
SIK SORULAN SORULAR 
 
S-1:  Üretici Kayıt Defterini (ÜKD) nereden temin edebilirim? 
C-1: Üretici kayıt defterini en yakın tarım teşkilatından temin edebilirsiniz. 
 
S-2: Bir üretici kaç üretici kayıt defteri tutacaktır? 
C-2: Bir üretici, bir tane üretici kayıt defteri koçanı kullanacak. Bu koçan içerisindeki 
her bir seri numarası (dört suret) bir üretici defteri sayılacak ve koçan içerisinde 50 
adet bulunmaktadır. ÜKD’ye tabii ürünlere her ürünü veya parseli için ayrı bir seri 
numarasına reçete yazdırıp, kayıtlarını tutacaktır. 
 
S-3: Hangi ürünler için üretici kayıt defteri tutulmak zorundadır? 
C-3:Ticari amaçla üretilen ve Bakanlık tarafından belirlenerek web sayfasında 
yayınlanmış olan 33 üründe üretici kayıt defteri tutmak zorunludur. Bunların dışında 
kalan ürünler için zorunlu olmayıp üretici isterse kayıtlarını tutabilir. Listeye 
http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Menu/2/Faaliyetlerimiz bölümünden erişebilirsiniz.  
 
S-4: Üretici Kayıt Defterini hangi işlemlerde kullanılacak ve neleri kayıt edeceğim? 
C-4: Bitki koruma ürünü reçetesi yazdırmak, ilaç bayisinden ilaç almak, alınan bitki 
koruma ürününün uygulama bilgilerini ve hasat zamanı ile tahmini ürün miktarının 
kaydetmede kullanılacaktır.  
 
S-5: Üretici Kayıt Defterinde bulunan dört suret nasıl kullanılacak? 
 C-5: Üretici Kayıt Defterinde işlem yapan kişiler (reçete yazma yetkilisi, ilaç bayi ve 
uygulayıcı) ilgili bölümü doldurup, kaşesini basıp, imzaladıktan sonra sayfanın aslı ve 
bir sureti koçanda kalacak şekilde serinin en alt suretini kendileri alıp beş yıl süre ile 
saklamak zorundadırlar. Bir sonraki yapılacak işlem beklenmeyecektir. 
 
S-6:  Üretici kayıt defteri kaç yıl saklanması gerekmektedir? 
C-6: Üretici Kayıt Defterini 5 (Beş) yıl saklanmak zorundadır. 
 
S-7: Ticari amaçla bitkisel üretim yaparken üretici kayıt defterini doldurmazsam 
herhangi bir cezası var mı? 
C-7: 5996 sayılı kanunun ilgili hükümleri gereğince 5.000 TL idari para cezası 
uygulanmaktadır. 
 
S-8: Bitki koruma ürünü reçetesini nasıl yazdırabilirim? 
C-8: Bitki koruma ürünü ihtiyacı olan üretici,  üretici kayıt defteri ile İl/İlçe 
Müdürlüklerimize veya bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesi olan serbest 
çalışan kişilere müracaat ederek reçete yazdırabilir. 
 
S-9: Üreticinin ÜKD’ye tabi değişik parseller üzerindeki  aynı ürünleri için parsel 
numaralarını belirterek tek bitki koruma ürünü reçetesi yazılabilir mi? 
C-9: İzlenebilirliğin sağlanması açısından Yönetmelik gereği her ürün ve parsel için 
ayrı bitki koruma ürünü reçetesi yazılması gerekmektedir. 
 
S-10: Üretici Kayıt Defterindeki bilgilerin onayı gerekiyor mu? 
C-10: Üretici Kayıt Defterindeki bilgilerin onayı gerekiyor. Üreticiler ihracata giden 
ürünlerin ÜKD’lerini Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat 
ederek,  belirtilen ürün ve parsel için üretim ve hasat sonrası dönemi boyunca 

http://www.tarim.gov.tr/GKGM/Menu/2/Faaliyetlerimiz


kullanılan sayfaların tespit edilerek, kullandığı beyan edilen bitki koruma ürünlerinin 
tavsiyelerine uygunluğunun kontrol edilerek, ilgili sayfanın yeterli suretinin olması 
halinde suretin, tek suret kalmış ise suretin fotokopisi çekilerek fotokopi sayfanın arka 
yüzüne “Bakanlığımız Kayıtlarına ve BKÜ Tavsiyelere Uygundur” ibaresi yazılarak 
onaylanması gerekmektedir. 
 
 
S-11: Üretici kayıt defterindeki suretlerin yeterli gelmemesi durumunda ne yapılması 
gerekiyor? 
C-11: Daha fazla suret verilmesi gerektiği durumda, her türlü sorumluluk üreticinin 
kendisine ait olmak üzere ilgili sayfanın fotokopisine tarih, adı ve soyadı bilgilerini 
yazıp, imzalayarak ilgililere verir. 
 
S-12: Üretici kayıt defterine bitki koruma ürünlerinin dışında kimyasal gübreleri, 
sulama suyu, tarım alet ve makineleri vs. yazabilir miyim? 
C-12: Hayır, üretici kayıt defterine sadece bitki koruma ürünleri yazılacaktır. 
 
S-13: Üretici kayıt defterinde belirtilen bitki koruma ürününü kim uygulayacak?  
C-13: Üreticinin bitki koruma ürünü uygulama yetki belgesi var ise kendisi veya BKÜ 
uygulama yetki belgesi olan profesyonel uygulayıcılara yaptırabilecek, uygulama 
kayıtlarının ÜKD’ye yapılması zorundadır. 
 
S-14: Bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin kayıtlarının tutulması ve 
izlenmesi neden önemlidir? 
C-14: Bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre 
kullanılmasını sağlamak, hatalı kullanımından kaynaklanan sorunları ve kalıntıyı 
önlemek. 
 
S-15: Yapılan analizler sonucu üretici kayıt defterinde yer almayan bitki koruma 
ürünü çıkarsa ne olur? 
C-15: 5996 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince idari yaptırımlar uygulanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


