu azaltan sözleşmelerin ilgili maddeleri hükümsüzdür.
(5) Ürünün sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat mikta-

rının belirlenmesinde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygu-
lanır.

(6) Tazminat talebi için zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlü-
sünü öğrendiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren on yıldır.

(7) 7223 sayılı Kanun dışındaki kanunlarda yer alan tazminat sorumluluğuna ilişkin
hükümler saklıdır.

İmalatçının yükümlülükleri 
MADDE 6 – (1) İmalatçının yükümlülükleri şunlardır:
a) Piyasaya ancak teknik düzenlemesine uygun ürünleri arz eder. Teknik düzenlemesine

uygun olmayan ürünleri, uygunsuzluklarını gidermeden piyasaya arz edemez ve piyasada bu-
lunduramaz.

b) Ürünü piyasaya arz etmeden önce, ürünün uygunluk işaretini ürüne koyar. Faaliyet-
lerini belgelemek amacıyla lisans ve piyasaya arz ettikleri her bir ürün için tescil belgesi alır. 

c) Lisans ve tescil belgeleri ile analizlerini, tescil işlemleri sırasında Bakanlığa sunmuş
olduğu belgeleri en az beş yıl elinde tutar. 

ç) Ürünün ilgili kurallara uygunluğunun tüm üretim boyunca da sürdürülmesi için ge-
rekli önlemleri alır, ürünün teknik düzenlemesindeki değişiklikleri ve uygun olduğunu beyan
ettiği kurallardaki değişiklikleri takip eder ve gereğini yapar.

d) Taşıdıkları muhtemel risklerle orantılı olarak, piyasada bulundurulan ürünlerinden
numune alarak test eder, inceleme yapar, şikâyetlerin, uygun olmayan ve satışı durdurulan
ürünlerin kaydını tutar ve yaptığı izleme faaliyeti hakkında dağıtıcıları bilgilendirir.

e) Ürünün teknik düzenleme çerçevesinde barkod, tescil, lisans, parti veya şarj numarası
veya ayırt edilmesini sağlayacak diğer bilgileri kolayca görülebilir ve okunabilir şekilde taşı-
masını temin eder. 

f) Mevzuatın gerektirdiği hallerde ismini, kayıtlı ticari unvanını veya markasını ve ken-
disine ulaşılabilecek açık adresini ürünün üzerinde belirtir.

g) Ürünün taşıyabileceği risklere karşı gereken tedbirleri alır ve bunlardan sakınabil-
meleri için nihai kullanıcılara gerekli bilgileri sağlar. 

ğ) Ürün veya ambalajının üzerinde veya ürüne eşlik eden belgelerde yer alan (g) ben-
dinde belirtilen bilgiler ile kullanım ve güvenlik kurallarının Türkçe olmasını sağlar.

h) Piyasaya arz etmiş olduğu bir ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesinin
gerektiği hallerde ürünü uygun duruma getirmek ve gerektiğinde ürünün piyasaya arzını dur-
durmak, ürünü piyasadan çekmek için gerekli düzeltici önlemleri ivedilikle alır. Ürünün risk
taşıdığı durumlarda özellikle sağlık ve güvenlik bakımından risk teşkil eden hususlar ile alınan
düzeltici önlemler ve sonuçları hakkında ayrıntılı bir şekilde ve ivedilikle Bakanlığı bilgilen-
dirir.

ı) Piyasaya arz ettiği ürünlerin taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan
faaliyetlerde Bakanlığın talimatlarını yerine getirir ve ürünlerin uygunluğunu gösteren gerekli
tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği diğer bir dilde sağlar.
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i) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği hallerde ve öngördüğü usuller çerçevesinde
resmî kayıt işlemlerini yapar veya yaptırır.

j) İmalatçılar gübre dağıtıcılık belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla piyasaya
ürün arz ederler. Ancak tarımsal üretim yapan/yaptıranlar ile hammadde olarak kullanan gerçek
ve tüzel kişilere doğrudan ürün satabilirler. İmalatçılar veya ithalatçılar ürünün tescil belgesinde
belirtilen ambalaj ağırlıklarının dışında büyük ambalajlara dökme olarak doğrudan satış yapa-
bilirler. Bu tür satışlarda ürünün teknik düzenlemesinde belirtilen tanımlama işaretlemelerini
ihtiva eden tescil ve etiket örneği gibi belgelerin bir kopyası, ürüne eşlik eden belgeler arasında
bulundurulur.

k) Denetimler sırasında, denetimle görevli personele rehberlik ve eşlik eder, denetimle
görevli personele görevi süresince uygun bir çalışma yeri sağlar; talep edilen tüm bilgi ve bel-
geleri sunar.

l) İmalatçılar istenilmesi durumunda veri toplamaya yönelik bilgileri Genel Müdürlüğe,
il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

m) İmalatçılar satışı durdurulan ürünlerini piyasadan geri çeker.
n) İmalatçılar taklit ve/veya tağşiş ürünleri piyasaya arz edemez ve piyasada bulundu-

ramaz.
o) İmalatçılar Bakanlıkça kurulan veya kurdurulan takip sistemine yapmış oldukları

kayıtları doğrulayacak üretim, ithalat, ihracat ve satış gibi iş ve işlemlere ait evrak ile fatura ve
irsaliye gibi belgelerin aslını veya okunaklı suretini Bakanlık tarafından talep edildiğinde ibraz
etmek üzere beş yıl süreyle fiziki ya da elektronik ortamda saklamakla yükümlüdürler.

(2) Numunenin imalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiden alınması durumunda nu-
mune bedeli, imalatçı tarafından numunenin alındığı gerçek veya tüzel kişiye ödenir.

İthalatçının yükümlülükleri 
MADDE 7 – (1) İthalatçının yükümlülükleri şunlardır:
a) Piyasaya ancak teknik düzenlemesine ve mevzuatına uygun ürünleri arz eder. Teknik

düzenlemesine uygun olmayan ürünleri, uygunsuzluklarını gidermeden piyasaya arz edemez
ve piyasada bulunduramaz.

b) Ürünü piyasaya arz etmeden önce, ürünün uygunluk işaretini taşıdığını, ürüne gerekli
belgelerin eşlik ettiğini ve imalatçının 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentle-
rinde düzenlenen yükümlülükleri yerine getirdiğini teyit eder.

c) Ürünün uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, uygun hale
getirilmeden ürünü piyasaya arz edemez ve ürünün risk taşıdığı her durumda imalatçıyı ve Ba-
kanlığı bilgilendirir. 

ç) Mevzuatın gerektirdiği hallerde ismini, kayıtlı ticari unvanını veya markasını ve ken-
disine ulaşılabilecek açık adresini ürünün üzerinde belirtir. Bu yükümlülüğü, imalatçı tarafından
belirtilen zorunlu veya ürün güvenliğine ilişkin bilgilerin görünürlüğünü engellemeden yerine
getirir.

d) Ürünün taşıyabileceği risklere karşı gereken tedbirleri alır ve bunlardan sakınabil-
meleri için nihai kullanıcılara gerekli bilgileri sağlar.

e) Ürün veya ambalajının üzerinde veya ürüne eşlik eden belgelerde yer alan (d) ben-
dinde belirtilen bilgiler ile kullanım ve güvenlik kurallarının Türkçe olmasını sağlar.

f) Ürün kendi sorumluluğu altındayken, depolama ve nakliye şartlarının ürünün belir-
tilen mevzuatına uygunluğuna halel gelmemesini sağlar.

g) Taşıdıkları muhtemel risklerle orantılı olarak piyasada bulundurulan ürünlerinden
numune alarak test eder, inceleme yapar, şikâyetlerin, uygun olmayan ve geri çağrılan ürünlerin
kaydını tutar ve yaptığı izleme faaliyetleri hakkında imalatçı ve dağıtıcıları bilgilendirir.

ğ) Piyasaya arz etmiş olduğu bir ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesinin
gerektiği hallerde ürünü uygun duruma getirir ve gerektiğinde ürünün piyasaya arzını durdurur,
ürünü piyasadan çekmek için gerekli düzeltici önlemleri ivedilikle alır. Ürünün risk taşıdığı
durumlarda özellikle sağlık ve güvenlik bakımından risk teşkil eden hususlar ile alınan düzeltici
önlemler ve sonuçları hakkında ayrıntılı bir şekilde ve ivedilikle Bakanlığı bilgilendirir.
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h) Ürünün teknik düzenlemesine uygun olmasını sağlar. Lisans ve tescil belgeleri ile
analizlerini, tescil işlemleri sırasında Bakanlığa sunmuş olduğu belgeleri en az beş yıl elinde
tutar. 

ı) Piyasaya arz ettiği ürünlerin taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan
faaliyetlerde Bakanlığın talimatlarını yerine getirir.

i) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği hallerde ve öngördüğü usuller çerçevesinde
resmî kayıt işlemlerini yapar veya yaptırır.

j) Denetimler sırasında, denetimle görevli personele rehberlik ve eşlik eder, denetimle
görevli personele görevi süresince uygun bir çalışma yeri sağlar; talep edilen tüm bilgi ve bel-
geleri sunar.

k) İthalatçılar, gübre dağıtıcılık belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla piya-
saya ürün arz ederler. Ancak tarımsal üretim yapan/yaptıranlar ile hammadde olarak kullanan
gerçek ve tüzel kişilere doğrudan ürün satabilirler. İthalatçılar ürünün tescil belgesinde belirtilen
ambalaj ağırlıklarının dışında büyük ambalajlarda doğrudan satış yapabilirler. Bu tür satışlarda
ürünün teknik düzenlemesinde belirtilen tanımlama işaretlemelerini ihtiva eden tescil ve etiket
örneği gibi belgelerin bir kopyası, ürüne eşlik eden belgeler arasında bulundurulur.

l) İthalatçı istenilmesi durumunda veri toplamaya yönelik bilgileri Genel Müdürlüğe,
il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

m) İthalatçılar satışı durdurulan ürünlerini piyasadan geri çeker.
n) İthalatçılar taklit ve/veya tağşiş ürünleri piyasaya arz edemez ve piyasada bulundu-

ramaz.
o) İthalatçılar Bakanlıkça kurulan veya kurdurulan takip sistemine yapmış oldukları

kayıtları doğrulayacak ithalat, ihracat ve satış gibi iş ve işlemlere ait evraklar ile fatura ve ir-
saliye gibi evrakların aslını veya okunaklı suretini Bakanlık tarafından talep edildiğinde ibraz
etmek üzere beş yıl süreyle fiziki ya da elektronik ortamda saklamakla yükümlüdürler.

(2) Numunenin ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiden alınması durumunda nu-
mune bedeli ithalatçı tarafından numunenin alındığı gerçek veya tüzel kişiye ödenir.

Dağıtıcının yükümlülükleri 
MADDE 8 – (1) Dağıtıcının yükümlülükleri şunlardır:
a) Ürünü piyasada bulundurmadan önce, ürünün uygunluk işaretini taşıdığını, uygun-

luğu gösteren belgelere sahip olduğunu, talimatların ve güvenlik kurallarının ürüne Türkçe ola-
rak eşlik ettiğini ve imalatçının 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde, ürün
ithal ise ayrıca ithalatçının 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen yüküm-
lülükleri yerine getirdiğini doğrular, ürünün veya ambalajının üzerine koyacağı etiket, fiyat,
uyarı ve benzeri bilgilerin imalatçının veya ithalatçının koyduğu zorunlu veya ürün güvenliğine
ilişkin bilgilerin görünürlüğünü engellemesini önler.

b) Ürünün uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, uygun hale
getirilmeden ürünü piyasada bulunduramaz ve ürünün risk taşıdığı her durumda imalatçı veya
ithalatçıyı ve Bakanlığı ivedilikle bilgilendirir.

c) Ürün kendi sorumluluğu altındayken, depolama ve nakliye koşullarının ürünün teknik
düzenlemesine halel gelmemesini sağlar. 

ç) Piyasada bulundurduğu ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesinin gerektiği
hallerde, ürünü uygun duruma getirmek, piyasadan çekmek için gerekli düzeltici önlemlerin
imalatçı veya ithalatçı tarafından alındığını teyit eder  ve ürünün risk taşıdığı durumlarda ima-
latçı veya ithalatçıyı ve özellikle sağlık ve güvenlik bakımından risk teşkil eden hususlar ile
alınan düzeltici önlemler ve sonuçları hakkında Bakanlığı ivedilikle bilgilendirir.

d) Piyasada bulundurduğu ürünlerin uygunsuzluğunun ortadan kaldırılması amacıyla
yapılan faaliyetlerde ilgili iktisadi işletmeci ile iş birliği yapar, ürünlerin uygunluğunu gösteren
tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunar ve Bakanlığın talimatlarını ivedilikle yerine getirir.

e) Dağıtıcılar denetimler sırasında, denetimle görevli personele rehberlik ve eşlik eder,
görevi süresince uygun bir çalışma yeri sağlar; talep edilen tüm bilgi ve belgeleri sunar, numune
alma işlemleri sırasında yardım ve rehberlik eder.
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f) Dağıtıcılar, gübre kapsamında olmayan, etiketinde gübreyi çağrıştıracak ifadeler yer
alan ürün, afiş, broşür ve benzeri tanıtım materyallerini bulunduramaz.

g) Dağıtıcılar, Ek-12’de yer alan işyeri denetim tutanağından oluşturulacak ve sayfaları
il müdürlüğünce numaralanmış ve mühürlenmiş kontrol defteri tutar.

ğ) Dağıtıcı, 15 inci madde hükümlerine göre Gübre Dağıtıcılık Belgesi almak zorun-
dadır. 

h) Dağıtıcı istenilmesi durumunda veri toplamaya yönelik bilgileri Genel Müdürlüğe,
il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

ı) Dağıtıcılar taklit ve/veya tağşiş ürünleri satış yerinde bulunduramaz ve satışını ya-
pamaz.

i) Dağıtıcılar, teknik düzenleme çerçevesinde ürünleri barkodsuz olarak satış yerlerinde
bulunduramaz ve satışını yapamazlar.

j) Son kullanım tarihi geçmiş olan ürünleri firmasına iade ederler.
k) Dağıtıcılar, Bakanlıkça kurulan veya kurdurulan takip sistemini uygulamak zorun-

dadır ve takip sistemine yapmış oldukları kayıtları doğrulayacak ihracat ve satış gibi iş ve iş-
lemlere ait evraklar ile fatura ve irsaliye gibi evrakların aslını veya okunaklı suretini Bakanlık
tarafından talep edildiğinde ibraz etmek üzere beş yıl süreyle fiziki ya da elektronik ortamda
saklamakla yükümlüdürler.

l) Dağıtıcılar, ürünlerin orijinal ambalajlarını bozamaz ve açık olarak satamazlar.
m) Dağıtıcılar, ürünlerin satışını 6/4/2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ (Tebliğ No: 2017/17)
hükümleri çerçevesinde yapar.

İmalatçının yükümlülüklerinin ve ürün sorumluluğu tazminatının diğer iktisadi
işletmecilere uygulandığı durumlar 

MADDE 9 – (1) Ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya
piyasada bulundurulan ürünü teknik düzenlemesine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren
ithalatçılar ile dağıtıcılar 7223 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası gereği imalatçı
sayılırlar ve imalatçının bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmekle sorumludurlar.

(2) Ürünün imalatçısı ve ithalatçısının tespit edilemediği durumlarda, Bakanlıkça ya-
pılan bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde imalatçı ve ithalat-
çısının isim ve irtibat bilgilerini, bu bilgilere sahip değil ise tedarik zincirinde yer alan bir
önceki iktisadi işletmecinin isim ve irtibat bilgilerini bildirmeyen dağıtıcı, 7223 sayılı Kanunun
11 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği imalatçı olarak kabul edilir.

(3) Üründen kaynaklanan tazminat sorumluluğuna ilişkin olarak ürünün imalatçısı ve
ithalatçısının belirlenemediği durumlarda, zarara uğrayan kişiye bu iktisadi işletmecilerin isim
ve irtibat bilgilerini, bu bilgilere sahip değil ise tedarik zincirinde yer alan bir önceki iktisadi
işletmecinin isim ve irtibat bilgilerini bu talebin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on
iş günü içinde bildirmeyen dağıtıcı, 7223 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası
gereği imalatçı gibi tazminattan sorumlu tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ürünlerin Denetimi, Uygunluk İşareti ve Belgeleri

Ürünlerin denetimine ilişkin genel usul ve esaslar 
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin teknik düzenlemelere uy-

gunluğunu doğrulamak amacıyla il müdürlükleri resen veya şikâyet/ihbarlar üzerine denetim
yapar. Resen yapılacak denetimlerde yıllık denetim programları esas alınır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen denetimin, ürünün piyasaya arzından nihai kullanıcıya ulaş-
tığı aşamaya kadar piyasa gözetimi ve denetimi yoluyla yapılması esastır. 

(3) İl müdürlüğünce denetim yetkisi ilçe müdürlüklerine verilebilir. Gerektiğinde, genel
müdürlük ve il müdürlüklerince birlikte denetim yapılabilir. 
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(4) İl müdürlükleri piyasaya arz edilmesi hedeflenen, piyasaya arz edilen, piyasada bu-
lundurulan ürünleri; depoda, nakil aracında, iş yeri ve üretim tesisi de dâhil olmak üzere gerekli
görülen yerlerde denetleyebilir ve iktisadi işletmecilerden denetime ilişkin gerek duyduğu bel-
ge, bilgi ve kayıtları isteyebilir.

(5) Piyasa gözetimi ve denetimleri, il müdürlükleri tarafından hazırlanan yıllık Denetim
Programı çerçevesinde, şikâyet denetimleri ise şikâyet/ihbar ile ilgili müracaatların il müdür-
lüğüne iletildiği tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde yapılır. Bu Yönetmelik kapsamına
giren konularda bilgi veya şikâyet amaçlı müracaatlar Bakanlık Bilgi Edinme Merkezine veya
Bakanlığın ilgili birimlerine; dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik
imzayla yapılır.

(6) İl müdürlükleri, Denetim Programı dâhilinde, yeterli ölçek ve sıklıkta, işaret veya
belge kontrolü yaparak ve gerektiğinde numune almak suretiyle veya yerinde muayene ve/veya
test yoluyla denetler ve bu işlemleri kayıt altına alır.

(7) İl müdürlükleri tarafından Denetim Programı her yıl ocak ayı sonuna kadar Genel
Müdürlükte olacak şekilde yılda bir defa Ek-15’te yer alan forma işlenerek gönderilir. Gübre
Denetim Programı Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır. 

(8) Denetimler il müdürlüklerince, Ek-3’te yer alan Gübre Denetçi Kimlik Kartı veril-
miş iki denetçi belgesine sahip teknik eleman tarafından yapılır. Ancak yapılan denetimler so-
nucunda yaptırım kararı verilmiş ürünlere ilişkin toplatma, satış durdurma, yediemine alma,
ürünlerin imalatçısına veya ithalatçısına iadesi gibi iş ve işlemler il müdürünün veya ilçe mü-
dürünün görevlendireceği iki teknik eleman tarafından da uygulanabilir. 

(9) Denetlenen ürünün test ve/veya muayene sonucunda uygun olmadığının tespiti ha-
linde numune, test veya muayene giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler imalatçı veya itha-
latçı tarafından karşılanır.

(10) Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan uygun olmayan bir ürünün internet
üzerinden tanıtımı ve satışının yapılması halinde Bakanlık, aracı hizmet sağlayıcıya içeriğin
çıkarılması için internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynak-
larla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirimde
bulunur. İçeriğin yirmi dört saat içerisinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından çıkarılmaması ha-
linde Bakanlık uygun olmayan ürüne ilişkin içeriğe erişimin engellenmesine karar verir ve bu
kararı uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirir. İnternet sitesinin
doğrudan iktisadi işletmeciye ait olması durumunda aynı uygulama yapılır. Bu fıkra kapsamın-
da verilen erişimin engellenmesi kararı içeriğe erişimin engellenmesi (URL ve benzeri) yön-
temiyle verilir.

(11) Bakanlık uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyo üzerinden tanıtım ve
satışının durdurulması medya hizmet sağlayıcı kuruluştan ister. Medya hizmet sağlayıcı kuru-
luş, tanıtım ve satışın durdurulması için Bakanlık ile iş birliği yapar. Bakanlık, satışın durdu-
rulması kararını Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirir.

(12) Bu Yönetmelikte belirtilen idari yaptırımlar denetimi yapan il müdürlüğünce il
müdürü tarafından tesis edilir.  İl müdürü bu yetkisini ilçe müdürlerine yazılı olarak devrede-
bilir. 

Uygunluk işareti ve belgeleri 
MADDE 11 – (1) Uygunluk işareti ve tescil belgesinin, lisans belgesinin, analiz rapor-

larının ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmesi, kullanılması, tahrif veya taklit
edilmesi yasaktır.

(2) Uygunluk işareti, sadece Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik
ekinde yer alan ürünlerde kullanılabilir.

(3) Ürünün uygunluğunu gösteren ibare ve belgeler, teknik düzenlemesinde belirtilen
usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir ve kullanılır.

(4) Ürüne, uygunluk işareti anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak başka
işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak uygunluk işaretinin
görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans ve Tescil Belgesi, Lisans ve Tescil Belgelerinin Yenilenmesi ve İptali, 

Dağıtıcılık Belgesi

Lisans belgesi
MADDE 12 – (1) Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamın-

daki ürünleri üreten, ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, Ek-8’de yer alan lisans belgesini almak
için aşağıdaki belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder: 

a) Ek-5’te yer alan lisans belgesi müracaat formu.
b) Sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenen kapasite raporunun/ekspertiz raporunun

firma tarafından onaylı sureti, sanayi ve/veya ticaret odasınca kapasite raporunun/ekspertiz ra-
porunun düzenlenememesinin belgelenmesi koşuluyla üretim tesisinin bulunduğu il müdürlü-
ğünce düzenlenen Ek-4’te yer alan üretim yeri durum tespit raporu.

c) Müracaat tarihi itibarıyla ilgili meslek odası kaydı.
ç) Fason üretimlerde; il müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesi.
d) Harç bedelinin yattığına dair döner sermaye makbuzu veya banka dekontu.
(2) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler ilgili kurumlardan elek-

tronik ortamdan veri paylaşımı kapsamında temin edilir. Genel Müdürlük tarafından elektronik
ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden
istenir.

(3) Başvurular dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla
yapılır. Başvuruda istenilen bilgi ve belgelerin Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamdan
temin edilememesi durumunda, bilgi ve belgeler müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden
istenir.

(4) Lisans belgesi düzenlenen firmanın üretim yeri bilgisi ilgili il müdürlüğüne bildirilir. 
(5) Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yö-

netmelik kapsamında yer alan ürünlerin lisans belgesi işlemleri, Tarımda Kullanılan Organik,
Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki hükümlere
göre düzenlenir.

Tescil belgesi
MADDE 13 – (1) Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamın-

daki ürünleri üreten, ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, ürünlere Ek-9’da yer alan tescil belgesini
almak için aşağıdaki belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat eder:

a) Ek-6’da yer alan, firma tarafından onaylı tescil belgesi müracaat formu.
b) Gübre ithal ise ithal edildiği ülkeden temin edilen analiz raporunun/sertifikası, yerli

üretim ise yapılacak analiz konusunda akredite olmuş veya bu Yönetmelik gereğince Bakanlık
tarafından belirlenen muayene ve analiz kuruluşları veya referans kuruluşlarından birinden dü-
zenlenmiş analiz raporu.

c) Teknik düzenlemeye uygun olarak düzenlenmiş ve piyasaya arz edeceği şekliyle am-
balaj ve/veya etiket örneği.

ç) Harç bedelinin yattığına dair döner sermaye makbuzu veya banka dekontu.
(2) Başvurular dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla

yapılır. Başvuruda istenilen bilgi ve belgelerin Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamdan
temin edilememesi durumunda, bilgi ve belgeler müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden
istenir.

(3) Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yö-
netmelik kapsamında yer alan ürünlerin tescil belgesi işlemleri, Tarımda Kullanılan Organik,
Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesindeki hükümlere
göre düzenlenir.
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Lisans ve tescil belgelerinin yenilenmesi ve iptali
MADDE 14 – (1) Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamın-

daki ürünlerin lisans ve tescil belgeleri, süresinin tam bitiminde, bitimine sekiz ay kala ve bi-
timinden altı ay sonrasına kadar yenilemesi yapılır. Yenilenmemesi durumunda lisans belgesi
iptal olur. İptalden sonra yapılan başvuruda, eski lisans numarası veya yeni lisans numarası ile
lisans belgesi düzenlenir.

(2) Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını değiştiren imalatçı ve
ithalatçılar lisans ve tescil belgelerinin numaralarını iptal edilmek üzere Genel Müdürlüğe bil-
dirmekle yükümlüdürler.

(3) Lisans ve tescil belgelerinin süresinin bitiminde yenilenmesi için 13 üncü ve bu
madde kapsamında Genel Müdürlüğe müracaat edilir.

(4) Lisans ve tescil belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz. Bu
belgeler 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında değerlendirile-
mez. Bu maddeye aykırı hareket edenlerin belgeleri iptal edilir.

(5) İsim, adres ve faaliyet alanı değişen veya son bulanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gaze-
tesinin yayımlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde lisans belgesinin yeniden düzenlenmesi
için değişikliğin işlendiği diğer evraklarla birlikte Bakanlığa başvurur. Piyasa gözetim ve de-
netim sonucunda veya firma müracaatında lisans belgesinin zamanında yenilenmediği tespit
edilmesi halinde lisans belgesi iptal olur ve bu durum firmaya bir yazı ile bildirilir. Firmanın,
bu bildirimden sonra lisans belgesi yenilemesine otuz gün içerisinde başvurmaması halinde
adına düzenlenmiş tescil belgeleri de iptal edilir.

(6) Lisans ve tescil belgesi iptal edilen, ettirilen veya süresi geçmiş olduğu halde tescil
belgesi yenilenmeyen kişilerin piyasaya arz edilmiş ürünlerinin satışına kullanım süresi biti-
mine kadar izin verilir.

(7) Taklit ve tağşiş edilmiş üründen dolayı lisans belgesi iptal edilen gerçek veya tüzel
kişilere üç yıl lisans belgesi düzenlenmez.

(8) Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönet-
melik kapsamında yer alan ürünlerin tescil ve lisans belgesi iptal ve yenileme işlemleri, Tarımda
Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliğin 11 inci ve
12 nci maddelerinde yer alan hükümlere göre düzenlenir.

Gübre dağıtıcılık belgesi
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin satışını yapmak isteyen ger-

çek ve tüzel kişiler, her bir satış noktası için Ek-13’te yer alan Gübre Dağıtıcılık Belgesi almak
zorundadır. 

(2) Gübre Dağıtıcılık Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler merkezinin bu-
lunduğu il müdürlüğüne, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik im-
zayla müracaat ederler. Müracaatta;

a) Vergi dairesi adının, 
b) Gerçek kişiler için vergi numarası/T.C. kimlik numarasının,
c) Tüzel kişiler için vergi numarasının ve varsa MERSİS numarasının,
ç) Satış yerinin ve varsa deposunun açık adresinin,
beyan edilmesi zorunludur.
(3) Müracaatlar 22 nci madde kapsamında il müdürlüğünce değerlendirilir. Müracaatı

uygun görülenlere Gübre Dağıtıcılık Belgesi düzenlenir.
(4) Gübre Dağıtıcılık belgeleri, AA.BBBB.CCCC biçiminde on haneli olarak numara-

landırılır. Numaralandırmada;
a) AA: İl MERNİS kodunu,
b) BBBB: İlçe MERNİS kodunu,
c) CCCC: İl müdürlüğü tarafından verilen kod numarasını,
ifade eder.
(5) Dağıtıcının il içinde adres değiştirmesi durumunda bu madde hükümlerine göre, il

müdürlüğünce yeni adres bilgilerine istinaden Gübre Dağıtıcılık Belgesi yenilenir.
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(6) Gübre Dağıtıcılık Belgesi herhangi bir nedenle zayi olması veya okunamayacak ve
yanlış anlamalara neden olacak şekilde tahrip olması durumunda, yetki sahibi kişinin söz ko-
nusu belgenin yenilenmesi talebiyle, faaliyetin yapıldığı ildeki il müdürlüğüne başvuru yapması
gerekir. Bu durumda il müdürlüğünce dağıtıcılık belgesi yeniden düzenlenir.

(7) Gübre Dağıtıcılık Belgesine sahip olanlar, dağıtıcılık faaliyetinden vazgeçmek is-
temeleri durumunda, faaliyetin yapıldığı ilin il müdürlüğüne, ekinde daha önce verilmiş olan
gübre dağıtıcılık belgesinin aslının yer aldığı bir dilekçe ile müracaat ederler. Gübre Dağıtıcılık
Belgesi il müdürlüğünce iptal edilir.

(8) Gübre Dağıtıcılık Belgesine sahip gerçek kişinin ölümü halinde belge sahibi kişinin
kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu en geç bir ay içinde il müdürlü-
ğüne bildirmek zorundadırlar. Dağıtıcılık belgesine sahip gerçek kişinin ölümü halinde Gübre
Dağıtıcılık Belgesi iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İthalat, Üretim Yerlerinde Aranan Şartlar, Satış Yerlerinde Aranan Şartlar, 

Uzaktan Erişim Yoluyla Yapılan Satışlar

İthalat 
MADDE 16 – (1) Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer

alan ürünler için bu Yönetmeliğin Ek-10’unda yer alan ithalat uygunluk yazısı düzenlenir.
(2) Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerden

Amonyum Nitrat, Kalsiyum Amonyum Nitrat, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat ürünlerinin
ithalat uygunluk yazısı için Genel Müdürlüğe, diğer ürünlerin ithalat uygunluk yazısı için firma
merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne aşağıdaki belgelerle başvuru yapılır: 

a) BÜGEM/İl müdürlüklerine yapılacak başvurular için Ek-7’de yer alan başvuru di-
lekçesi.

b) Tarımsal amaçlı ithalatlarda başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içerisinde düzenlen-
miş, ürüne ait analiz raporunun/sertifikasının aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylı sureti.

c) Faturanın/proforma faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti.
ç) İlgili döner sermaye hesabına yatırılan ücret dekontunun aslı veya ithalatçı firma ta-

rafından onaylanmış sureti.
(3) Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yö-

netmelik kapsamında yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin işlemler hususunda söz konusu Yö-
netmelik hükümleri esastır.

(4) Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yö-
netmelik kapsamında yer alan ürünler için mikrobiyal gübreler hariç bu Yönetmelik kapsamın-
da yer alan ürünlerin sanayinin çeşitli dallarında kullanılmak üzere veya laboratuvar, deneme,
gösteri amaçlı veya elli kilogram/litrenin altında olan ithalatlarında Türk Standardları Enstitüsü
analizi aranmadan uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere bir yazı düzenlenir. 

(5) Başvurular dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla
yapılır. Başvuruda istenilen bilgi ve belgelerin Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamdan
temin edilememesi durumunda, bilgi ve belgeler müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden
istenir.

Üretim yerlerinde aranan şartlar
MADDE 17 – (1) Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer

alan ürünler için üretim yerlerinde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) İmalatçılar teknik sorumlu olarak ziraat mühendisi ve/veya kimya mühendisi ve/veya

kimyager çalıştırmak ve çalıştırdıklarını belgelemekle yükümlüdür. İmalatçının bu vasıflardan
birini taşıması halinde bu şart aranmaz.
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b) Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatını veya İş yeri Açma ve Çalışma Belgesi veya üretim
tesisi organize sanayi bölgesinde ise (GSM) ve/veya organize sanayi bölgesi (OSB) tarafından
düzenlenen yazı veya teknoloji geliştirme bölgesinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ve-
rilen iznin aslı veya firma tarafından onaylı sureti, belirtilen belgelerden bir tanesine sahip ol-
mak.

c) Mevzuatın gerektirdiği hallerde iş güvenliği ve sağlığı belgesi aranır.
(2) Bünyesinde %28’den fazla azot içeren amonyum nitrat gübresini hammadde olarak

kullanan üretim yeri depolarında aranan ilave şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Torbalı gübre yığın yüksekliği kiriş, saçak veya aydınlatma teçhizatından en az bir

metre aşağıda olur. Ayrıca acil durumlarda yardım sağlanmasına yönelik olarak yığınların ara-
sında en az bir metre geçiş mesafesi bulunur.

b) Bu tür gübrelerin depolandığı yerlerde köpüklü yangın söndürme tertibatı bulundu-
rulur.

c) Elektrik panosu ve ateş kaynaklarından uzak olacak şekilde konumlandırılır.
ç) Yığın büyüklüğü en fazla 5 ton olur, depolanan miktar beş tondan fazla ise beş tonluk

yığınlara ayrılır ve her bir yığın arasında en az 1,5 metre yürüme yolu bulundurulur.
d) Gübrelerin kanalizasyon ve su kanallarına karışmaması için gerekli tedbirler alınır.
e) Sigara içilmez levhaları kolayca görülebilecek yerlere asılır.
(3) Üretim tesislerinde işyerinin gübre üretim faaliyetinde bulunduğunun anlaşılmasını

sağlayan üzerinde imalatçının adını, unvanını ve iletişim bilgilerini içeren en az 50x100 cm
büyüklüğünde görünür ve okunabilir reklam/tanıtım tabelası bulundurulur.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler için, ürünlerin özelliklerine göre üretim yerleri
kapalı alan içinde yer alır.

(5) Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yö-
netmelik kapsamında yer alan ürünler için üretim yerinde aranan şartlarda Tarımda Kullanılan
Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki
hükümler esastır.

Satış yerlerinde aranan şartlar
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin satış yerlerinde aranan şartlar

aşağıda belirtilmiştir.
a) Satış yerlerinde teknik düzenleme çerçevesinde kamera sistemi kurulur.
b) Satış yerlerinde yangın söndürme tertibatı bulundurulur ve elektrik tesisatı yönünden

yangına karşı korunma tedbirleri alınır.
c) Satış yerleri üstü kapalı nem almayan kuru, yağmur ve güneşin etkilerinden korun-

muş, temiz, gerektiğinde ısıtma, soğutma ve havalandırma imkânına sahip alanlar olarak dü-
zenlenir.

ç) Sigara içilmeyeceğine dair levhalar kolayca görülebilecek yerlerde asılır.
d) Pencereler, yığma yüksekliğinin üzerinde ve muntazam havalandırma sağlayacak

şekilde olur.
e) Yığın yüksekliği altta kalan ambalajlardaki ürünlerin fiziksel özelliklerini bozmaya-

cak şekilde düzenlenir.
f) Ürünler, gıda maddeleri ile birlikte satılamaz. Yem ve tohum ile beraber satılması

halinde ise birbirlerini etkilemeyecek şekilde ayrılır. 
g) Satış yerlerinde döküntü, akıntı ve sızıntı yapan ambalajlar bulundurulmaz.
ğ) Gübre Dağıtıcılık Belgesi, satış yerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.
h) Satış yerleri, giriş kapısı apartman girişinden farklı olan giriş katları hariç olmak

üzere, apartman katlarında olamaz.
ı) Bünyesinde %28’den fazla azot içeren amonyum nitrat gübresinin depolama şartları

17 nci maddenin ikinci fıkrasına uygun olmak zorundadır.
Uzaktan erişim yoluyla yapılan satışlar
MADDE 19 – (1) İktisadi işletmeler, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri kendi in-

ternet sitesi üzerinden veya aracı hizmet sağlayıcı kullanarak satış yapmaları durumunda aşa-
ğıdaki şartları yerine getirmek zorundadır.
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a) İnternet satışlarında satışı yapılan ürüne ait tescil ve lisans belgesi ile ürünün teda-
rikçisine ait lisans ve dağıtıcı belge numaraları ürün tanıtımında yer alır ve ürün tanıtımında
onaylı etiket bilgilerinin dışında herhangi bir bilgi bulundurulmaz.

b) Satışlarda 7223 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ve teknik
düzenleme çerçevesinde ürünün takibinin/izlenebilirliğinin sağlanmasına ilişkin gereklilikler
yerine getirilir.

c) Bakanlıkça satışına izin verilmeyen, satışı durdurulan hiçbir ürün satılamaz. 
ç) Bakanlıkça uygunsuz bulunan ürünlere ilişkin 10 uncu madde hükümleri uygulanır;

uygunsuz bulunan ürünün, uygunsuzluk giderilinceye kadar satışı, tanıtımı her türlü internet,
görsel basın ve yayım yoluyla yapılamaz.

ALTINCI BÖLÜM
İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

İdari para cezaları
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendine aykırı hareket edenlere 7223 sayılı Kanunun 20  nci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendine göre, 

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, 7223 sayılı Kanunun 20 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre,

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (g), (h) ve (ı) bentleri, 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (c), (d), (f), (g), (ğ) ve (ı) bentleri, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi ile 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere,
7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre,

ç) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f), (ğ) ve (i) bentleri, 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (ç), (e), (h) ve (i) bentleri ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç)
ve (d) bentlerine aykırı hareket edenlere, 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fık-
rasının (e) bendine göre, 

idari para cezası uygulanır.
(2) Bakanlığın denetimle görevli çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olanlara

7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre idari para cezası uygulanır. 
(3) 10 uncu maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına aykırı hareket edenlere 7223 sa-

yılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre idari para cezası uygulanır.
(4) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına ve 7 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket

edenlere 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre toplam numune bedelinin
beş katına kadar idari para cezası uygulanır.

(5) Birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen aykırılık hallerinde, 7223 sayılı
Kanunun 20 nci maddesinin yedinci fıkrasına göre aynı fiil nedeniyle birinci fıkranın (a) bendi
uygulanmaz. 

(6) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen idari para cezaları, bu cezalara konu
uygunsuzluğun iki yıl içinde tekrarı halinde, 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin sekizinci
fıkrasına göre her tekrar için bir önceki idari para cezasının iki katı uygulanır.

(7) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (n) bendine ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(n) bendine aykırı hareket edenlere, 7223 sayılı Kanunun 20  nci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendine göre idari para cezası uygulanır.

(8) İdari para cezası kararı Ek-17’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenir. 
Diğer idari yaptırımlar
MADDE 21 – (1) 17 nci maddede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı dav-

randığı tespit edilen imalatçı veya ithalatçı ve 18 inci maddede belirtilen hususlardan herhangi
birine aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcı hakkında denetim elemanlarınca tutanak düzen-
lenir ve denetlenen iktisadi işletmeci il müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Uyarıya konu olan
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eksikliklerin düzeltilmesi için süre verilir. Bu süre imalatçılar veya ithalatçılar için uyarıya esas
olan hususun özelliğine göre en fazla altı ay olmak üzere bir ay ile altı ay arasında, ithalatçılar
ve dağıtıcılar için en fazla bir ay olarak uygulanır. Uyarıya konu olan eksikliklerin giderilme-
mesi halinde;

a) İmalatçıların ve ithalatçıların lisans ve tescil belgelerinin iptalinin sağlanması için
Genel Müdürlüğe bildirilir.

b) Dağıtıcıların gübre dağıtıcılık belgesi il müdürlüğünce iptal edilir.
(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b), (e), (f), (ğ) ve (m) bentlerine, 7 nci maddenin

birinci fıkrasının (b), (ç), (e) ve (m) bentlerine, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve
(ğ) bentlerine aykırı davrandığı tespit edilen imalatçıların üretimi, dağıtıcıların ve ithalatçıların
ise satışı tutanak düzenlenerek geçici olarak durdurulur ve il müdürlüğünce yazılı olarak uya-
rılır. Uyarıya konu olan eksikliklerin düzeltilmesi için en fazla otuz gün süre verilir. Üretimin
veya satışın durdurulmasına neden olan hususların düzeltilmesi halinde üretime veya satışa
izin verilir. Bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde imalatçıların ve ithalatçıların
lisans ve tescil belgelerinin iptalinin sağlanması hususu Genel Müdürlüğe bildirilir. Dağıtıcı-
ların ise il müdürlüğünce gübre dağıtıcılık belgesi iptal edilir.

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (n) bendine, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (n)
bendine ve 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendine aykırılığın tespiti halinde ürünler ye-
diemine alınır. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Aynı takvim yılı içerisinde aynı hususun tekrarından dolayı ikinci kez idari yaptırım uygulan-
ması gerektiren hallerde il müdürlüğünce dağıtıcının dağıtıcılık belgesi, Genel Müdürlükçe
imalatçı veya ithalatçının lisans belgesi ve tescil belgeleri iptal edilir.

(4) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (i), (l) ve (m) bendine aykırılığın tespiti halinde
ürünler yediemine alınır. Dağıtıcı il müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır. Uyarıya konu olan
eksikliklerin düzeltilmesi için en fazla otuz gün süre verilir. Aynı takvim yılı içerisinde aynı
hususun tekrarı halinde il müdürlüğünce gübre dağıtıcılık belgesi iptal edilir.

(5) Dağıtıcının, il veya ilçe müdürlüğüne bilgi vermeden adres değişikliği yapıldığının
veya faaliyetin sonlandırıldığının tespit edilmesi halinde il müdürlüğünce dağıtıcılık belgesi
iptal edilir. Bir yıl sonra şartları taşımaları halinde yeniden düzenlenir.

(6) Gübre Denetçilerinin görevlerini yapmalarına engel olan, denetim esnasında dene-
tim görevlilerinin yapacağı kontrolü sözlü veya fiili olarak yapılacak hareketlerle engelleyen
dağıtıcıların il müdürlüğünce dağıtıcılık belgesi, imalatçı veya ithalatçıların Genel Müdürlükçe
lisans ve tescil belgesi/belgeleri iptal edilir ve bu kişiler hakkında il veya ilçe müdürlüklerince
savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Bir yıl sonra şartları taşımaları ve başvuru yapmaları ha-
linde lisans ve tescil belgesi/belgeleri yeniden düzenlenir.

(7) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinden herhangi
birine aykırı hususların tespiti halinde satışa sunulan ürünlerin satışları durdurulur ve ürünler
tutanakla denetlenen işyerine yediemin olarak teslim edilir. Ambalajları üzerindeki uygunsuz-
luğun giderilmesi için otuz gün süre verilerek firma yazılı olarak uyarılır. Uygunsuzluk gide-
rilene kadar satışına izin verilmez. Süresi içerisinde düzeltilmeyen ürünlerin tedarikçisine iadesi
sağlanır. İmalatçı veya ithalatçıya 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendine göre, idari para cezası uygulanır.

(8) Yediemin işlemlerinde Ek-19’da yer alan tutanak düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Denetçinin görev ve yetkileri ile sorumlulukları aşağıda belirtilmiş-

tir.
a) Kendisini kimliğini ibraz ederek tanıtmak ve iktisadi işletme yetkilisine denetimin

amacı konusunda bilgi vermek.
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b) İktisadi işletmelerin ticari sır olabilecek ekonomik, sınaî ve ticari hal ve gidişatı hak-
kında elde ettikleri her türlü bilgiyi, mevzuat uyarınca açıklanması gerekmedikçe, gizli tut-
mak.

c) Piyasa gözetimi ve denetimi görevini, mevzuata uygun ve tarafsız olarak yürütmek.
ç) Görev alanına giren ürünlerin işaret, etiket ve belge kontrollerini yapmak ve gerek-

tiğinde ürünlerden numune almak.
d) Denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluk gerektiren eylemleri sapta-

dığında, gerekli işlemleri yaparak, durumu ilgili makamlara iletmek.
e) Görev alanına giren konularla ilgili inceleme ve araştırma yapmak.
f) Denetime konu ürünlerle ilgili gerekli bilgi, belge veya dosyayı denetim yaptıkları

iktisadi işletmelerden istemek ve gerektiğinde muhafaza etmek.
g) Gerektiğinde fabrika, depo ve ambar ve benzeri yerlerde inceleme yapmak, yetkili

ve ilgililerden gerekli bilgi ve yardımı talep etmek.
ğ) İktisadi işletmelerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetini engellemesi durumunda,

güvenlik güçlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak.
h) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında işin niteliğine göre, gerekli gördüğü durum-

larda, ilgili Genel Müdürlük veya il müdürlüğü onayıyla, refakat etmek üzere uzman kişileri
davet etmek, bunların görüş ve önerilerinden yararlanmak.

ı) Denetimin her aşamasında risk değerlendirmesi yapmak suretiyle risk derecesine gö-
re, kontrol yapılıncaya kadar, ürünlerin satışını geçici olarak durdurmak, il müdürlüğünü bil-
gilendirmek.

i) Denetimle ilgili nihai karar tutanak ve raporlarını hazırlamak ve ilgili mercilere sun-
mak, denetim işlem ve sürecine dair tüm bilgi ve belgeleri düzenli biçimde dosyalayıp sakla-
mak.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetimde Yapılacak İşler

Ürün denetimi
MADDE 23 – (1) Ürün denetiminde yapılacak iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir.
a) Etiket, barkod, belge ve teknik düzenleme çerçevesinde ürünün takibinin/izlenebi-

lirliğinin kontrolü.
b) Ambalaj işaretlemelerinin kontrolü için ambalaj veya etiket örneğinin alınması.
c) Ürün kontrolü için numunelerinin alınması.
ç) Ürün numunelerinin muayene ve analizlerinin yaptırılması.
d) Muayene ve analiz sonuçlarının rapor ettirilmesi.
e) Ürüne ilişkin izlenebilirlik veya takip sistemi kayıtlarını kontrol etmek.
Etiket kontrolü
MADDE 24 – (1) Etiket kontrolü esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Dağıtıcılar, kullanım süresi geçmiş ve Türkçe etiketlendirme yapılmamış ürünleri

satamaz.
b) Bir ürünün tanıtılması amacı ile hazırlanan ve/veya yayımlanan her türlü reklam ve

tanıtım dokümanı, ürünün onaylı etiketindeki bilgilerden farklı ve gübrelerin genel işlevinin
dışında tüketiciyi yanıltıcı bilgi ve tarif içeremez.

c) Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürün-
lerin etiketinde organik gübreleri çağrıştırıcı ifadeler bulunamaz.

ç) Etiket üzerinde “Bitki Koruma ve Bitki Gelişim Düzenleyicisi” ifadesi bulunamaz.
d) İmalatçılar ve ithalatçılar üzerinde tescil numarası, lisans numarası ve teknik düzen-

leme çerçevesinde barkodu yer almayan ambalajlarla piyasaya ürün arz edemezler.
e) İmalatçılar ve ithalatçılar, ürün ambalajlarının uyarılar bölümünde “Toprak ve/veya

yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir” ve “Çocuklardan Uzak Tutunuz”
ibarelerine yer verirler.
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f) İmalatçılar ve ithalatçılar, tescil belgesi ve onaylı etiket örneği bilgileriyle uyumlu
olmayan ambalaj veya etiketle piyasaya ürün arz edemez.

(2) Birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen hususlardan, kullanıcıyı yanıltıcı ve haksız
rekabete neden olmayan, baskı ve alfabetik hatalardan kaynaklanan etiket bilgileri farklılıkla-
rının tespiti halinde ürün satışı durdurularak, öncelikle etiket bilgilerinin düzeltilmesi için on
beş gün süre verilerek imalatçı veya ithalatçı uyarılır. Farklılıkların düzeltilmemesi halinde bi-
rinci fıkranın (f) bendi için uygulanan idari yaptırımlar uygulanır.

Numune alma 
MADDE 25 – (1) Denetimlerde numuneler; depodan, nakil aracından, satış yeri ve üre-

tim tesisi de dâhil olmak üzere gerekli görülen yerlerden alınır.
(2) Şikâyet denetimlerinde numuneler; şikâyete konu olan ürünlerin piyasaya arz edil-

diği yerden veya aynı parti ürünün bulunduğu yerden alınır.
(3) Ürün ambalajı üzerindeki bilgilerin teknik düzenlemesine uygunluğu kontrol edil-

dikten sonra numune alınır.
Numune alma metodu
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerden numuneler, Ek-1’de yer

alan Gübrelerin Denetimi İçin Numune Alma Metoduna göre alınır.
(2) Denetim için alınan numunelere bedel ödenmez. Numune alınan ürünün bedelini,

dağıtıcının imalatçıdan veya ithalatçıdan tazmin edebilmesi amacıyla Ek-11’de yer alan tutanak
düzenlenerek denetlenen işyerine verilir.

Numune alınmasında düzenlenecek belgeler ve uygulamaya ilişkin esaslar
MADDE 27 – (1) Numune alınmasında düzenlenecek belgeler ve uygulamaya ilişkin

esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Aynı parti/seri/şarj numaralı ürünlerden numune alınır. Parti/seri/şarj numarası farklı

olan ürünlerden numune alınmaz.
b) Ek-1’de yer alan "Gübrelerin Denetimi İçin Numune Alma Metoduna" göre üç adet

olacak şekilde numune oluşturulur.
c) Numune alınan ürün ambalajların üzerine Ek-14’te yer alan numune alındı etiketi

yapıştırılır.
ç) Numune kapları veya torbaları, ayrı bir torbanın içine konularak ağızları bağlanır.
d) Numune alınırken Ek-11 belgesinin üç nüshasına firma adı, ürün adı, lisans numarası,

parti/seri/şarj numarası veya teknik düzenleme çerçevesinde barkod numarası yazılmamak şar-
tıyla her bir numune için ayrı ayrı düzenlenir ve işyeri yetkilisi ile denetim elemanlarınca im-
zalanır, ancak denetlenen işyeri tarafından kaşelenmez. Hepsine kod verilir.

e) Kodlu olarak düzenlenen Ek-11, bilgileri dışarıdan okunacak şekilde her numune
torbası içine yerleştirilir. Numune torbalarının ağzı bağlanır ve mühürlenir veya klipsle kapa-
tılır.

f) Ayrıca numune alındığını belgelemek amacıyla iki nüsha olmak üzere il müdürlü-
ğünde kalacak nüshada aynı kod numarası verilir ve numune alınan işyerinde kalacak nüshada
ise kod verilmeden ürünle ilgili tüm ayrıntıları içeren Ek-11 düzenlenir, numune alınan yerin
yetkilisi ile denetim elemanlarınca imzalanır, kaşelenir. 

g) Numunelerin bir adedi analiz kuruluşuna gönderilir. Bir adedi numune alınan yere
yediemin olarak teslim edilir. Bir adedi de il müdürlüğünce saklanır.

ğ) Analiz sonucuna itiraz edilmesi halinde öncelikli olarak numune alınan yerde bıra-
kılan örnek numune referans kuruluşa gönderilir. İl müdürlüğünde kalan bir adet numune yedek
olarak makul bir süre bekletilir ancak bu süre 6 ayı aşamaz.

h) Numune sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere denetim elemanlarınca
belgelerden bir dosya oluşturulur.

(2) Alınan numunelerin herhangi bir sebepten dolayı zayi olması durumunda, zayi ge-
rekçesi tutanağa yazılarak aynı partiden olmak koşuluyla yeniden numune alınır.
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Numunelerin analize gönderilmesi
MADDE 28 – (1) Analize gönderilen numunenin hangi firmaya ait olduğunu belirten

tanımlayıcı herhangi bir bilgiye yer verilmez. 
(2) Analiz kuruluşuna gönderilecek numuneler, yedi iş günü içerisinde Bakanlığın pro-

tokol yaptığı analiz kuruluşlarından birisine numune kod numarası kullanılmak suretiyle ürün
etiketinde beyan edilen içerikleri ve ilgili teknik düzenlemeye göre istenilen analizleri içeren
resmî yazı ekinde gönderilir.

Muayene ve analiz işleri
MADDE 29 – (1) Muayene ve analizi yapacak kuruluşça; piyasa veya şikâyet deneti-

mini yapan il müdürlüğü tarafından gönderilen temsili numunenin bulunduğu mühürlü torba
açılarak, gerekli muayene ve analizler, Ek-2’de yer alan Gübrelerin Analizi İçin Öngörülen
Metotlar ve Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yö-
netmelik ekinde belirtilen analiz metotları kullanılarak yapılır.

(2) Numunelerinin analizlerinde; gübrenin teknik düzenlemeye uygun olup olmadığına,
teknik düzenlemesi bulunmayan gübrelerde Türk Standardına veya Türk Standardına denk AB
veya uluslararası standartlar dikkate alınıp uygun metotlar kullanılarak özelliklere, ambalaj
muayenelerinde ise işaretlemelere bakılır.

(3) Şikâyete konu olan ürünlerin muayene ve analizleri, il müdürlüğünün yazılı bildirimi
üzerine öncelikle yapılır.

(4) Muayene ve analizler, numunelerin muayene ve analiz yapacak kuruluşa tesliminden
itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Sağlık parametreleri ise teslimden itibaren dok-
san gün içinde sonuçlandırılır. 

(5) Muayene ve analizlerin yapılamaması veya gecikmesi halinde, durum sebepleri ile
birlikte on gün içinde, muayeneyi ve/veya analizi yapacak kuruluş tarafından ilgili il müdür-
lüğüne yazılı olarak bildirilir.

Analiz kuruluşları ile referans kuruluşlar
MADDE 30 – (1) Ürünlerin analizini yapacak kuruluşlarla, bu kuruluşların yaptığı

muayene ve analiz sonuçlarına itiraz halinde, incelemeleri yapacak olan referans kuruluşlar,
her yıl Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde be-
lirtilen şartları taşıyan kuruluşlar arasından Bakanlıkça belirlenir ve uygun görülenlerle protokol
yapılır.

(2) Protokol yapılan kuruluşların adları, Bakanlık tarafından yayımlanır.
(3) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 5 inci

maddesinin onuncu fıkrası çerçevesinde akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kurulu-
şundan alınmış uygunluğu gösteren belgeler ile test raporlarının sunulması halinde, Bakanlıkça
bu belge ve raporlar dikkate alınır. Ülkemizde veya karşılıklılık ilkesi saklı kalmak kaydıyla
Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş bel-
geler ve test raporları, kuruluşun yeterliliğine ilişkin gerekçelerle reddedilemez.

Muayene ve analiz ücretleri
MADDE 31 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleriyle ilgili olarak, denetim sırasında alınan

numunelerin muayene ve analizi yapan kuruluşa gönderilme ücretleri ile muayene ve analiz
ücretlerinin ödenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Piyasa denetimi esnasında alınan numunelerin analizi sonucunda, gübrenin ilgili tek-
nik düzenlemeye veya standartlara uygun olmadığının tespiti halinde, analiz ve muayene üc-
retleri imalatçı veya ithalatçı tarafından ödenir. Ödeme işleminde il müdürlüğünce Ek-18’de
yer alan analiz ücreti tahsil fişi düzenlenir. İtiraz halinde söz konusu ücretin tahsili için referans
kuruluşun analiz sonucu beklenir. Ancak Cumhuriyet savcılığı ve mahkemelerce istenilen analiz
raporları veya şikâyet denetimlerinde soruşturma neticesinde ürünün imalatçısının tespit edil-
memesi durumunda yaptırılan analiz raporu ücretleri il müdürlükleri tarafından ödenir.

b) Muayene ve analiz ücretleri ile denetim sonuçlarına itiraz halinde gidilecek referans
kuruluşlarının ücretleri her yıl şubat ayı sonuna kadar Bakanlıkça belirlenir.
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c) Bakanlıkça belirlenen ücretler ödemelerde esas alınır. Bu giderlerin imalatçı, ithalatçı
veya dağıtıcıdan tahsilini gerektiren hallerde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

ç) Bakanlıkça analiz ücretlerinin ödeneceğine dair protokol/sözleşme yapılmış kurum
ve/veya kuruluşlarca da analiz ücretleri ödenebilir. 

Muayene ve analiz sonuçları
MADDE 32 – (1) 30 uncu maddeye göre belirlenen analiz kuruluşları, analiz ve/veya

muayene sonuçlarını; ilgisine göre, Ek-2 ile Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikro-
biyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen analiz metotlarını kullanarak, teknik
düzenlemesi olmayan gübrelerde ise kullanılan analiz metotlarının adlarını da Ek-16’da yer
alan ve üç nüsha olarak düzenlenmesi gereken Ürün Muayene ve Analiz Raporunda belirtirler.

Muayene ve analiz sonuçlarının gönderilmesi
MADDE 33 – (1) Analiz kuruluşu ile referans analiz kuruluşları; düzenledikleri gübre

muayene ve analiz raporlarının aslını ilgili il müdürlüğüne gönderirler. Raporun bir nüshasını
da arşivlerinde muhafaza ederler. Raporlarda, analiz sonucunda bulunan değerlerin ilgili teknik
düzenlemeye uygun olup olmadığı mutlaka belirtilir. 

Muayene ve analiz sonuçlarının tebliğ edilmesi
MADDE 34 – (1) Analiz kuruluşlarından alınan, gübre muayene ve analiz raporların-

daki değerler, teknik özellikler ve tolerans değerleri açısından, ilgili il müdürlüğü tarafından
değerlendirilir. İlk analiz raporunun ürüne ait teknik düzenlemeye uygun olmaması halinde,
geçici olarak satışı durdurulur ve ürün yediemine alınarak Bakanlığa bildirilir. Muayene ve
analiz raporları en geç bir hafta içerisinde, ilgili imalatçı veya ithalatçının merkez adresine
ivedi ibaresi ile tebliğ edilir ve dağıtıcı kuruluşa bilgi verilir. İtiraz süresinin dolması beklenir,
sürenin bitiminde itiraz edilmediği takdirde, ilk analiz sonucuna göre yaptırım uygulanır. Ürün-
lerin teknik düzenlemeye uygun hale getirilmesi veya piyasadan geri çekilmesi için tebliğ ta-
rihinden itibaren otuz gün süre verilerek imalatçı veya ithalatçıya ve Bakanlığa bildirilir.

Muayene ve analiz sonuçlarına itiraz
MADDE 35 – (1) İmalatçı veya ithalatçı, muayene ve analiz sonuçlarını bildiren yazı

eline geçtiği tarihten itibaren, yedi iş günü içinde, itiraza konu olan parametrelerin analiz üc-
retlerini bildirilen banka hesap numarasına yatırdığını gösteren banka dekontu ile birlikte ilgili
il müdürlüğüne itiraz etme hakkına sahiptir.

(2) Muayene ve analiz sonuçlarına itirazla ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) İl müdürlüğü, itiraza konu olan ürüne ait iktisadi işletmecide bulunan şahit numuneyi,

tutanak düzenleyerek almak üzere denetçileri görevlendirir. Denetçi, alınan bu şahit numune
ile il müdürlüğünde muhafaza edilen şahit numuneyi bir ambalaja koyarak ağzını mühürler.

b) İtiraz yazısı ile birlikte banka dekontunu alan il müdürlüğü, itiraza konu olan özel-
likleri belirten yazı ekinde şahit numuneleri referans kuruluşa gönderir. İl müdürlüğü bu iş-
lemleri yedi iş günü içinde tamamlar.

c) Referans kuruluş; aldığı şahit numunelerden birini saklar ve diğerini itiraza konu
olan özelliklerin analizlerinde kullanır. Sağlık parametreleri hariç olmak üzere, analizleri en
geç otuz gün içinde yapar, analiz sonuçlarını içeren üç nüsha rapor düzenler ve raporun aslı ile
birlikte ikinci nüshasını ilgili il müdürlüğüne gönderir, bir nüshasını da kendi arşivinde saklar.

ç) Referans kuruluş, herhangi bir nedenle analizleri yapamayacaksa, durumu on gün
içinde ilgili il müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

d) İl müdürlüğü, referans kuruluşun analiz sonuçlarını ve uygulanacak yaptırımları de-
netlenen imalatçıya, ithalatçıya veya dağıtıcıya yazılı olarak bildirir.

e) Referans kuruluş tarafından yapılan analiz sonuçlarına itiraz edilemez.
Ağır metal ve patojen içeriği uygun olmayan ürünler ile ilgili yapılacak işlemler
MADDE 36 – (1) Ürünlerin, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa

dahi, piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yapılan kontroller sonucunda ağır metal ve pa-
tojen içeriğinin uygun olmadığının tespit edilmesi halinde aşağıda yer alan işlemler yapılır. 
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a) İmalatçı veya ithalatçı tarafından, ağır metal ve patojen içeriği uygun olmayan ürünün
bertarafı veya kullanılmayacak hale getirilmesi sağlanır.

b) İmalatçı veya ithalatçı ağır metal ve patojen içeriğinin uygun olmayan ürünün ber-
tarafı veya kullanılmayacak hale getirilmesini il müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yapar. 

Uygunsuz ürünlerin iadesi, bertarafı ve komisyon oluşumu
MADDE 37 – (1) Yapılan analiz sonucu hazırlanan gübre analiz raporlarına göre bitki

besin maddesi ve ürüne ait diğer parametreler bakımından ilgili teknik mevzuata göre uygunsuz
bulunan ürünler öncelikli olarak ilgili teknik düzenlemeye uygun hale getirilmesi için imalatçı
veya ithalatçıya iade edilir. 

(2) Ağır metal ve patojen içeriği uygun olmayan ürünler ile mahkeme kararları gereği
bertarafı istenen taklit ve tağşiş yapılan ürünler ve/veya il müdürlüğünce yapılan piyasa göze-
timi ve denetimi sonucunda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler, il müdürlüğü tara-
fından en az üç kişiden oluşturulacak bir komisyon marifetiyle kullanılmaz hale getirilmesi
sağlanır. Yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak bir tutanak düzenlenir. Ayrıca her türlü uygun-
suzluk nedeniyle satışı durdurulan fakat imalatçı veya ithalatçı tarafından verilen süre içerisinde
iade alınmayan ürünlere de bu madde hükümleri uygulanır.

Değerlendirmede tolerans
MADDE 38 – (1) Üretimde, numune almada ve analizlerde olması muhtemel hataların

giderilmesi amacı ile teknik düzenlemelerde belirtilen özelliklere tanınan, teknik düzenleme-
lerin kapsamadığı alanlarda Türk standartlarındaki, standardın da bulunmaması halinde ulus-
lararası kabul gören toleranslar uygulanır.

Değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi
MADDE 39 – (1) İl müdürlüğünce yaptırım kararı alınmadan önce imalatçıya veya it-

halatçıya görüşlerini almak üzere ivedi ibaresi ile tebligat yapılır ve dağıtıcı konu hakkında
bilgilendirilir. 

(2) İl müdürlüğü tarafından alınan önlemlere ilişkin kararların imalatçıya veya ithalat-
çıya yapılan tebligatında, kararın dayandığı gerekçeler, karara karşı itiraz yolları ve yasal süreler
belirtilir. 

(3) Tebligatın alınmasını müteakip imalatçıya veya ithalatçıya cevap verebilmesi için,
en az on gün süre tanınır ve bu süre tebligatta belirtilir. 

(4) İl müdürlüğünce alınması planlanan veya alınan önlem kararı, imalatçı veya itha-
latçının cevabı veya sağlayacağı bilgi ve belge neticesinde gözden geçirilir. İnsan sağlığı ve
kamu güvenliğinin veya mevzuatla korunan diğer bir kamu yararının tehlikede olduğu acil hal-
lerde bu sürenin dolması beklenmeyebilir. Tebligat yapılmadan bir karar alınması halinde, ima-
latçıya veya ithalatçıya cevap verebilmesi için sonradan süre verilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Eğitim

Denetçi eğitimi ve bilgilendirme
MADDE 40 – (1) Denetçi eğitimine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlık tarafından gerekli görüldüğü zaman, denetçi olmak üzere il müdürlükle-

rinden yeterli sayıda, ziraat fakültesi ve üniversitelerin kimya/kimya mühendisliği bölümü me-
zunları ile tarımla ilgili meslek okullarından mezun olan personel eğitime çağrılır ve eğitim
sonucunda eğitime katılan elemanlara denetçi kimlik kartı ve eğitim sertifikası düzenlenir. 

b) Uygulamalarda birlikteliği sağlamak, sektördeki her türlü yeni gelişmelerden haber-
dar etmek ve faaliyetleri değerlendirmek amacıyla Bakanlıkça gerekli görüldüğü zamanlarda
eğitim, değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenlenir.
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ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetimin engellenmesi
MADDE 41 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele engel olunması, işyer-

lerine girmeyi önlemeye yönelik tutum sergilenmesi hâlinde, öncelikle 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesine göre haklarında işlem yapılabileceği
hatırlatılır, buna rağmen engellemenin devam ettirilmesi halinde ilgililer hakkında tutanak dü-
zenlenerek durum adli makamlara intikal ettirilir.

(2) Yetkili kuruluşun denetimle görevli çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel
olanlara 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre idari para cezası uygu-
lanır.

Piyasa gözetimi ve denetimi veri tabanı 
MADDE 42 – (1) Denetimle görevli personel; denetime çıkmadan önce denetimi haiz

ürün, firma hakkında daha önce yapılmış denetim bilgilerini, mükerrerliği önlemek amacıyla
Bakanlık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanından kontrol eder. Bu durum risk taşıyan
acil durumları kapsamaz. Ayrıca denetimle görevli personel denetime ait her türlü bilgiyi, de-
netim işleminin sonuçlanmasını beklemeksizin, Bakanlık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri
Tabanına girer.

(2) Bakanlık, piyasaya arz edilen ürünlerin paketleme aşamasından son kullanıcıya ka-
dar takibinin sağlanmasına yönelik usul ve esasları belirler, gerekli sistemleri kurar veya kur-
durur. Bu sistemlerin işletilmesini temin eder.

Onaylanmış kuruluşlar ve uygunluk işareti 
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilecek ürünlerin, ilgili

teknik düzenlemeye uygunluğunun değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi amacıyla görevlen-
dirilecek onaylanmış kuruluşların taşıması gereken asgari şartlar, çalışma usul ve esaslar ile
faaliyetlerine ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir. 

(2) Onaylanmış kuruluşlar tarafından uygunluğu değerlendirilen gübre imalatçısı ve it-
halatçısı gerçek veya tüzel kişiler uygunluk “CE” işareti taşıyan ürünlerini piyasaya arz eder. 

Tebligat
MADDE 44 – (1) İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri içeren idari yaptırım karar-

larının tebliğinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Gizlilik, ticari sırlar ve şeffaflık
MADDE 45 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliği uygularken kişisel verilere dair, ticari sır

niteliğindeki veya fikrî ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin edindiği bilgilerin gizliliğini korumakla
yükümlüdür. Ancak ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla insan sağlığı ve güvenli-
ğinin gerektirdiği hallerde bu bilgilerin açıklanması bu kapsamda sayılmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 7223 sayılı Kanun ile

bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güb-

relerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası 21/6/2022 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ZİRAİ MÜCADELE ALET VE MAKİNELERİ  

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürü-

nü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılması, imalatı,
ithalatı, piyasaya arzı ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uy-

gulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılması, imalatı, it-
halatı, piyasaya arzı, firma ve bayilerin yetki ve sorumlulukları, denetimleri ile denetimler so-
nucunda uygulanacak yaptırımlara 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 Kanununun 18, 19, 39 ve 42 nci maddelerine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Bayi: Zirai mücadele alet ve makineleri ile ilgili satış yetkisi alan gerçek ve tüzel ki-

şiyi, satış yerini veya kuruluşu,
c) Bayilik: Zirai mücadele alet ve makinelerinin izin kapsamında yapılan satış işini,
ç) Bayilik izin belgesi: Zirai mücadele alet ve makinelerinin satış yetkisi için il müdür-

lüğü tarafından düzenlenen izin belgesini,
d) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri

zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların olumsuz etkilerini önleyen, bitki
besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzen-
leme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen
bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek
amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan
aktif madde ve preparatları,

e) Fason İmalat: Faaliyet konusunda, zirai mücadele alet ve makineleri ruhsatlandırma
koşulunu sağlayan ancak imal izin belgesi bulunmayan bir firmanın, imal izin belgesi sahibi
bir firmaya, Genel Müdürlüğün bilgisi dâhilinde aralarında yapılacak fason imalat sözleşmesi
kapsamında zirai mücadele alet ve makineleri imalatı yaptırmasını, 

f) Firma: Zirai mücadele alet ve makinelerini imal veya ithal eden ruhsat sahibi gerçek
ve tüzel kişileri,

g) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
h) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüklerini,
ı) İmal izin belgesi: Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatının yapılabilmesi için

Bakanlık tarafından imalatçı firma adına düzenlenen izin belgesini,
i) İşletme: Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatının yapıldığı fabrika, atölye,

imalathane, benzeri yerleri veya kuruluşları,
j) İmal ruhsat: Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalat ve kullanım izni için Ba-

kanlık tarafından düzenlenen belgeyi,
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k) İthal ruhsat: Zirai mücadele alet ve makinelerinin ithalat ve kullanım izni için Ba-
kanlık tarafından düzenlenen belgeyi,

l) Kalibrasyon: Bitki koruma ürününün, hedef yüzeylerde en iyi etkiyi gösterebilmesi
için önerilen dozda ve tekdüze olarak uygulanması amacıyla kullanılacak olan zirai mücadele
alet ve makinelerinin ilerleme hızı, basınç, meme verdisi, hava akım hızı, hava debisi ve uy-
gulama normu gibi çalışma parametrelerinin uygun şekilde ayarlanması işlemini,

m) Kontrol görevlisi: Zirai mücadele alet ve makineleri ile bu makinelere ilişkin ima-
latçı firmaya ait işletme, ithalatçı firma ve bayilerin kontrolü ile ilgili görevlendirilmiş kişiyi,

n) Kullanıcı: Zirai mücadele alet ve makinelerini kullanan üreticiyi veya operatörü,
o) Numune alma: Bu Yönetmelik kapsamındaki zirai mücadele alet ve makinelerinin

imalat, ithalat ve satış aşamalarında, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun doğrulanması
amacıyla ürünü temsilen numune alınmasını,

ö) Piyasaya arz: Zirai mücadele alet ve makinelerinin bedelli veya bedelsiz piyasaya
sunulmasını,

p) Ruhsat: Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalat, ithalat ve kullanım izni için
Bakanlık tarafından on yıl süreliğine düzenlenen belgeyi,

r) Ruhsat sahibi firma: Zirai mücadele alet ve makinesi ruhsatına sahip gerçek veya tü-
zel kişiyi,

s) Ruhsat veya izin belgesinin askıya alınması: Bu Yönetmelik kapsamında verilen ruh-
sat veya imal izin belgesi veya bayilik izin belgesinin belirli bir süre ile geçersiz sayılmasını,

ş) Test ve deney kuruluşu: Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Müdürlüğünü
(TAMTEST),

t) Zirai mücadele: Tarımsal alanlardaki bitkiler ile bunların ürünlerinde çeşitli kayıplara
neden olan zararlı organizmaların, zarar düzeyini minimize etmek amacıyla yapılan çalışma-
ların tümünü,

u) Zirai mücadele alet ve makinesi: Zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünleri-
nin uygulanmasında kullanılan farklı yapısal ve teknik özelliklere sahip alet ve makineleri, 

ü) Zirai mücadele alet ve makinesi aksamı: Ticari faaliyete konu olan ve ilaçlama et-
kinliğine doğrudan etkisi bulunan püskürtme pompası veya tabancası veya memesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İmalat, İmal İzin Belgesi, Değişiklik ve İmalattan Vazgeçme

İmalat yapabilecekler ve imalat yeri
MADDE 5 – (1) Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı, imal izin belgesi ve ima-

latı yapılacak zirai mücadele alet ve makineleri için imal ruhsatı almış firmalar tarafından, imal
izin belgesinde belirtilen adresteki işletmelerinde yapılır.

İmalat yapılacak işletmede bulunması gereken ünite ve bölümler
MADDE 6 – (1) Zirai mücadele alet ve makineleri imalatının yapılacağı işletmeler,

aşağıdaki bölüm ve ünitelerden oluşur:
a) İmalat planlaması, imalat kayıtları ile araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütü-

lebileceği idari bölüm. 
b) Hammadde veya yedek parça ünitesi. 
c) İmalat veya montaj ünitesi.
ç) Piyasaya arz öncesi asgari debi, dağılım düzgünlüğü ile basınç ve hava akımı para-

metrelerini de içeren kontrollerin yapılabileceği test ünitesi.
d) Yemekhane, soyunma ve giyinme odaları, lavabo ile duş sisteminin bulunduğu diğer

bölümler.
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İmalatın yapılacağı işletmelere ilişkin asgari teknik şartlar
MADDE 7 – (1) Zirai mücadele alet ve makineleri imalatının yapıldığı işletmelerde

aşağıdaki özellikler aranır:
a) Kapalı ve açık alan olmak üzere işletmenin yapısal durumunun, imalat çeşidine uy-

gun olması gerekir.
b) İşletmede, imalattan sorumlu teknik eleman ile imalat çeşidine uygun nitelikte per-

sonel istihdam edilir.
c) İşletmede, imalat çeşidi ile imalat kapasitesine uygun şekilde tezgâh ve sistem bulu-

nur.
ç) İşletmede, bölüm ve üniteler, imalat akış şemasına uygun şekilde bulunur, bilgilen-

dirme levhaları ile ayrılır.
d) İşletmede, imal edilen zirai mücadele alet ve makinelerinin imalat kayıtları, kimlere

satışının yapıldığı ve stok durumunun güncel olarak işlendiği, imalat, satış ve stok hareketle-
rinin bir arada görülebileceği, yazılı veya elektronik ortamda tutulan kayıt sistemi bulunur.

İmal izin belgesi alabilecekler
MADDE 8 – (1) İmal izin belgesi talebinde bulunan firma yönetici veya yetkililerinin,

Tarım Makineleri veya Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojileri Mühendisliği veya Biyosistem
Mühendisliği bölümü mezunu veya tarım makineleri veya zirai mücadele alet ve makinelerine
ilişkin ders alarak mezun olmuş ziraat mühendisi unvanına sahip olmaları gerekir.

(2) Birinci fıkrada yer alan unvanın yabancı ülkelerde alınmış olması halinde eşdeğer-
liliğinin belgelendirilmesi gerekir.

(3) Durumu birinci fıkrada belirtilen şartlara uymayan, ancak zirai mücadele alet ve
makineleri imalatı yapmak isteyenler, birinci fıkrada belirtilen özelliği taşıyan bir kişiyi ima-
lattan sorumlu teknik eleman olarak istihdam etmek koşulu ile imal izin belgesi alarak, zirai
mücadele alet ve makineleri imalatı yapabilir.

İmal izin belgesi başvurusu ve gerekli belgeler 
MADDE 9 – (1) Zirai mücadele alet ve makineleri imalatı yapmak isteyenlerin, T.C.

kimlik numarası beyanını da içeren ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde, aşağıda be-
lirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda baş-
vuruda bulunması gerekir.

(2) İmal izin belgesi başvurusunda aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) Başvuru dilekçesinde, firmanın ticari unvanı, işletmenin bulunduğu yerin açık adresi

ile firma yönetici veya yetkililerinin iletişim bilgileri.
b) İşletmede bulunan tezgâh ve sistemlerin listesi ile tezgâh ve sistemlerin işletme içe-

risindeki yerleşim planı.
c) 8 inci maddenin birinci veya üçüncü fıkrasında belirtilen kişilere ait iki adet vesikalık

veya dijital vesikalık fotoğraf.
ç) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumda, imalattan sorumlu teknik ele-

manın iş sözleşmesi.
d) Bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden kont-

rolleri Genel Müdürlük tarafından yapılmak üzere;
1) Firma yönetici veya yetkililerine veya imalattan sorumlu teknik elemana ait diploma

veya mezuniyet belgesi ile aldıkları dersleri gösterir belgenin,
2) İmalattan sorumlu teknik elemana ait SGK hizmet dökümü belgesinin,  
3) Firmanın faaliyet alanları arasında, zirai mücadele alet ve makineleri imalatının ve

satışının bulunduğunu gösteren, Ticaret Sicil Gazetesinin,
bulunması gerekir.
(3) İmal izin belgesi başvurusuna ilişkin belgelerde belirtilen bilgilerin doğruluğundan

ve belgelerin gerçekliğinden başvuru sahibi sorumludur.
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İmal iznine esas inceleme, kontrol ve belgenin düzenlenmesi
MADDE 10 – (1) İmal izin belgesi başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler, Genel Mü-

dürlük tarafından incelenir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, belgelerde eksiklik
veya uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda başvuru sahibine bildirilir.  

(2) Eksiklik veya uygunsuzlukların, başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
başvuru sahibi tarafından tamamlanması gerekir. Bu süre içinde tamamlanmaması durumunda
imal izin belgesi başvurusu, Genel Müdürlük tarafından değerlendirmeye alınmaz. 

(3) Başvuru sahibi, imal iznine esas inceleme ve kontroller öncesinde imalat çeşidi ile
imalat kapasitesine göre işletmeyi imalata hazır bulundurur.

(4) İmal izin belgesi başvurusunun uygun bulunması durumunda, Genel Müdürlük ta-
rafından görevlendirilen personel tarafından, Genel Müdürlüğe sunulan bilgi ve belgelere göre
işletmede, imal iznine esas inceleme ve kontroller yapılır. İnceleme ve kontroller sonucunda
düzenlenen raporda;

a) İşletmenin ticari unvan, adres, iletişim bilgileri, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi
veya meslek odası bilgileri,

b) İşletmenin kapalı ve açık alan olmak üzere yapısal durumuna ilişkin bilgiler,
c) İşletmede istihdam edilen personel sayısı ve niteliklerine ilişkin bilgiler, 
ç) İşletmenin üretim çeşidi ve kapasitesine ilişkin bilgiler,
d) İşletmede imalatta kullanılan tezgâh ve sistemlere ilişkin bilgiler,
e) İşletmede üretimi gerçekleştirilen parça ya da kısımlara ilişkin bilgiler,
bulunur. 
(5) Genel Müdürlüğe sunulan bilgi ve belgelere göre işletmede yapılan imal iznine esas

inceleme ve kontroller sonucunda, uygun görülmesi durumunda firmaya, Ek-3’te yer alan imal
izin belgesi düzenlenir.

(6) İşletmede yapılan imal iznine esas inceleme ve kontroller sonucunda, eksiklik tespit
edilmesi veya uygun görülmemesi durumunda, tespit edilen eksiklik veya uygunsuzluklar, baş-
vuru sahibine bildirilir. Eksiklik veya uygunsuzlukların en geç altı ay içinde tamamlanması
gerekir. Bu süre içinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda, imal izin belgesi başvurusu,
Genel Müdürlük tarafından değerlendirmeye alınmaz. 

(7) Eksiklik veya uygunsuzlukların tamamlanması halinde yapılacak başvurudan sonra
işletmede, eksiklik veya uygunsuzluklarla ilgili olarak tekrar inceleme ve kontroller yapılır.
İşletmenin uygun görülmesi durumunda firmaya, Ek-3’te yer alan imal izin belgesi düzenle-
nir.

İmalattan vazgeçme ve değişiklik
MADDE 11 – (1) İmalattan vazgeçilmesi veya faaliyetin sonlandırılmak istenmesi du-

rumunda, ekinde daha önce verilmiş olan imal izin belgesinin yer aldığı, ıslak veya elektronik
imzalı bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda başvuru yapılır.
Bu durumda imal izin belgesi Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.

(2) Adres veya unvan veya üretim çeşidi veya firma yönetici veya yetkilisi veya ima-
lattan sorumlu teknik eleman değişikliği ile imalattan sorumlu teknik elemanın ölümü durum-
larının herhangi birisinin ortaya çıkması halinde, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
bilgi ve belgelerden, değişikliğe ilişkin olanlarının ve daha önce verilmiş olan imal izin belge-
sinin eklendiği, ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya
elektronik ortamda başvuru yapılması gerekir.

(3) Adres ve üretim çeşidi değişikliği durumlarında, imal iznine esas inceleme ve
kontrollere ilişkin hükümler uygulanır. Uygun görülmesi durumunda, değişiklik dikkate alınarak
belge tarih ve numarası aynı kalmak koşuluyla, değişiklik tarihi ve nedeni ayrıca belirtilerek,
firma adına Genel Müdürlük tarafından yenilenen ve onaylanan imal izin belgesi düzenlenir.
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(4) Adres ve üretim çeşidi aynı kalmak koşulu ile unvan, firma yönetici veya yetkilisi
veya imalattan sorumlu teknik eleman değişikliğinin uygun görülmesi durumunda, değişiklik
dikkate alınarak belge tarih ve numarası aynı kalmak koşuluyla, değişiklik tarihi ve nedeni ay-
rıca belirtilerek, firma adına Genel Müdürlük tarafından yenilenen ve onaylanan imal izin bel-
gesi düzenlenir.

(5) Adına imal izin belgesi düzenlenmiş firma yönetici veya yetkilisinin ölümü duru-
munda, kanuni mirasçıları veya kanuni mirasçıları adına yetkili olanlar, bu durumu en geç altı
ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Kanuni mirasçıların, faaliyeti devam ettirmek
istemeleri durumunda, ölüm tarihinden itibaren en geç altı ay içinde imalattan sorumlu teknik
eleman istihdam edilmesi ve Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik ortamda başvuru
yapılması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsatlandırma, Süre Uzatımı, Devir, Değişiklik, İnsansız Hava 

Aracı Sistemleri, Bulunması Gereken Ek Ünite ve Sistemler

Ruhsatlandırma zorunluluğu bulunan zirai mücadele alet ve makineleri
MADDE 12 – (1) Zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında

kullanılan aşağıda belirtilen zirai mücadele alet ve makineleri, Bakanlık tarafından ruhsatlan-
dırmaya tabidir:

a) Depo kapasitesi 5 litre veya daha fazla olan düşük basınçlı elle çalıştırılan veya ba-
taryalı sırt pülverizatörleri.

b) Depo kapasitesi 5 litre veya daha fazla olan motorlu sırt pülverizatörleri veya motorlu
sırt atomizörü ve tozlayıcısı.

c) Tarla pülverizatörleri.
ç) Bahçe pülverizatörleri.
d) Tarla-bahçe pülverizatörleri. 
e) Yardımcı hava akımlı tarla-bahçe pülverizatörleri.
f) Kendi yürür tarla, bahçe veya tarla-bahçe pülverizatörleri.
g) Elektrostatik yüklemeli pülverizatörler.
ğ) ULV veya mistblower ilaçlama yapabilen makineler.
h) Sisleyiciler.
ı) Tozlayıcılar.
i) Fumigatörler.
j) Granül aplikatörler.
k) Bitki koruma ürünü uygulama üniteleri bulunan insansız hava aracı sistemleri.
l) Ticari faaliyete konu olan ve ilaçlama etkinliğine doğrudan etkisi bulunan püskürtme

pompası veya tabancası veya memesi. 
(2) Birinci fıkrada belirtilmeyen ancak zirai mücadele alet ve makinesi olarak değer-

lendirilen alet ve makineler, bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılır.
(3) Zirai mücadele alet ve makinelerine ilişkin ruhsatlandırma veya ürün geliştirme ça-

lışmalarına esas olmak üzere araştırma ve denemelerde kullanılması için numune veya ilk örnek
imalatlar veya ülkemizde piyasaya arz edilmemesi koşuluyla ihraç amaçlı imalatlardan ruhsat
şartı aranmaz.

Ruhsat başvurusu
MADDE 13 – (1) İmalatı veya ithalatı yapılmak istenen zirai mücadele alet ve maki-

neleri için Bakanlıktan ruhsat alınması gerekir. 
(2) Ruhsat talebinde, T.C. kimlik numarası beyanını da içeren ıslak veya elektronik im-

zalı bir dilekçe ekinde, 14 üncü maddede belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe
fiziki olarak veya elektronik ortamda başvuruda bulunulması gerekir.
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(3) Ruhsat başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler, Genel Müdürlük tarafından incelenir.
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, belgelerde eksiklik veya uygunsuzluk tespit
edilmesi durumunda, başvuru sahibine bildirilir. Eksiklik veya uygunsuzluğun başvuru tari-
hinden itibaren en geç altı ay içinde tamamlanması gerekir. Bu süre içinde tamamlanmaması
durumunda, ruhsat başvurusu, Genel Müdürlük tarafından değerlendirmeye alınmaz. 

(4) Ruhsat başvurusuna ilişkin belgelerde belirtilen bilgilerin doğruluğundan ve belge-
lerin gerçekliğinden başvuru sahibi sorumludur.

Ruhsat başvurusunda gerekli bilgi ve belgeler
MADDE 14 – (1) İmal ruhsat başvurusunda, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin bu-

lunması gerekir:
a) Zirai mücadele alet ve makinesinin teknik özelliklerini gösteren, Ek-1’de yer alan

spesifikasyon.
b) Zirai mücadele alet ve makinesinin, cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve pers-

pektif resimleri ile parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına
ilişkin kullanma ve bakım kılavuzu.

c) Zirai mücadele alet ve makinesinin, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Ko-
runması Hakkında Kanunda belirtilen süreden az olmamak üzere genel hükümler çerçevesinde
garanti edildiğini bildiren ve şekli Genel Müdürlük tarafından belirlenen, Ek-10’da yer alan
taahhütname.

ç) Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üze-
rinden Genel Müdürlük tarafından yapılmak üzere;

1) Markanın tescili olması durumunda, marka tesciline ilişkin mevzuatta, zirai mücadele
alet ve makinelerinin yer aldığı sınıf için alınmış marka tescil belgesinin veya marka tescil bel-
gesine ilişkin başvuru yapılması durumunda yapılan başvuruya dair belgenin, 

2) İmal izin belgesinin,
bulunması gerekir.
d) Zirai mücadele alet ve makinesi imalatının fason imalat olarak yapılması durumunda,

ruhsat başvurusunda bulunan firma ile imalatı yapacak firma arasında yapılmış fason imalat
sözleşmesi.

(2) İthal ruhsat başvurusunda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması gerekir:
a) Zirai mücadele alet ve makinesinin teknik özelliklerini belirten, Ek-2’de yer alan

spesifikasyon.
b) Zirai mücadele alet ve makinesinin, cins, marka, model, tip bilgileri, detay ve perspektif

resimleri ile parça listesinin içinde yer aldığı tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin
Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu ile var ise üretiminin yapıldığı ülkedeki yetkili test ve de-
ney kuruluşunca düzenlenmiş deney raporu ve Türkçe tercümesi.

c) İthal ruhsat talebinde bulunulan zirai mücadele alet ve makinesinin, Türkiye’de ruh-
satlandırılması, satışı ve satış sonrası hizmetler ile ilgili ruhsat geçerlilik süresini kapsayacak
biçimde;

1) İmalatçı firma tarafından ruhsat başvurusunda bulunan firma adına verilen şekli Ge-
nel Müdürlük tarafından belirlenen, Ek-11’de yer alan yetki belgesi ve tercümesi,

2) İhracatçı firmanın imalatçı olmaması durumunda, imalatçı tarafından ihracatçıya ve-
rilen yetki belgesi ve tercümesi.

ç) Zirai mücadele alet ve makinesinin, 6502 sayılı Kanunda belirtilen süreden az ol-
mamak üzere genel hükümler çerçevesinde garanti edildiğini bildiren ve şekli Genel Müdürlük
tarafından belirlenen, Ek-10’da yer alan taahhütname.

d) İthal ruhsat başvurusunda bulunulan zirai mücadele alet ve makinesine ait, proforma
fatura ile tercümesi.

e) İthalat ve ruhsatlandırmadan sorumlu teknik elemana ait iş sözleşmesi.
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f) Bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden kontrol-
leri Genel Müdürlük tarafından yapılmak üzere;

1) Firmanın faaliyet alanları arasında, ithalatı ve satışının bulunduğunu gösteren, Ticaret
Sicil Gazetesinin,

2) Markanın tescili olması durumunda, marka tesciline ilişkin mevzuatta, zirai mücadele
alet ve makinelerinin yer aldığı sınıf için alınmış marka tescil belgesinin veya marka tescil bel-
gesine ilişkin başvuru yapılması durumunda yapılan başvuruya dair belgenin, 

3) Firma yönetici veya yetkililerine veya ruhsatlandırma ve ithalattan sorumlu teknik
elemana ait diploma veya mezuniyet belgesi ile aldıkları dersleri gösterir belgenin,

4) Ruhsatlandırma ve ithalattan sorumlu teknik elemana ait SGK hizmet dökümü bel-
gesinin,  

bulunması gerekir.
İnceleme, değerlendirme, ruhsat düzenlenmesi ve ruhsat süresi
MADDE 15 – (1) Zirai mücadele alet ve makineleri ruhsat başvurusuna ilişkin bilgi

ve belgeler, Genel Müdürlük tarafından incelenir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonu-
cunda uygun bulunması durumunda, zirai mücadele alet ve makinesi, ruhsata esas test ve de-
neylerinin yapılması için test ve deney kuruluşuna sevk edilir. 

(2) Zirai mücadele alet ve makinesi;
a) İthal edilecek ise Genel Müdürlük tarafından firmasına verilen numune ithalat izni

üzerine gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra, 
b) İmalatta ise doğrudan,
ruhsat başvurusunda bulunan firma tarafından test ve deney kuruluşuna teslim edilir.
c) Ruhsat başvurusunda bulunan firmanın talebi ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi

durumunda, zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsata esas test ve deneyleri yerinde yapı-
labilir. 

(3) Ruhsata esas test ve deneylere tabi tutulacak zirai mücadele alet ve makinesi nu-
munesinin üzerinde, marka, model, tip bilgileri ve seri numarası bulunan bir etiket bulunması
gerekir.

(4) Test ve deney kuruluşu tarafından, zirai mücadele alet ve makinesinin ruhsata esas
test ve deneyleri yapıldıktan sonra deney raporu, Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucunun; 
a) Olumlu olması halinde; 
1) İmalatı yapılacak zirai mücadele alet ve makineleri için Ek-4’te yer alan imal ruhsat,
2) İthalatı yapılacak zirai mücadele alet ve makineleri için Ek-5’te yer alan ithal ruhsat,
düzenlenir.
b) Olumsuz olması halinde, zirai mücadele alet ve makinesinin ruhsatlandırılamayacağı

ruhsat başvurusunda bulunan firmaya bildirilir.
(6) Genel Müdürlük tarafından düzenlenen ruhsat ile deney raporu, ruhsat sahibi fir-

maya gönderilir. Ayrıca deney raporu, ruhsat sahibi firmanın bulunduğu il müdürlüğüne gön-
derilir. 

(7) Ruhsat, zirai mücadele alet ve makinesinin, imalatının veya ithalatının yapılarak
Türkiye’de kullanımına izin veren belge olup geçerlilik süresi on yıldır.

Ruhsat süre uzatımı
MADDE 16 – (1) Ruhsat sahibi firmanın, ruhsat süre uzatımı sürecini de göz önünde

bulundurarak ruhsat son geçerlilik tarihinin, üç ay öncesinden itibaren ıslak veya elektronik
imzalı bir dilekçe ekinde, ikinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte il müdürlüklerine fiziki
olarak veya elektronik ortamda başvuruda bulunması gerekir.

(2) Ruhsat süre uzatımında istenilen bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Ruhsatın aslı.
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b) İmalatı yapılan zirai mücadele alet ve makinesinin süre uzatımında, Ek-10’da yer
alan taahhütname.

c) İthalatı yapılan zirai mücadele alet ve makinesinin süre uzatımında, Ek-11’de yer
alan yetki belgesi ve Türkçe tercümesi, ihracatçı firmanın imalatçı olmaması durumunda, ima-
latçı tarafından ihracatçıya verilen yetki belgesi ve tercümesi ile Ek-10’da yer alan taahhütna-
me.

ç) Bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden kontrol-
leri Genel Müdürlük tarafından yapılmak üzere;

1) Firma yönetici veya yetkililerine veya ruhsatlandırma ve ithalattan sorumlu teknik
elemana ait diploma veya mezuniyet belgesi ile aldıkları dersleri gösterir belgenin,

2) Ruhsatlandırma ve ithalattan sorumlu teknik elemana ait SGK hizmet dökümü bel-
gesinin,  

bulunması gerekir.
(3) İl müdürlüğü tarafından ruhsat süresi uzatılacak zirai mücadele alet ve makinesinin

numunesi, bayilerden, bayilerde bulunmaması durumunda işletme veya firmadan, ruhsat ge-
çerlilik durumu da göz önünde bulundurularak, Ek-8’de yer alan numune alma tutanağı dü-
zenlenerek usulüne uygun biçimde alınıp, mühürlenerek test ve deney kuruluşuna gönderilmek
üzere ruhsat sahibi firmasına teslim edilir. 

(4) Ruhsat süre uzatımı başvurusunda bulunan firmanın talebi ve Genel Müdürlüğün
uygun görmesi durumunda, zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsata esas test ve deneyleri
yerinde yapılabilir.

(5) Ruhsat süre uzatımında ruhsata esas test ve deneylerinin yapılmasına ilişkin, firma
adı ve unvanı, ruhsat tarihi ve numarası, zirai mücadele alet ve makinesinin ticari adı belirtilmek
kaydıyla, numune alma tutanağının bir kopyasının eklendiği yazı ile test ve deney kuruluşuna
bildirilir.

(6) İkinci fıkrada belirtilen belgeler ile numune alma tutanağının diğer bir kopyası, yazı
ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(7) Test ve deney kuruluşu tarafından, zirai mücadele alet ve makinesinin ruhsata esas
test ve deneyleri tamamlandıktan sonra düzenlenen deney raporu, Genel Müdürlüğe gönderi-
lir.

(8) Ruhsat süre uzatımına esas test ve deneyler sonuçlanıp, Genel Müdürlük tarafından
gerekli değerlendirme yapılıp sonucun ilgilisine duyurulmasına kadar, bütün işlemler ve so-
nuçları gizli tutulur.

(9) Ruhsat süre uzatımına esas değerlendirme sonucunun;
a) Olumlu olması durumunda, ruhsat süresi Genel Müdürlük tarafından on yıl süreyle

uzatılır,
b) Olumsuz olması durumunda, piyasada bulunan zirai mücadele alet ve makineleri

ruhsatına uygun hale getirilmek üzere, ruhsat sahibi firma tarafından toplatılır. Ruhsatına uygun
hale getirilen zirai mücadele alet ve makinelerinden tekrar numune/numuneler alınarak ruhsata
esas test ve deneylere tabi tutulur. Ruhsat süre uzatımına esas test ve deney sonucunun, olumlu
olması halinde ruhsat süresi uzatılır, olumsuz olması halinde, ruhsat Bakanlık tarafından iptal
edilir. 

(10) Ruhsatın son geçerlilik tarihine kadar süre uzatımı yaptırmayan firmalara, bu ta-
rihten sonra süre uzatımı talebinde bulunabilmeleri için altı ay süre tanınır. Bu süre içinde ruh-
sat, askıya alınır. Askıda bulunan ruhsat yenileninceye kadar geçersiz sayılır. 

(11) Ruhsatı askıda olan zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı veya ithalatı ya-
pılamaz.
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(12) Ruhsatın son geçerlilik tarihinin altı ay sonrasında, süre uzatılması talebinde bu-
lunulmayan ruhsatlar, ikaza gerek kalmadan iptal edilmiş sayılır. İptal edilen ruhsatlar, ruhsat
sahibi firmaları tarafından Bakanlığa iade edilir.

Ruhsat devri
MADDE 17 – (1) Ruhsat sahibi firmalar, aynı özellikleri taşıyan bir başka firmaya ruh-

satlarını devredebilir.
(2) Ruhsat devir işleminde, ruhsat sahibi firma ile ruhsatı devir alacak firma arasında

karşılıklı anlaşma yapılmış olması gerekir.
(3) Ruhsat devir talebinde, ruhsatı devir alacak firmanın, aşağıdaki belgeleri ekleyerek,

ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya elektronik or-
tamda başvuruda bulunması gerekir:

a) Ruhsatın aslı.
b) Taraflar arasında yapılmış devir sözleşmesi.
c) İmalatı yapılan zirai mücadele alet ve makineleri için Ek-10’da yer alan taahhütna-

me.
ç) İthalatı yapılan zirai mücadele alet ve makineleri için Ek-11’de yer alan yetki belgesi

ve Türkçe tercümesi, ihracatçı firmanın imalatçı olmaması durumunda, imalatçı tarafından ih-
racatçıya verilen yetki belgesi ve tercümesi ile Ek-10’da yer alan taahhütname.

(4) Devir işlemlerinde, ruhsat Genel Müdürlük tarafından güncellenerek, ruhsat numarası
ve tarihi aynı kalmak koşuluyla yenisi düzenlenir.

Ruhsatta değişiklik
MADDE 18 – (1) Ruhsatta belirtilen;
a) Ruhsat sahibi veya imalatçı firmanın unvan ve adresi,
b) Zirai mücadele alet ve makinesinin ticari adı, markası, modeli ve tipi,
c) İmal izin belgesinin tarih ve numarası,
bilgilerinde değişiklik olması durumunda, ruhsat sahibi firmanın, ruhsatın aslı ile de-

ğişikliğin niteliğine göre 14 üncü maddede belirtilen belgeleri ekleyerek, ıslak veya elektronik
imzalı bir dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğe fiziki veya elektronik olarak başvuruda bulun-
ması gerekir.

(2) Ruhsatta değişiklik işlemlerinde, ruhsat Genel Müdürlük tarafından güncellenerek,
ruhsat numarası ve tarihi aynı kalmak koşuluyla yenilenir.

İnsansız hava aracı sistemlerinin zirai mücadele alet ve makinesi olarak
ruhsatlandırılması ve kullanılması

MADDE 19 – (1) İnsansız hava aracı sistemlerinin bitki koruma ürünü uygulama üni-
teleri veya sistemlerinin, zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında kulla-
nılabilmesi için bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından ruhsatlandırılması zorunlu-
dur.

(2) İnsansız hava aracı sistemlerinin bitki koruma ürünü uygulama üniteleri veya sis-
temlerinin ruhsatlandırılmasında, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ruhsatlandırma şart-
larının yanında beşinci fıkrada belirtilen konular da dikkate alınır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan insansız hava aracı
sistemlerinin, zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılabilmesi
için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen insansız hava aracı sistemlerine
ilişkin mevzuat kapsamında yetkili otoritelerden uçuş şartları ve izni konularında gerekli izin-
lerin alınması gerekir. 

(4) İnsansız hava aracı sistemlerinin teknik donanımlarının, zirai mücadele amacıyla
kullanılmaya elverişli olmasından insansız hava aracı sahibi firma sorumludur.

(5) İnsansız hava aracı sistemlerinin; 
a) Hangi tarımsal üretim alanında, hangi bitkisel ürünlerde ve hangi zararlı organizma-

lara karşı kullanılabileceği,
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b) Hangi bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılabileceği,
c) Meme tipi ve verdisi, uygulama normu, uçuş hızı ve yüksekliği gibi ilaçlama para-

metreleri,
Bakanlık tarafından belirlenir.
(6) Zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılmak üzere

ruhsatlandırılan insansız hava aracı sistemlerinin, bitki koruma ürünü uygulama üniteleri veya
sistemlerinin, hangi tarımsal üretim alanlarında, hangi zararlı organizmalara karşı ve hangi
bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanımına Bakanlık tarafından hazırlanacak yönerge
kapsamında izin verilir. Genel Müdürlüğün izin vermediği tarımsal üretim alanlarında, izin
vermediği zararlı organizmalara karşı ve havadan ilaçlamaya uygun olmadığı için izin veril-
meyen bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılamaz.

Zirai mücadele alet ve makinelerinde bulunması gereken ek sistem ve üniteler
MADDE 20 – (1) Depo anma kapasitesi 400 litre ve üzerinde olan tarla pülverizatörleri,

bahçe pülverizatörleri, tarla-bahçe pülverizatörleri, yardımcı hava akımlı tarla-bahçe pülveri-
zatörleri, kendi yürür tarla, bahçe veya tarla-bahçe pülverizatörleri ile ULV veya mistblower
ilaçlama yapabilen zirai mücadele alet ve makinelerinde;

a) Bitki koruma ürününün depoya aktarılmasını ve uygun karışımını sağlayacak bir ön
karıştırma ünitesi ve boş bitki koruma ürünü ambalajının üçlü yıkama yöntemi ile temizlen-
mesini sağlayacak bir yıkama ünitesi,

b) Bitki koruma ürünü uygulaması tamamlandıktan sonra zirai mücadele alet ve maki-
nesinin deposunda kalan bitki koruma ürünü bulaşıklarını temizlemek için otomatik bir yıkama
sistemi,

bulunması gerekir.
(2) Depo kapasitesi 1000 litre ve üzerinde olan birinci fıkrada belirtilen zirai mücadele

alet ve makinelerinin çekilir ve kendi yürür tiplerinde, depo yapısına göre en az bir adet delikli
tip dalgakıran bulunur. Ancak, Genel Müdürlük tarafından depo yapısının uygun görülmesi
halinde dalgakıran şartı aranmaz.  

Ruhsatlandırmada seçenek durumu 
MADDE 21 – (1) Ruhsat başvurusunda firmalar, zirai mücadele alet ve makinesinin,

etkinliğini ve kapasitesini doğrudan etkileyen püskürtme pompası, tabancası ve memesi ile de-
posu olmak üzere en fazla üç farklı seçenek ile ruhsat talebinde bulunabilir.

(2) Ruhsat başvurusunda, seçenek durumu, zirai mücadele alet ve makinesinin spefi-
kasyonunda ayrıntılı olarak belirtilir.

(3) Ruhsat başvurusunda, seçenek durumunun Genel Müdürlük tarafından uygun gö-
rülmesi halinde zirai mücadele alet ve makinesi, seçeneğe tabi parçalar ile test ve deney kuru-
luşuna sevk edilir.

(4) Ruhsatlandırmadaki seçenek durumu, ruhsata esas test ve deney raporunda açıkça
belirtilir.  

Makine üzerinde değişiklik
MADDE 22 – (1) Zirai mücadele alet ve makinesinde, ruhsat sahibi firması tarafından

herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, değişiklik yapılmadan önce, aşağıda belirtilen
belgelerin eklendiği ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe fiziki olarak
veya elektronik ortamda başvuruda bulunulması gerekir.

(2) Dilekçe ekinde;
a) İmalatı yapılan zirai mücadele alet ve makinelerinde, Ek-1’de yer alan spesifikasyon

ile kullanma, bakım ve basit onarımına ilişkin kullanma ve bakım kılavuzunun,
b) İthalatı yapılan zirai mücadele alet ve makinelerinde, Ek-2’de yer alan spesifikasyon

ile kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu ayrıca olması
durumunda üretiminin yapıldığı ülkedeki yetkili test ve deney kuruluşunca düzenlenmiş deney
raporu ve Türkçe tercümesinin,

bulunması gerekir.
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(3) Genel Müdürlük tarafından gerek görülmesi durumunda, değişikliği içeren zirai
mücadele alet ve makinesi, incelenmek üzere test ve deney kuruluşuna sevk edilir. Değişiklik,
test ve deney kuruluşu tarafından incelenerek bir rapor düzenlenir ve Genel Müdürlüğe gön-
derilir. Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucunda;

a) Değişikliğe göre ruhsatın yenilenmesinin gerekmesi durumunda, 14 üncü maddede
belirtilen bilgi ve belgelerden değişikliğe ilişkin olanları istenir. 

b) Değişikliğin uygun görülmesi ve ruhsatın yenilenmesine gerek olmadığı durumda,
değişikliğin uygun görüldüğü ruhsat sahibi firmaya bildirilir. 

(4) Zirai mücadele alet ve makinesinin, imalatçısında veya ruhsata esas teknik özellik-
leri üzerinde bir değişiklik olması durumunda, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde belir-
tilen ruhsatlandırma ile ilgili hükümler uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İthalat, İthalatçı Firmalar ve İthalat İzni

İthalat yapabilecekler 
MADDE 23 – (1) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan zirai mücadele alet ve makine-

lerinin ithalatı, ruhsat sahibi firması tarafından yapılır. 
(2) Zirai mücadele alet ve makineleri ithalat faaliyetinde bulunacak firma yönetici veya

yetkililerinin, Tarım Makineleri veya Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojileri Mühendisliği
veya Biyosistem Mühendisliği Bölümü mezunu veya tarım makineleri veya zirai mücadele
alet ve makineleri veya bitki koruma makineleri ile ilgili bir dersi almış ziraat mühendisi un-
vanına sahip olmaları gerekir.

(3) İkinci fıkrada yer alan unvanın yabancı ülkelerde alınmış olması halinde eşdeğerli-
liğinin belgelendirilmesi gerekir. 

(4) Durumu ikinci fıkrada belirtilen koşula uymayan, ancak zirai mücadele alet ve ma-
kineleri ithalatı yapmak isteyen firmalar, ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyan bir kişiyi
ruhsatlandırma ve ithalattan sorumlu teknik eleman olarak istihdam etmek koşulu ile ithalat
yapabilir.

İthalatçı firmaların taşıması gereken asgari ve teknik şartlar 
MADDE 24 – (1) Zirai mücadele alet ve makineleri ithalatı yapan firmalarda, aşağıdaki

şartlar aranır:
a) İthalatı yapılan zirai mücadele alet ve makinelerinin depolanmasına ilişkin firmaların

kapalı ve açık alan olmak üzere yapısal durumunun, ithalat çeşidine göre uygun olması ve depo
ile ilgili bilgilerin il müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

b) İthalatı yapılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ithalat kayıtları, kimlere satışının
yapıldığı ve stok durumunun güncel olarak işlendiği, ithalat, satış ve stok hareketlerinin bir
arada görülebileceği, yazılı veya elektronik ortamda tutulan kayıt sistemi bulunur.

c) Ruhsatlandırma çalışmaları ve ithalat planlamalarını yapabilmeleri için gerekli idari
ve teknik alt yapıya sahip olmaları gerekir.

İthalattan vazgeçme ve değişiklik
MADDE 25 – (1) İthalattan vazgeçilmesi veya faaliyetin sonlandırılmak istenmesi du-

rumunda, ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe fiziki olarak veya
elektronik ortamda başvuru yapılır. Bu durumda firma adına düzenlenmiş ithal ruhsatlar, Genel
Müdürlük tarafından iptal edilir.

(2) Adres veya unvan veya ruhsatlandırma ve ithalattan sorumlu teknik eleman deği-
şikliği durumlarında, firmaların, değişikliğe ilişkin bilgi ve belgelerin eklendiği ıslak veya
elektronik imzalı bir dilekçe ile fiziki olarak veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe baş-
vuruda bulunması gerekir.
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(3) Firma yönetici veya yetkilisinin ölümü durumunda, kanuni mirasçıları veya kanuni
mirasçıları adına yetkili olanların, bu durumu en geç altı ay içinde Genel Müdürlüğe bildirme-
leri gerekir.

İthalat izni, yetkili il veya gümrük müdürlükleri
MADDE 26 – (1) Zirai mücadele alet ve makinesinin, ithalatına izin verilebilmesi için;
a) Bakanlık tarafından ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması,
b) Ruhsata esas test ve deneylere tabi tutulacak olması,
c) Firmalar tarafından araştırma ve denemeler ile ürün geliştirme çalışmalarında kulla-

nılacak olması,
gerekir.
(2) İthalat izni, ithalatı yapılacak zirai mücadele alet ve makinesi ile Bakanlık tarafından

ruhsatlandırmaya tabi olan püskürtme pompası, püskürtme tabancası ve püskürtme memesi
gibi aksamlar için düzenlenir.

(3) İthalat izni, ilgili gümrük müdürlüğüne sunulmak üzere ruhsat sahibi firmaya, zirai
mücadele alet ve makinesinin yurda girişinde sakınca bulunmadığı belirtilerek fiziki ortamda
veya Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden, e-belge olarak dü-
zenlenir.

(4) 12 nci maddeye göre ruhsatlandırılması zorunlu olan veya bu kapsamda ithalatı izne
tabi olan zirai mücadele alet ve makinelerine ilişkin bilgiler, gümrük müdürlüklerince gerekli
takibin yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığına bildirilir.

(5) Zirai mücadele alet ve makinelerinin ithalatında yetkili il müdürlükleri ile ithalat
işlemlerinde yetkili gümrük müdürlükleri, Ticaret Bakanlığı ile birlikte Bakanlık tarafından
belirlenir.

(6) Zirai mücadele alet ve makinelerine ithalat izni düzenlenmesinde, Genel Müdürlük
ve beşinci fıkra kapsamında belirlenen il müdürlükleri yetkilidir. İthalat işlemleri, beşinci fıkra
kapsamında belirlenen il müdürlüklerinin bulunduğu illerdeki gümrük müdürlükleri tarafından
yapılır.

(7) Altıncı fıkra kapsamında yetkili il müdürlükleri tarafından düzenlenen ithalat izin-
leri, her yılın sonunda Genel Müdürlüğe bildirilir.

İthalat izni başvurusu 
MADDE 27 – (1) Zirai mücadele alet ve makineleri ithalatı yapılmak istenildiğinde,

ıslak veya elektronik imzalı dilekçe ekinde fiziki olarak veya elektronik ortamda;
a) Ruhsatlı zirai mücadele alet ve makineleri için 26 ncı madde kapsamında yetkili olan

il müdürlüklerine,
b) Ruhsata esas test ve deneyler, araştırma ve deneme ile ürün geliştirme çalışmalarında

kullanılacak zirai mücadele alet ve makineleri için Genel Müdürlüğe,
başvuruda bulunulması gerekir.
(2) Ruhsatlı zirai mücadele alet ve makineleri için yapılan ithalat izni başvurusunda;
a) Ruhsat bilgileri,
b) Fatura veya proforma fatura ile tercümesi,
bulunması gerekir.
(3) Ruhsatlı olmayan zirai mücadele alet ve makinelerine, firmalar tarafından ruhsata

esas test ve deneyler, araştırma ve deneme ile ürün geliştirme çalışmalarında kullanılmak koşulu
ile Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi durumunda, bir adet numunesine ithalat izni
düzenlenir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen zirai mücadele alet ve makinelerinin ithalat izni başvuru-
sunda;

a) Zirai mücadele alet ve makinesinin, teknik özelliklerini gösteren Ek-2’de yer alan
spesifikasyon,
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b) Fatura veya proforma fatura ile tercümesi,
c) Zirai mücadele alet ve makinesi numunesinin adı, araştırma ve deneme ile ürün ge-

liştirme çalışmaları dışında başka bir alanda kullanılmayacağı veya piyasaya arz edilmeyeceği
ve bu durumun tespit edilmesi halinde, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen
hükümlere göre uygulanacak yaptırım kararına uyulacağının kabul edildiğini belirten firma
yöneticisi veya yetkilisi tarafından onaylanan taahhütname,

bulunması gerekir.
(5) İthalat izni başvurusunda yapılan inceleme ve kontrollerde, belgelerin eksiksiz ve

uygun olması durumunda;
a) Ruhsatlı bulunan zirai mücadele alet ve makineleri için ithalatta yetkili olan il mü-

dürlükleri,
b) Ruhsata esas test ve deneyler, araştırma ve deneme ile ürün geliştirme çalışmalarında

kullanılacak zirai mücadele alet ve makineleri için Genel Müdürlük,
tarafından ithalat izni düzenlenir.
(6) Zirai mücadele alet ve makinelerinin ithalat izni başvurularında;
a) Belgelerde, herhangi bir tereddüt oluşması veya gerekli görülmesi durumunda, zirai

mücadele alet ve makinesinin, ruhsatına esas bilgi ve belgeleri kapsayan ek bilgi ve belgeler
istenebilir.

b) Belgelerde belirtilen bilgilerin doğruluğundan ve belgelerin gerçekliğinden ruhsat
veya başvuru sahibi firma sorumludur.

c) Belgelerin Türkçe tercümeleri, yeminli tercüman tarafından usulüne uygun olarak
yapılmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Piyasaya Arz, Bayilik ve Kayıt Tutma

Piyasaya arz
MADDE 28 – (1) Ruhsatı bulunmayan zirai mücadele alet ve makinelerinin ülke sı-

nırları içinde imalatı, ithalatı, satışı ve kullanımı yasaktır.
(2) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan zirai mücadele alet ve makineleri, ruhsatında

belirtilen ticari ismi ile ruhsata esas özelliklerine uygun şekilde piyasaya arz edilir. 
(3) Zirai mücadele alet ve makinelerinin satışı, bayilik izin belgesi sahibi gerçek ve

tüzel kişiler tarafından yapılır.
(4) Bayilik izin belgesi düzenlenen satış yerleri dışında veya gezici olarak zirai müca-

dele alet ve makinesi satışı yapılamaz.
İnternet üzerinden satış durumu
MADDE 29 – (1) Zirai mücadele alet ve makineleri ruhsat sahibi firmaları veya bayiler

dışında, başka satıcı ve satış kanalları tarafından internet siteleri veya uzaktan iletişim araçları
kanalı ile mesafeli sözleşme kapsamında elektronik ortamda satılamaz.

Etiket zorunluluğu ve etikette bulunması gereken bilgiler
MADDE 30 – (1) Zirai mücadele alet ve makinelerinin üzerinde kolayca görülebilir

ve çevresel faktörlerden etkilenmeyecek özellikte bir etiket bulunur.
(2) Şasesi olan zirai mücadele alet ve makinelerinde, etiketteki bilgiler, gövdeye kazıma

yazı veya perçinle sabitlenmiş plakaların üzerine silinemez harf ve rakamlar kullanılarak ya-
zılır.

(3) Zirai mücadele alet ve makinelerinin ambalajlı biçimde piyasaya arz edilmesi du-
rumunda, ayrıca etikette yer alması gereken bilgiler ambalaj üzerinde de bulunur.

(4) İthal zirai mücadele alet ve makinelerinde, menşei ülke ayrıca belirtilerek, birinci
fıkrada belirtilen etiket bilgileri Türkçe olarak yazılır.
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(5) Zirai mücadele alet ve makinelerinin üzerinde veya ambalajlı biçimde satışa sunu-
lacak olması durumunda ayrıca ambalaj üzerinde bulunması gereken etikette;

a) Zirai mücadele alet ve makinesinin;
1) Ticari adı,
2) Ruhsat sahibi firmasının unvanı,
3) Ruhsat tarih ve numarası,
4) Marka, model ve tip bilgileri,
5) İmal yılı,
6) Seri numarası,
7) Meme tipi bilgileri,
yer alır.
(6) Zirai mücadele alet ve makinelerinin etiketinde bulunması gereken bilgiler, karekod

ile ayrıca belirtilebilir.
(7) Zirai mücadele alet ve makinelerinin üzerinde, kolayca görülebilir ve çevresel fak-

törlerden etkilenmeyecek bir şekilde uygulama basıncı ve meme verdi değerlerini içeren gös-
terge çizelgesi bulunur.

Bayilik yapabilecekler
MADDE 31 – (1) Zirai mücadele alet ve makinelerinin satışları, bayilik izin belgesi

almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
(2) Kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler,

bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları durumunda zirai mücadele alet ve makineleri
bayiliği yapabilir.

Bayilerde aranacak koşullar
MADDE 32 – (1) Bayilik izin belgesi talebinde bulunanların, ziraat mühendisi unva-

nına sahip olması gerekir.
(2) Durumu birinci fıkrada belirtilen koşula uymayan, ancak bayilik izin belgesi tale-

binde bulunan kişi ve kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen şartı taşıyan bir kişiyi, satıştan so-
rumlu teknik eleman olarak istihdam etmek koşulu ile bayilik izin belgesi alabilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen unvanın yabancı ülkelerde alınmış olması halinde, eşde-
ğerliliğinin belgelendirilmesi ve yetkili makamlarca onaylanması gerekir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen unvana sahip kişilerin dışında 13/2/2019 tarihli ve 30685
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması
ile Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre adlarına Bitki Koruma Ürünü Bayilik
İzin Belgesi düzenlenmiş bitki koruma ürünü bayileri, faaliyetlerini yürüttükleri adreste Zirai
Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi almak koşulu ile zirai mücadele alet ve ma-
kineleri bayiliği yapabilir.

Satış yerlerinin taşıması gereken asgari koşullar
MADDE 33 – (1) Zirai mücadele alet ve makinelerinin satışının yapılacağı yerlerde

aşağıdaki şartlar aranır:
a) Satış yerlerinin, satışa sunulan zirai mücadele alet ve makinelerinin cins ve çeşidine

göre uygun olması gerekir.
b) Satış yerlerinin, tabanı su geçirmeyen, kolayca temizlenebilen, nem, yağmur ve gü-

neşin etkilerinden korunmuş olması gerekir. 
c) Satış yerlerinin, tüm belediye hizmetlerinin ulaşabildiği, zirai mücadele alet ve ma-

kinelerinin yüklemesine uygun ve trafiğe engel teşkil etmeyen yerlerde bulunması gerekir.
Bayilik izin belgesi başvurusu ve gerekli belgeler
MADDE 34 – (1) Bayilik izin belgesi talebinde, 32 nci maddede belirtilen koşulları

taşıyan kişi veya kuruluşların, T.C. kimlik numarası beyanını da içeren ıslak veya elektronik
imzalı bir dilekçe ekinde aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte faaliyette bulunulacak
ildeki il veya ilçe müdürlüğüne fiziki olarak veya elektronik ortamda başvuruda bulunması ge-
rekir.
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(2) Bayilik izin belgesi başvurusunda aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) Başvuru dilekçesinde, bayinin ticari unvanı, bulunduğu yerin açık adresi ile bayilik

izin belgesi talebinde bulunan kişiye ait iletişim bilgileri bulunur.
b) 32 nci maddenin birinci veya ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan kişilere ait;
1) İki adet vesikalık veya dijital vesikalık fotoğraf.
2) Satıştan sorumlu teknik elemanın iş sözleşmesi.
3) Zirai mücadele alet ve makineleri bayiliğine ilişkin genel hükümler kapsamında ba-

yinin uymakla yükümlü olduğu hususları belirten, Ek-12’de yer alan taahhütname.
c) Bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler üzerinden kont-

rolleri, İl Müdürlüğünce yapılmak üzere;
1) Bayiye veya satıştan sorumlu teknik elemana ait diploma veya mezuniyet belgesi ve

aldıkları dersleri gösterir belgenin,
2) Satıştan sorumlu teknik elemana ait SGK hizmet dökümü belgesinin,
3) Bayinin faaliyet alanları arasında, zirai mücadele alet ve makineleri satışının bulun-

duğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin,
4) 32 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyan kişilere ait Bitki Ko-

ruma Ürünleri Bayilik İzin Belgesi,
bulunması gerekir.
Bayilik izin belgesi
MADDE 35 – (1) Bayilik izin belgesi başvurusunun, il müdürlüğü tarafından incelen-

mesi sonucunda, durumu uygun görülenlere Ek-6’da yer alan bayilik izin belgesi düzenlenir. 
(2) Satıştan sorumlu teknik eleman istihdam edilerek bayilik izin belgesi talebinde, ba-

yilik izin belgesi, istihdam şekli belirtilerek, satıştan sorumlu teknik elemanın bilgileri dikkate
alınarak düzenlenir.

Bayilik iptali, nakli ve yeniden bayilik izin belgesi verilmesi
MADDE 36 – (1) İzin belgesi verilmiş bayiye ilişkin olarak;
a) Kapatılması veya bayilikten vazgeçilmesi,
b) Unvan veya adres veya benzeri değişiklik,
durumlarının herhangi birinin ortaya çıkması durumunda, bayi, bayilik izin belgesinin

ve 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen, değişikliğe ilişkin gerekli belgelerin eklendiği
ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ile birlikte fiziki olarak veya elektronik ortamda il veya
ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. 

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda, bayi, bayilik izin belgesi ile beraber
ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ile birlikte fiziki olarak veya elektronik ortamda il mü-
dürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu durumda bayilik izin belgesi iptal edilir.  

(3) Bayilik izin belgesi iptal edilen bayide satışa hazır durumda zirai mücadele alet ve
makinelerinin mevcut bulunması durumunda, başka bir bayiye devri veya ruhsat sahibi firma-
sına iadesi şartı ile bayilik izin belgesi iptal edilir. Bu konudaki sorumluluk, bayilik izin belgesi
iptali talebinde bulunan bayiye aittir.  

(4) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumlara göre, değişikliklerin uygun gö-
rülmesi durumunda bayi, unvan, adres veya benzeri değişikliklere göre, değişen bilgiler dikkate
alınarak, belge numarası ve tarihi aynı kalmak koşuluyla değişiklik tarihi ve nedeni ayrıca be-
lirtilerek, il müdürlüğünce yenilenen ve onaylanan bayilik izin belgesi düzenlenir.

Kayıt tutma
MADDE 37 – (1) Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalat, ithalat ve satış kayıtla-

rına ilişkin olarak;
a) Ruhsat sahibi firmalar tarafından imalatı, ithalatı veya satışı yapılan zirai mücadele

alet ve makinelerinin, yazılı veya elektronik ortamda imalat, ithalat ve satış süreci ile stok bil-
gileri, anlık izlenebilecek şekilde kayıt altına alınır.
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b) Bayiler tarafından alış veya satışı yapılan zirai mücadele alet ve makinelerinin, yazılı
veya elektronik ortamda satış süreci ile stok bilgileri, anlık izlenebilecek şekilde kayıt altına
alınır.

c) İmalatı, ithalatı ve satışı yapılan zirai mücadele alet ve makinelerinin kayıtları ile
ilgili işlemler, Bakanlık tarafından kayıt ve takip ile ilgili sistem oluşturulması durumunda bu
sistem üzerinden yapılır.

(2) İmalat veya ithalat veya satışı yapılan zirai mücadele alet ve makinesinin;
a) Ticari adı,
b) Cinsi, tipi, markası, modeli ve imal yılı,
c) Ruhsat tarihi ve numarası,
ç) Üretim veya ithalat seri numarası,
d) Satılan zirai mücadele alet ve makinesinin satış tarihi, satın alanın adı ve adresi,
e) Stok bilgileri,
kayıt altına alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Yetki, Sorumluluklar ve Eğitim

Firmaların sorumlulukları
MADDE 38 – (1) Zirai mücadele alet ve makineleri imalatı yapan firmaların sorumlu-

lukları şunlardır:
a) Zirai mücadele alet ve makinelerinin imalatı, imalattan sorumlu teknik eleman gö-

zetiminde yapılır. İmalatı yapılan zirai mücadele alet makineleri, ruhsatında belirtilen ticari is-
mine ve ruhsata esas özelliklerine uygun şekilde piyasaya arz edilir.

b) İmalatı yapılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatları ile ruhsata esas deney
raporlarının yer aldığı, uygun dosyalama sisteminde veya dijital ortamda hazırlanan ve kontrole
her an hazır biçimde bulundurulan dosya tutulur.

c) Resmi kontrollerde, kontrol görevlilerine işletme ve depolarını kontrol ettirmek, ka-
yıtlarını ve imalatını yaptıkları zirai mücadele alet ve makinelerini göstermek, istenilen bilgi
ve belgeleri eksiksiz bir şekilde zamanında hazırlamak, gerektiğinde numune vermek gibi ko-
nularda gerekli her türlü yardım ve kolaylık sağlanır.

ç) İmalattan sorumlu teknik elemanlar, Bakanlık tarafından gönderilen yönerge ve bil-
dirimlere uymakla, zirai mücadele alet ve makineleri konusunda yeni bilgilerin verilmesi ama-
cıyla İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek eğitim ve toplantılara katılmakla yükümlüdür.

d) Bakanlık tarafından yed-i emine alınan zirai mücadele alet ve makineleri, ikinci bir
emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza edilir.

e) İmal izin belgesi düzenlenen işletmenin bulunduğu adres dışında, başka bir yerde
zirai mücadele alet ve makineleri imalatı yapılamaz.

f) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas olmak üzere araştırma ve
denemelerde kullanılmak şartı ile numune veya ilk örnek veya ihraç amaçlı imalatlar dışında,
ruhsatsız veya sahte zirai mücadele alet ve makineleri imal edilemez, işletmede bulundurulamaz
ve satılamaz.

g) Zirai mücadele alet ve makineleri kullanıcıları hariç olmak üzere bayilik izin belgesi
olmayan kişi ve kuruluşlara, zirai mücadele alet ve makineleri satışı yapılamaz.

ğ) Faaliyetlerini imalattan sorumlu teknik eleman tarafından yürüten firmalarda, so-
rumlu teknik elemanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde;

1) Görevinden ayrılan kişinin yerine, altı ay içerisinde aynı özellikleri taşıyan imalattan
sorumlu teknik eleman istihdam edilir.
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2) İstihdam edilen kişiye ait, 9 uncu maddede istenilen bilgi ve belgeler ile T.C. kimlik
numarası beyanını da içeren ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde, imalattan sorumlu
teknik elemanın iş sözleşmesi ve iki adet vesikalık veya dijital vesikalık fotoğraf ile fiziki
olarak veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe başvurulması gerekir.

3) İmalattan sorumlu teknik elemanın istihdam edilememesi halinde ise, Genel Müdür-
lüğe yazılı bilgi verilir.

4) İmalattan sorumlu teknik eleman istihdam edilinceye kadar, zirai mücadele alet ve
makineleri imalat ve satış faaliyetleri askıya alınır.

h) Bakanlıkça ruhsatlandırılan zirai mücadele alet ve makinelerinin kontrolü, test ve
deneyleri sonucunda, ruhsata esas spesifikasyonlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, ha-
talı olanların ilgili serilerinin ruhsat sahibi firması tarafından piyasadan toplatılması gerekir.

ı) Zirai mücadele alet ve makineleri aksamı imalatı yapan firmalar tarafından, zirai mü-
cadele alet ve makineleri imalatında kullanılmak amacıyla imalatı yapılan aksamlar, imal izin
belgesi olmayan firmalara satılamaz.

(2) Zirai mücadele alet ve makineleri ithalatı yapan firmaların sorumlulukları şunlar-
dır:

a) İthalatı yapılan zirai mücadele alet ve makineleri, ruhsatında belirtilen ticari ismine
ve ruhsata esas özelliklerine uygun şekilde piyasaya arz edilir.

b) İthalatı yapılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatları ile ruhsata esas deney
raporlarının yer aldığı, uygun dosyalama sisteminde hazırlanan ve kontrole her an hazır biçimde
bulundurulan dosya tutulur.

c) Resmi kontrollerde, kontrol görevlilerine depolarını kontrol ettirmek, kayıtlarını ve
ithalatını yaptıkları zirai mücadele alet ve makinelerini göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri
eksiksiz bir şekilde zamanında hazırlamak, gerektiğinde numune vermek gibi gerekli her türlü
yardım ve kolaylık sağlanır.

ç) İthalat ve ruhsatlandırmadan sorumlu teknik elemanlar, Bakanlık tarafından gönde-
rilen yönerge ve bildirimlere uymakla, zirai mücadele alet ve makineleri konusunda yeni bil-
gilerin verilmesi amacıyla il müdürlüğü tarafından düzenlenecek eğitim ve toplantılara katıl-
makla yükümlüdür.

d) Bakanlık tarafından yed-i emine alınan zirai mücadele alet ve makineleri, ikinci bir
emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza edilir.

e) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas olmak üzere araştırma ve
denemelerde kullanılmak şartı ile numune ithalatı dışında, ruhsatsız veya sahte zirai mücadele
alet ve makineleri ithal edilemez, işyerlerinde bulundurulamaz ve satılamaz.

f) Zirai mücadele alet ve makineleri kullanıcıları hariç olmak üzere bayilik izin belgesi
olmayan kişi ve kuruluşlara, zirai mücadele alet ve makineleri satılamaz.

g) Faaliyetlerini, ruhsatlandırma ve ithalattan sorumlu teknik eleman tarafından yürüten
firmalarda, sorumlu teknik elemanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde;

1) Görevinden ayrılan kişinin yerine, altı ay içerisinde aynı özellikleri taşıyan ruhsat-
landırma ve ithalattan sorumlu teknik eleman istihdam edilir.

2) İthalat ve ruhsatlandırmadan sorumlu teknik elemanın istihdam edilememesi halinde
ise, Genel Müdürlüğe yazılı bilgi verilir.

3) İthalat ve ruhsatlandırmadan sorumlu teknik eleman istihdam edilinceye kadar, zirai
mücadele alet ve makineleri ithalat ve satış faaliyetleri askıya alınır.

ğ) Bakanlıkça ruhsatlandırılan zirai mücadele alet ve makinelerinin kontrolü, test ve
deneyleri sonucunda, ruhsata esas spesifikasyonlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, ha-
talı olanların ilgili serilerinin ruhsat sahibi firması tarafından piyasadan toplatılması gerekir.

h) Zirai mücadele alet ve makineleri aksamı ithalatı yapan firmalar tarafından, zirai
mücadele alet ve makineleri imalatında kullanılmak amacıyla ithalatı yapılan aksamlar, imal
izin belgesi olmayan firmalara satılamaz.
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(3) Zirai mücadele alet ve makineleri imalatı veya ithalatı yapan firmalar, ruhsatına sa-
hip oldukları zirai mücadele alet ve makinelerinin, ruhsat geçerlilik süresince satış sonrası kul-
lanıcı elinde oluşabilecek arıza gibi uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla gerekli yedek parça
ve teknik desteği sağlar, ayrıca ülke genelinde yetkili teknik servis ağını oluşturur. 

(4) Zirai mücadele alet ve makineleri imalatı veya ithalatı yapan firmalar, depoları ile
ilgili bilgileri bulunduğu ilin il müdürlüğüne bildirir.

Bayilerin sorumlulukları
MADDE 39 – (1) Zirai mücadele alet ve makineleri bayilerinin sorumlulukları şunlar-

dır:
a) Zirai mücadele alet ve makinelerinin kullanıcılara satışları, izin sahibi kişinin göze-

timinde yapılır.
b) Satışı yapılan zirai mücadele alet ve makinelerine ait ruhsat ile ruhsata esas deney

raporlarının suretlerinin yer aldığı uygun dosyalama sisteminde veya dijital ortamda hazırlanan
ve kontrole her an hazır biçimde bulundurulan dosya tutulur.

c) Resmi kontrollerde, kontrol görevlilerine satış yerlerini veya depolarını kontrol et-
tirmek, kayıtlarını ve satışını yaptıkları zirai mücadele alet ve makinelerini göstermek, istenilen
bilgi ve belgeleri eksiksiz bir şekilde zamanında hazırlamak, gerektiğinde numune vermek gibi
konularda gerekli olan her türlü yardım ve kolaylık sağlanır.

ç) Bayiler, Bakanlık tarafından gönderilen yönerge ve bildirimlere uymakla, zirai mü-
cadele alet ve makineleri konusunda yeni bilgilerin verilmesi amacıyla il müdürlüğü tarafından
düzenlenecek eğitim ve toplantılara katılmakla yükümlüdür. 

d) Bakanlık tarafından yed-i emine alınan, zirai mücadele alet ve makineleri ikinci bir
emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza edilir.

e) Bayilik izin belgesi düzenlenen bayinin bulunduğu adres dışında veya gezici olarak,
zirai mücadele alet ve makineleri satışı yapılamaz.

f) Ruhsatsız veya kaçak veya sahte zirai mücadele alet ve makineleri, bulundurulamaz
ve satılamaz.

g) Faaliyetlerini satıştan sorumlu teknik eleman tarafından yürüten bayilerde, satıştan
sorumlu teknik elemanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde;

1) Görevinden ayrılan kişinin yerine, altı ay içerisinde aynı özellikleri taşıyan satıştan
sorumlu teknik eleman istihdam edilir.

2) İstihdam edilen kişiye ait, 34 üncü maddede istenilen bilgi ve belgeler ile T.C. kimlik
numarası beyanını da içeren ıslak veya elektronik imzalı bir dilekçe ekinde, satıştan sorumlu
teknik elemanın iş sözleşmesi ve iki adet vesikalık veya dijital vesikalık fotoğraf ile fiziki
olarak veya elektronik ortamda il veya ilçe müdürlüğüne başvurulması gerekir.

3) Satıştan sorumlu teknik elemanın istihdam edilememesi halinde ise ıslak veya elek-
tronik imzalı bir dilekçe ile fiziki olarak veya elektronik ortamda il veya ilçe müdürlüğüne
yazılı bilgi verilir.

4) Satıştan sorumlu teknik eleman istihdam edilinceye kadar zirai mücadele alet ve ma-
kineleri satış faaliyeti askıya alınır.

Eğitim
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında; 
a) Uygulamalarda birlikteliği sağlamak, faaliyetleri değerlendirmek amacıyla zirai mü-

cadele alet ve makineleri konusunda il veya ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel için
Genel Müdürlük tarafından gerekli görüldüğü zamanlarda hizmet içi eğitim, değerlendirme ve
bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

b) Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi durumunda, zirai mücadele alet ve
makineleri sektör temsilcileri ile bilgilendirme toplantıları düzenlenir.
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c) Zirai mücadele alet ve makinelerine ilişkin, mevzuat, kullanım, bakım, kalibrasyon
ve Genel Müdürlüğün belirlediği benzeri konularda, eğitim modülleri hazırlanarak, gerekli gö-
rüldüğü zamanlarda, Genel Müdürlük veya il veya ilçe müdürlüğü tarafından ruhsat sahibi fir-
ma bünyesinde çalışan imalattan veya ruhsatlandırma ve ithalattan sorumlu teknik elemanlara
veya bayilere veya üreticilere eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Yaptırımlar

Denetim
MADDE 41 – (1) Zirai mücadele alet ve makinelerine ilişkin denetimler ile ruhsat sa-

hibi firmaların, işletmelerin ve bayilerin denetimleri, Genel Müdürlük, il müdürlüğü, yetki ve-
rilmesi durumunda ilçe müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) Denetimler, konu ile ilgili alanda görevli en az iki kontrol görevlisi tarafından yılda
en az bir kez olmak üzere gerekli görüldüğü hallerde yapılır.

(3) Denetimler, tarafsız, şeffaf, mesleki gizlilik ilkelerine bağlı kalarak, ön bildirim ge-
reken haller dışında, önceden haber verilmeksizin yapılır.

(4) Denetimlerde, daha önceki kontrollerde tespit edilerek kayıt altına alınan eksiklik
veya uygunsuzlukların, giderilip giderilmediği öncelikle aranır.

(5) Denetimlerin daha etkin yapılması amacıyla kontrol görevlilerine, Bakanlık tara-
fından gerekli görüldüğü zamanlarda eğitim, bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları dü-
zenlenir.

Zirai mücadele alet ve makinelerinin denetim esasları
MADDE 42 – (1) Zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsata esas özelliklerine uygun

olarak piyasaya arz edilmesi gerekir.
(2) Zirai mücadele alet ve makinelerinin, ruhsata esas özellikleriyle piyasaya arz edilip

edilmediğinin belirlenmesi için;
a) Kullanıcılardan gelebilecek şikâyetlerin değerlendirilebilmesi amacıyla, şikâyet ko-

nusu zirai mücadele alet ve makinesi veya ruhsata esas serisinden,
b) İşletme, ithalatçı firma ve bayilerin denetimlerinde, ruhsata esas özelliklerinden sap-

ma şüphesi görülen zirai mücadele alet ve makinelerinden,
numune alınarak test ve deneyleri yapılmak üzere test ve deney kuruluşuna sevk edilir.
(3) Şikayet konusu zirai mücadele alet ve makinesinin, garanti süresinin devam etmesi,

kullanım, kalibrasyon, bakım ve onarım işlemlerinin kullanma ve bakım kılavuzunda belirtilen
hususlara göre yapılmış olması gerekir.

(4) Yapılan test ve deneylere ait sonuçlar, test ve deney kuruluşu tarafından rapora bağ-
lanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Resmi kontrol işlemi sonuçlanıp, Genel Müdürlük tarafından değerlendirildikten
sonra ilgilisine duyuruluncaya kadar, bütün işlemler ve sonuçları gizli tutulur.

(6) Resmi kontrol işlemi değerlendirilme sonucunun olumsuz olması halinde, piyasada
bulunan zirai mücadele alet ve makineleri ruhsatına uygun hale getirilmek üzere ruhsat sahibi
firma tarafından toplatılır. Ruhsat sahibi firma tarafından, ruhsatına uygun hale getirildiği beyan
edilen zirai mücadele alet ve makinelerinden numune/numuneler alınarak deneylere tabi tutu-
lur.

(7) Hatalı zirai mücadele alet ve makineleri, ruhsat sahibi firması tarafından hatası gi-
derilip, ruhsatına uygun hale getirilmesi ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi du-
rumunda yeniden piyasaya arz edilir. 

(8) Resmi kontrol sonucunda, hatanın giderilemeyerek ruhsata esas özelliklerini sağla-
madığının görülmesi durumunda, zirai mücadele alet ve makinesinin ruhsatı, Genel Müdürlük
tarafından iptal edilir. Hatalı ürünler, Bakanlığın gözetiminde ruhsat sahibi firması tarafından
imha edilir.
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(9) Genel Müdürlük, ihtiyaç duyması halinde yer ve zaman mefhumu gözetmeksizin
zirai mücadele alet ve makinelerini, tekrar test ve deneye tabi tutabilir, satılmasını yasaklaya-
bilir, imalatını veya ithalatını durdurabilir. 

Zirai mücadele alet ve makinelerinin periyodik denetimleri
MADDE 43 – (1) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan ve kullanımda bulunan zirai

mücadele alet ve makinelerinin periyodik denetimlerine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tara-
fından hazırlanacak Yönerge ile belirlenir.

İmalatçı ve ithalatçı firmaların denetimi
MADDE 44 – (1) İmalatçı firmaların denetimlerinde;
a) İmalatı yapılan veya piyasaya arz edilen zirai mücadele alet ve makinelerinin ruh-

satlarının olup olmadığı,
b) İmalatın, ruhsat ve ruhsata esas deney raporunda belirtilen teknik özelliklerine uygun

olarak yapılıp yapılmadığı,
c) İşletmenin, imal iznine uygun olup olmadığı,
ç) İmalatı yapılan zirai mücadele alet ve makinelerine ait kullanma ve bakım kılavuzu-

nun olup olmadığı,
d) İmalatı yapılan veya piyasaya arz edilen zirai mücadele alet ve makineleri üzerinde

gerekli bilgileri içeren etiketin bulunup bulunmadığı,
e) İmalatın, imalattan sorumlu kişi kontrolünde yapılıp yapılmadığı,
f) İmalat ve satış kayıtlarının usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
g) Daha önceki yapılan kontrollerde tespit edilen eksikliklerin veya uygunsuzlukların

giderilip giderilmediği,
kontrol edilir.
(2) İthalatçı firmaların denetimlerinde;
a) İthalatı yapılan veya piyasaya arz edilen zirai mücadele alet ve makinelerinin ruh-

satlarının olup olmadığı,
b) İthalatı yapılan zirai mücadele alet ve makinelerinin, ruhsat ve ruhsata esas deney

raporunda belirtilen teknik özelliklerine uygun olup olmadığı,
c) İthalatı yapılan zirai mücadele alet ve makinelerine ait kullanma ve bakım kılavuzu-

nun olup olmadığı,
ç) İthalatı yapılan veya piyasaya arz edilen zirai mücadele alet ve makineleri üzerinde

gerekli bilgileri içeren Türkçe etiketin bulunup bulunmadığı,
d) İthalatı yapılan veya piyasaya arz öncesinde depolanan zirai mücadele alet ve maki-

nelerinin uygun koşullarda depolanıp depolanmadığı, 
e) İthalat işlemlerinin, ruhsatlandırma ve ithalattan sorumlu kişi kontrolünde yapılıp

yapılmadığı,
f) İthalat ve satış kayıtlarının usulüne uygun tutulup tutulmadığı,
g) Daha önceki yapılan kontrollerde tespit edilen eksikliklerin veya uygunsuzlukların

giderilip giderilmediği,
kontrol edilir.
Bayilerin denetimi
MADDE 45 – (1) Bayilerin denetimlerinde;
a) Piyasaya arz edilen zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlarının olup olmadığı,
b) Piyasaya arz edilen zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlarına uygun olup ol-

madığı,
c) Bayinin, bayilik izin belgesine uygun olup olmadığı,
ç) Piyasaya arz edilen zirai mücadele alet ve makinelerine ait Türkçe kullanma ve bakım

kılavuzunun bulunup bulunmadığı,
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d) Piyasaya arz edilen zirai mücadele alet ve makinelerinin üzerinde gerekli bilgileri
içeren etiketin bulunup bulunmadığı,

e) Satışın, izin sahibi kişi gözetiminde yapılıp yapılmadığı,
f) Daha önceki yapılan kontrollerde tespit edilen eksikliklerin veya uygunsuzlukların

giderilip giderilmediği,
kontrol edilir.
Yaptırımlar
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında uygulanacak yaptırımlar aşa-

ğıda belirtilmiştir:
a) 5 inci maddeye aykırı hareket ederek imal izin belgesi almadan veya imal izin bel-

gesinde belirtilen adresin dışında imalat yapan gerçek ve tüzel kişilere, 5996 sayılı Kanunun
39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır. Ürün-
ler, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve Bakanlığın gözetiminde so-
rumlusu tarafından imha edilir.

b) 13 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek ruhsat almadan imalat veya
ithalat yapan gerçek ve tüzel kişilere veya firmalara, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır. Ürünler, masrafları sorum-
lusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve Bakanlığın gözetiminde sorumlusu tarafından
imha edilir.

c) İmal izin belgesi almış firmaların işletmelerinde, ruhsatsız zirai mücadele alet ve
makineleri imalatının yapılması durumunda veya ruhsatsız zirai mücadele alet ve makineleri
ithalatının yapılması durumunda, ayrıca firmanın ruhsat veya izin belgesine esas faaliyeti bir
yıl süreyle askıya alınır.

ç) 13 üncü, 19 uncu ve 21 inci maddeler kapsamında ruhsatlandırılan zirai mücadele
alet ve makinelerinin, ruhsata esas spesifikasyonuna uymadığının tespit edilmesi durumunda,
ruhsat sahibi firmalara, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
belirtilen idari para cezası verilir. Hatalı ürünler ruhsat sahibi firma tarafından piyasadan top-
latılır ve Bakanlığın gözetiminde ruhsat sahibi firması tarafından imha edilir. Ürünlerin piya-
sadan toplatılmaması halinde, ruhsat sahibi firmaya ayrıca aynı bentte belirtilen tutarda idari
para cezası uygulanır.

d) 13 üncü, 19 uncu ve 21 inci maddeler kapsamında ruhsatlandırılan zirai mücadele
alet ve makinelerinden birini taklit etmek suretiyle sahtesini imal ederek piyasaya arz edenler,
5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre Cumhuriyet Baş-
savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

e) 19 uncu madde kapsamında ruhsatlandırılan insansız hava aracı sistemlerinin, aynı
maddenin altıncı fıkrasına aykırı olarak izin verilmeyen; tarımsal üretim alanlarında veya zararlı
organizmalara karşı veya izin verilmeyen bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanımının
tespit edilmesi durumunda; 

1) Ruhsat sahibi firmanın, ruhsat veya imal izin belgesine esas faaliyetleri bir aydan
bir yıla kadar askıya alınır.

2) Kullanıcıya, 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen idari para cezası uygulanır.

3) İdari yaptırım uygulanan ruhsat sahibi firma ve kullanıcı bilgileri, Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğüne bildirilir.

f) Zirai mücadele alet ve makinelerini kaçak olarak ülkeye soktuğu tespit edilenler hak-
kında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem
yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

g) 23 üncü ve 26 ncı maddeler kapsamında ithalat izni alınmadan ithalat yaptığı tespit
edilen gerçek ve tüzel kişiler veya firmalar, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen
hususun tekrarı halinde, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ben-
dinde belirtilen idari para cezası uygulanır.
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ğ) 28 inci, 29 uncu ve 30 uncu maddeler kapsamında piyasaya arz edilen zirai mücadele
alet ve makinelerinin, ruhsat sahibi firmaları veya bayiler dışında başka satıcı ve satış kanalları
tarafından internet siteleri üzerinden veya etiketsiz olarak veya uygun olmayan etiket ile piya-
saya arz edilmesi durumunda, ilgililer veya ruhsat sahibi firmalar, il müdürlüğünce yazılı olarak
ikaz edilir. İkaz edilen hususların düzeltilmesi için süre verilir. İkaz edilen hususların süresinde
düzeltilmemesi durumunda, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

h) 31 inci maddeye aykırı hareket ederek bayilik izin belgesi almadan zirai mücadele
alet ve makinelerini bulunduran veya satışını yapanlara, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu madde-
sinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

ı) 37 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek imalat veya ithalat veya satış
kayıtlarını tutmadıkları tespit edilen firma ve bayiler, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir.
İkaz edilen hususların düzeltilmesi için süre verilir. İkaz edilen hususların süresinde düzeltil-
memesi durumunda, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen idari para cezası uygulanır.

i) 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrasının (a),
(b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hükümlerin herhangi birine aykırı hareket ettiği tespit edilen
firmalar, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususların düzeltilmesi için süre
verilir. İkaz edilen hususların süresinde düzeltilmemesi durumunda firmaların ruhsat veya izin
belgesine esas faaliyetleri, bir aydan az olmamak üzere ikaz edilen hususlar düzeltilinceye
kadar askıya alınır.

j) 38 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ederek, imal izin belgesi
düzenlenen işletmenin bulunduğu adres dışında başka bir yerde imalat yapan ruhsat sahibi fir-
malara, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari
para cezası uygulanır. 

k) 38 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi ile ikinci fıkrasının (e) bendinde belir-
tilen hükümlerin herhangi birine aykırı hareket ettiği tespit edilen firmalara, 5996 sayılı Kanu-
nun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.
Ürünler, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve Bakanlığın gözetiminde
sorumlusu tarafından imha edilir.

l) 38 inci maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentleri ile ikinci fıkrasının (f) ve (h)
bentlerinde belirtilen hükümlerin herhangi birine aykırı hareket ettiği tespit edilen firmalar, il
müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususun tekrarı halinde, 5996 sayılı Kanunun
39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

m) 38 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile ikinci fıkrasının (g) bendinde belir-
tilen hükümlerin herhangi birine aykırı hareket ettiği tespit edilen firmaların ruhsat veya izin
belgesine esas faaliyetleri, imalatçı firmalarda imalattan sorumlu teknik eleman, ithalatçı fir-
malarda, ruhsatlandırma ve ithalattan sorumlu teknik eleman istihdam edilinceye kadar askıya
alınır.

n) 38 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi ile ikinci fıkrasının (ğ) bendinde belir-
tilen hükümlerin herhangi birine aykırı hareket ettiği tespit edilen firmalara, 5996 sayılı Kanu-
nun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır. 

o) 38 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarının (c) bendi ile 39 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hükme aykırı hareket eden firmalara, fiili suç oluştur-
madığı takdirde 5996 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belir-
tilen idari para cezası uygulanır.
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ö) 38 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hükümlerin herhangi
birine aykırı hareket ettiği tespit edilen firmalar, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz
edilen hususların düzeltilmesi için süre verilir. İkaz edilen hususların süresinde düzeltilmemesi
durumunda, firmaların, ruhsat veya izin belgesine esas faaliyetleri, bir aydan az olmamak üzere
ikaz edilen hususlar düzeltilinceye kadar askıya alınır. 

p) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hüküm-
lerin herhangi birine aykırı hareket ettiği tespit edilen bayiler, il müdürlüğünce yazılı olarak
ikaz edilir. İkaz edilen hususların düzeltilmesi için süre verilir. İkaz edilen hususların süresinde
düzeltilmemesi durumunda, bayilerin izin belgesine esas faaliyetleri, bir aydan az olmamak
üzere ikaz edilen hususlar düzeltilinceye kadar askıya alınır. 

r) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen hükme aykırı hareket
ettiği tespit edilen bayiler, il müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkaz edilen hususun tekrarı
halinde, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen
idari para cezası uygulanır.

s) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen hükme aykırı hareket ede-
rek, ruhsatsız zirai mücadele alet ve makinelerini bulunduran ve satan bayilere, 5996 sayılı
Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygu-
lanır. Kaçak veya sahte zirai mücadele alet ve makinelerini bulunduran ve satan bayiler hak-
kında, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre, Cumhuriyet
Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

ş) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen hükme aykırı hareket et-
tiği tespit edilen bayilerin izin belgesine esas faaliyetleri, satıştan sorumlu teknik eleman istih-
dam edilinceye kadar askıya alınır.

(2) İmal izin belgesi veya bayilik izin belgesine ilişkin;
a) Genel Müdürlük veya il veya ilçe müdürlüğüne bilgi vermeden, firma veya bayilerin

adres değişikliği yaptıklarının tespit edilmesi,
b) Genel Müdürlük veya il veya ilçe müdürlüğüne bilgi vermeden, firma veya bayilerin

faaliyetlerinin sonlandırıldığının tespit edilmesi,
durumunda imal izin belgesi veya bayi izin belgesi iptal edilir. 
Yaptırımlardaki işlemler
MADDE 47 – (1) Yed-i emine alınma işlemi, Ek-9’da bulunan yed-i emin tutanağı dü-

zenlenerek, kontrol görevlilerince gerçekleştirilir.
(2) Yed-i emine alınma işlemi;
a) Ruhsatsız olarak imalatı veya ithalatı yapılmakta olan,
b) Kaçak olarak ülkeye sokulan,
c) Ruhsatsız olarak satışa sunulan veya bulundurulan,
ç) Resmi kontroller sonucu ruhsatına uygun olmadığı tespit edilen,
zirai mücadele alet ve makineleri için uygulanır.
(3) Ruhsatın veya imal izin belgesinin askıya alınması işlemi, Genel Müdürlük tarafın-

dan, bayilik izin belgesinin askıya alınması işlemi ise il müdürlüğü tarafından yapılır.
(4) Askıya alınan her türlü faaliyet durdurulur. Bu süre içinde imalat, ithalat veya satış

yapılamaz.
(5) Ruhsat veya izin belgesi iptal işlemleri, söz konusu belgeyi veren makamlarca ya-

pılır.
Cezaların uygulanması ve tahsili
MADDE 48 – (1) Bakanlık tarafından istenen resmi evrakta tahrifat veya sahtecilik

yaparak Bakanlığı yanılttığı tespit edilenlerin işlemleri durdurulur ve bu kişiler hakkında Cum-
huriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.
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(2) Bu Yönetmelikte belirtilen idari yaptırımları uygulamaya, il tarım ve orman müdürü
yetkilidir. İl tarım ve orman müdürü bu yetkisini ilçe tarım ve orman müdürlerine yazılı olarak
devredebilir. Ancak, resmi kontroller sırasında, insan sağlığı, gıda ve yem güvenilirliği, bitki
ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda, idari
para cezaları hariç olmak üzere diğer idari yaptırımları uygulamaya kontrol görevlisi de yetki-
lidir. Verilen idari para cezaları otuz gün içinde ödenir.

(3) Sahipleri tarafından piyasadan toplatılması gereken ürünlerin sahibi veya sorumlusu
tarafından toplatılmaması durumunda Bakanlık tarafından toplatılır, toplatma masrafının iki
katı tutarın sorumlular tarafından ödenmesi için bir aylık ödeme süresi verilir.

(4) Bu Yönetmelikte verilen süreler içinde ödenmeyen tutarlar ile belirlenen idari para
cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 49 – (1) Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan

ürünlerin, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirtilen kurallara uygun olduğu varsayılır.
Bu kuralların uygulanması, 12/3/2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dü-
zenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Hizmetlerin finansmanı
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin başvuru-

larda, Bakanlık tarafından o yıl için belirlenen döner sermaye ücreti alınır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 51 – (1) 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai

Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce izin belgesi

ve ruhsat almış olanların hakları saklıdır.
(2) Bu Yönetmeliğin, yayımı tarihinden önce ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik sü-

resi dolmamış zirai mücadele alet ve makinelerine ait ruhsat süre uzatımlarında, bu Yönetmelik
hükümleri esas alınır.

(3) Bu Yönetmeliğin, yayımı tarihinde ruhsatı geçersiz durumda olan zirai mücadele
alet ve makinelerine ait ruhsat süre uzatımı başvurusu için ruhsatın geçersiz duruma düştüğü
tarihten itibaren bir yıl süre tanınır.

(4) 20 nci ve 21 inci maddelerinde belirtilen hükümler, bu maddelerin yürürlüğe girdiği
tarih itibari ile yapılacak ruhsat süre uzatımı başvurularında uygulanır.

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 20 nci ve 21 inci maddeleri, yayımı tarihinden bir yıl sonra,
b) diğer maddeleri, yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL

SERTİFİKA UYGULAMA TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği kapsamında; yeşil sertifika
uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, yeşil sertifika komisyonu ve değerlendirme ku-
ruluşunun niteliklerini, eğitim ile ilgili hususları, yeşil bina ile yeşil yerleşmelerin değerlen-
dirmesine ilişkin şartları kapsayan değerlendirme kılavuzlarını ve denetlemelere ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Belge: Değerlendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası, binaya ve-

ya yerleşmeye verilen yeşil sertifikayı,
c) Değerlendirme kılavuzları: Yeşil binalar ile yeşil yerleşmelerin kriterlerini, başvu-

ruların alınmasını ve değerlendirilmesini, belgelendirme usul ve esasları ile yeşil sertifika uz-
manı ve yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarının niteliklerini içeren Bakanlıkça yayımlanan
dokümanları,

ç) Değerlendirme kuruluşu: Binalar ile yerleşmelerin çevresel, sosyal ve ekonomik per-
formanslarını değerlendirme kılavuzlarına göre değerlendirerek, belgelendirilmesinden sorum-
lu, Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşu,

d) Eğitici kuruluş: Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği kapsamında
yeşil sertifika uzmanlarına eğitim vermek amacıyla Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum veya
kuruluşu,

e) Genel Müdürlük: Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünü,
f) Ulusal yeşil sertifika bilgi sistemi (YeS-TR): Yeşil binalar ile yeşil yerleşmelerin bel-

gelendirme sisteminin çevrimiçi olarak işletilmesi için Bakanlıkça oluşturulan ve değerlendirme
kuruluşlarının veri girişine açık olan yazılım programını,

g) Yeşil bina: Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların ber-
tarafını kapsayan, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve
çevreye olan olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmiş binayı,

ğ) Yeşil sertifika: Değerlendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası,
kuruluşça binaya veya yerleşmeye verilen belgeyi,

h) Yeşil sertifika değerlendirme uzmanı: Değerlendirme kuruluşu bünyesinde görev ya-
pan ve binaların veya yerleşmelerin değerlendirme kılavuzlarına göre değerlendirilmesinden
ve puanlanmasından sorumlu olan yeşil sertifika uzmanlarını,

ı) Yeşil sertifika komisyonu: Yeşil binalar ile yeşil yerleşmelere dair sistemin kurulması
ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyerek izlenmesinden ve yürütülmesinden sorumlu,
Bakanlık bünyesinde kurulan komisyonu,

i) Yeşil sertifika uzmanı: Nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen ve Bakanlık veya
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ya da kuruluşlar tarafından verilen eğitimde başarılı olan
kişileri,
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j) Yeşil yerleşme: Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların
bertarafını kapsayan yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu
ve çevreye asgari düzeyde zarar veren içerisinde binalar ile yaşamın sürdürülebilmesi için ge-
reken alt ve üst yapıyı içeren alansal büyüklüğü yeşil yerleşme değerlendirme kılavuzunda be-
lirlenen yerleşmeyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme Kılavuzları, Eğitici Kuruluş, Değerlendirme
Kuruluşu, Yeşil Sertifika Uzmanları

Değerlendirme kılavuzları
MADDE 4 – (1) Yeşil sertifika sistemini, yeşil bina ile yeşil yerleşmelerin değerlendi-

rilmesi ile ilgili hususları, yeşil sertifika uzmanı ve yeşil sertifika değerlendirme uzmanı nite-
liklerini içeren; yeşil bina değerlendirme kılavuzu Ek-1’de, yeşil yerleşme değerlendirme kı-
lavuzu Ek-2’de yer almaktadır.

Eğitici kuruluşlar
MADDE 5 – (1) Bakanlık veya sürdürülebilir binalar ile sürdürülebilir yerleşmeler gibi

konularda faaliyet gösteren bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilen kamu veya özel
hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil top-
lum kuruluşları eğitici kuruluş olarak faaliyet gösterir.

(2) Eğitici kuruluşlar; başvuruda bulunan yeşil sertifika uzmanı adaylarından, Ek-3’te
yer alan yeşil sertifika eğitimine ilişkin hususlar dâhilinde verilecek eğitim neticesinde yapı-
lacak sınav sonucunda, 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alarak başarılı olanları YeS-TR’de
yeşil sertifika uzmanı olarak tanımlar ve 10 iş günü içerisinde Bakanlığa yazı ile bildirirler.

(3) Eğitici kuruluşlar; eğitim verdikleri yeşil sertifika uzmanı adaylarına ait başvuru
evrakını, eğitimlerine ve sınavlarına ait bilgi ve belgeleri; talep edildiğinde Bakanlığa sunmak
üzere en az on yıl süre ile arşivlemekle yükümlüdürler. Eğitici kuruluşlar, faaliyetlerinin ya da
yetkilerinin sonlanması halinde bu arşivi Bakanlığa teslim etmekle yükümlüdür.

Değerlendirme kuruluşu
MADDE 6 – (1) Aşağıdaki şartları sağlayan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen ka-

mu veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar, üniver-
siteler, sürdürülebilir binalar ile sürdürülebilir yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşları, değerlendirme kuruluşu olarak faaliyet gösterirler:

a) Ek-1 ve Ek-2’deki değerlendirme kılavuzlarına göre bina veya yerleşmeyi değerlen-
direbilecek nitelik ve sayıda yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarını bünyesinde bulundur-
mak.

b) Bakanlık tarafından belirlenen yetkilendirme ücretini Bakanlık Döner Sermaye İş-
letme Hesabına yatırmak.

(2) Bakanlık tarafından yetkilendirilen değerlendirme kuruluşlarına Ek-4’te belirtilen
yetki belgesi verilir.

(3) Alınan yetki belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu sürenin bitiminde yeniden
başvuru işlemleri gerçekleştirilir. Geçerlilik süresi içinde her yıl Bakanlık tarafından belirlenen
yıllık aidat Bakanlık Döner Sermaye İşletme Hesabına yatırılır.

(4) Bakanlık tarafından belirlenen yıllık aidatı ödemeyen kuruluşlar faaliyetlerini yü-
rütemezler.

(5) Değerlendirme kuruluşunun idarecileri ve yeşil sertifika uzmanlarının, değerlendir-
me hizmeti sunacağı binanın veya yerleşmenin sahibi ya da temsilcisi ile herhangi bir bağı ola-
maz. Yeşil sertifika uzmanları; kendisinin, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin, kendisi
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veya eşinin alt soy veya üst soyunun, kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın, üçüncü derece
de dâhil olmak üzere kan bağı veya evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanın binasına
veya yerleşmesine değerlendirme hizmeti sunamaz. Değerlendirme kuruluşu ve yeşil sertifika
değerlendirme uzmanları bağımsız ve üçüncü bir taraf niteliğinde olmalıdır.

(6) Değerlendirme kuruluşunun idarecileri ve personeli, belgelendirmeye konu binayı
veya yerleşmeyi tasarlayan, inşa eden, mülkiyetine alan, binanın işletmesini gerçekleştiren ki-
şiler veya bu kişilerin yetkili temsilcisi olamaz.

Yeşil sertifika uzmanları
MADDE 7 – (1) Ek-1 ve Ek-2’de yer alan değerlendirme kılavuzlarında belirtilen mes-

leklere sahip kişiler yeşil sertifika uzmanı eğitimine katılabilirler.
(2) Alınan yetkinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava gi-

rilerek, sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alınması hâlinde yeşil sertifika uzmanlığı yeni-
lenir.

(3) Değerlendirme kılavuzlarında Bakanlık tarafından versiyon değişikliği yapılması
durumunda yetkisi devam eden yeşil sertifika uzmanları güncel versiyon hakkında eğitici ku-
ruluştan Bakanlıkça belirlenen içerikte eğitim alır. Aksi halde eğitim almayan uzmanın yetkisi
askıya alınır.

(4) Değerlendirme kuruluşunda çalışan yeşil sertifika uzmanları, yeşil sertifika değer-
lendirme uzmanı olarak nitelendirilirler ve değerlendirme kuruluşu bünyesinde çalıştıkları sü-
rece yeşil sertifika uzmanı olarak faaliyet gösteremezler.

(5) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olup, değerlendirme kılavuzla-
rında belirtilen yeşil sertifika uzmanı mesleklerini haiz personelden;

a) Yeşil sertifika ile ilgili faaliyetler kapsamında en az 3 yıl görev yapmış olanlar ile bu
birimlerde şube müdürü ve üzeri görevlerde en az 2 yıl çalışmış olanlar,

b) Uluslararası kabul görmüş benzer yeşil sertifika programlarından belge sahibi olanlar
ile yeşil sertifika değerlendirme kılavuzları kapsamındaki ana kategorilerden yapı malzemesi
ve yaşam döngüsü, enerji kullanımı ve verimliliği, su ve atık yönetimi kategorilerinde yer alan
konular ile ilgili teknik birimlerde en az 4 yıl çalışmış olanlar,

yeşil sertifika uzmanı olmaya hak kazanır.
Denetleme
MADDE 8 – (1) Bakanlık, eğitici kuruluşları, değerlendirme kuruluşlarını, yeşil serti-

fika uzmanlarını ve yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarını denetlemeye yetkilidir.
(2) Yapılacak denetim neticesinde, eğitici kuruluşların, değerlendirme kuruluşlarının,

yeşil sertifika uzmanlarının ve yeşil sertifika değerlendirme uzmanlarının görevlerinin gereğini
yerine getirmediğinin tespit edilmesi hâlinde; ilgililer hakkında Binalar ile Yerleşmeler İçin
Yeşil Sertifika Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 9 – (1) Eğitici kuruluşlar ile değerlendirme kuruluşlarının Ulusal Elektronik

Tebligat Sistemi (UETS)’ne kayıtlı elektronik tebligat adresi edinmiş olduğuna dair yazılı be-
yanının olması ve bu adreslerinin YeS-TR yazılımında tanımlı olması gerekmektedir.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 153



Sayfa : 154                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 155



Sayfa : 156                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 157



Sayfa : 158                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 159



Sayfa : 160                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 161



Sayfa : 162                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 163



Sayfa : 164                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 165



Sayfa : 166                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 167



Sayfa : 168                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 169



Sayfa : 170                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 171



Sayfa : 172                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 173



Sayfa : 174                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 175



Sayfa : 176                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 177



Sayfa : 178                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 179



Sayfa : 180                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 181



Sayfa : 182                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 183



Sayfa : 184                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 185



Sayfa : 186                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 187



Sayfa : 188                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 189



Sayfa : 190                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 191



Sayfa : 192                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 193



Sayfa : 194                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 195



Sayfa : 196                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 197



Sayfa : 198                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 199



Sayfa : 200                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 201



Sayfa : 202                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 203



Sayfa : 204                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 205



Sayfa : 206                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 207



Sayfa : 208                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 209



Sayfa : 210                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 211



Sayfa : 212                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 213



Sayfa : 214                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 215



Sayfa : 216                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 217



Sayfa : 218                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 219



Sayfa : 220                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 221



Sayfa : 222                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 223



Sayfa : 224                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 225



Sayfa : 226                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 227



Sayfa : 228                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 229



Sayfa : 230                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 231



Sayfa : 232                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 233



Sayfa : 234                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 235



Sayfa : 236                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 237



Sayfa : 238                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 239



Sayfa : 240                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 241



Sayfa : 242                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 243



Sayfa : 244                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 245



Sayfa : 246                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 247



Sayfa : 248                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 249



Sayfa : 250                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 251



Sayfa : 252                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 253



Sayfa : 254                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 255



Sayfa : 256                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 257



Sayfa : 258                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 259



Sayfa : 260                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 261



Sayfa : 262                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 263



Sayfa : 264                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 265



Sayfa : 266                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 267



Sayfa : 268                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 269



Sayfa : 270                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 271



Sayfa : 272                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 273



Sayfa : 274                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 275



Sayfa : 276                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 277



Sayfa : 278                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 279



Sayfa : 280                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 281



Sayfa : 282                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 283



Sayfa : 284                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 285



Sayfa : 286                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 287



Sayfa : 288                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 289



Sayfa : 290                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 291



Sayfa : 292                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 293



Sayfa : 294                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 295



Sayfa : 296                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 297



Sayfa : 298                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 299



Sayfa : 300                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 301



Sayfa : 302                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 303



Sayfa : 304                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 305



Sayfa : 306                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 307



Sayfa : 308                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 309



Sayfa : 310                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 311



Sayfa : 312                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 313



Sayfa : 314                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 315



Sayfa : 316                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 317



Sayfa : 318                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 319



Sayfa : 320                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 321



Sayfa : 322                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 323



Sayfa : 324                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 325



Sayfa : 326                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 327



Sayfa : 328                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 329



Sayfa : 330                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 331



Sayfa : 332                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 333



Sayfa : 334                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 335



Sayfa : 336                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 337



Sayfa : 338                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 339



Sayfa : 340                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 341



Sayfa : 342                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 343



Sayfa : 344                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 345



Sayfa : 346                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 347



Sayfa : 348                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 349



Sayfa : 350                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 351



Sayfa : 352                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 353



Sayfa : 354                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 355



Sayfa : 356                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 357



Sayfa : 358                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 359



Sayfa : 360                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 361



Sayfa : 362                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 363



Sayfa : 364                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 365



Sayfa : 366                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 367



Sayfa : 368                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 369



Sayfa : 370                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 371



Sayfa : 372                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 373



Sayfa : 374                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 375



Sayfa : 376                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 377



Sayfa : 378                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 379



Sayfa : 380                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 381



Sayfa : 382                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 383



Sayfa : 384                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 385



Sayfa : 386                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 387



Sayfa : 388                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 389



Sayfa : 390                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 391



Sayfa : 392                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 393



Sayfa : 394                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 395



Sayfa : 396                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 397



Sayfa : 398                             RESMÎ GAZETE           9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)



9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)           RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 399



Sayfa : 400 RESMÎ GAZETE 9 Haziran 2021 – Sayı : 31506 (Mükerrer)

Sayfa

1

96

132

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

–– Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


