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Konu : Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Satışı
DAĞITIM YERLERİNE
Zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, satış ve kontrolü, 5996
Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan ve
09 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı(Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Zirai
Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir.
Tarımsal ürünlerde insan ve çevre sağlığı için kalıntı probleminin önlenmesi ve bitki koruma
ürünlerinin tavsiyelerine uygun olarak uygulanması için, zirai mücadele alet ve makinelerinin;
bayilik izin belgesine sahip kişilerce satışının yapılması, ruhsatlı olmaları, ruhsata esas teknik özellikleri
ile piyasada bulunmaları, bu makinelerin kullanımları esnasında yine ruhsata esas özelliklerini taşımaları,
kalibrasyonu ve performansları, zirai mücadelede büyük önem arz etmektedir.
Bakanlığımızdan izin belgesi almadan üretim ve satış yapan işletmelere, ilgili yönetmeliğin 46'ncı
maddesinin (h) bendi gereğince, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun
39'uncu maddesinin 1'nci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası verilir hükmü gereğince, "ziraî
mücadele alet ve makinelerini üretenlere 2021 yılı itibariyla 15.203,00 TL(on beş bin iki yüz üç), satan ve
bulunduranlara 9.117,00 TL(dokuz bin yüz on yedi) idari para cezası uygulanacak ve ürünlerin mülkiyeti
kamuya geçirilecektir.
Odanıza kayıtlı olan ve il müdürlüğümüzden bir örneği yazımız ekinde yer alan bayilik izin
belgesi almış olan bayilerimizden alınan şikayetlere istinaden il ve ilçe müdürlüklerimizce yapılan
denetimlerde, ilimizde özellikle hırdavat, nalburiye, inşaat malzemesi satan iş yerleri başta olmak üzere
bazı işletmelerde izin belgesi olmadan zirai mücadele alet ve makinelerinin satışının yapıldığı tespit
edilmektedir. İzinsiz satış yapılan yerler için ilk olarak ayrıntılı bir bilgilendirme tutanağı tutularak en
kısa süre içerisinde bu ürünleri kaldırmaları aksi takdirde idari yaptırım uygulanacağı kendilerine
bildirilmektedir.
Bundan sonra il ve ilçe müdürlüklerimizce yapılacak olan yıllık rutin ve şikayete konu özel
denetimlerde bir mağduriyet yaşanmaması için mevcut üyelerinize ve yeni üyelik başvurularında, zirai
mücadele kapsamında bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan farklı yapısal ve teknik
özelliklere sahip zirai mücadele alet ve makinelerinin(sırt pülverizatörü, atomizör, sisleyici ve aletleri vb)
bayilik izin belgesi olmadan satışlarının yapılamayacağı konusunda gerekli bilgilendirmelerin ve
uyarıların yapılması, bayilik izin belgesi almak isteyenlerin ise il müdürlüğümüze yönlendirilmeleri
hususunda;
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