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BKÜ SINAVI MOBİL SORU BANKASI

P�yasaya Arz �le İlg�l� Hükümler

Satışa hazır olan veya p�yasaya ver�len b�tk� koruma ürünü
ambalajlarında, Genel Müdürlük tarafından onaylı et�ket ve karekod
bulunması zorunludur.

Sadece b�r coğraf� bölgede yet�şt�r�len ürünlerde veya sadece b�r
coğraf� bölgede sorun olan etmenlere karşı ruhsatlandırılmış b�tk�
koruma ürünler�n�n d�ğer bölgelerde satışı yapılamaz.
B�tk� koruma ürünler�n�n perakende satışını yapmak �ç�n yetk�lend�r�lm�ş
bay�ler, bulundukları yerde b�tk� koruma ürünü satışını yapmaya yetk�l�
başka b�r bay� veya toptancının bulunmaması durumunda, mevs�m�nde
bölgeler� �ç�n gerekl� b�tk� koruma ürünler�n� yeterl� m�ktarda
bulundurmak zorundadır.

Satış Yerler� ve Depo Alanlarının Genel Özell�kler� 
(Perakende Satış Yerler�)

Satış yerler�, bodrum, asma katları, varsa merd�ven boşlukları, merd�ven
altı kısımları, kolonları, ara duvarları, lavabo ve tuvalet alanı,
muhafazalı oda har�ç olmak üzere en az y�rm� metrekare büyüklüğünde
olmalıdır.
Satış yerler�, g�r�ş kapısı apartman g�r�ş�nden farklı olan g�r�ş katları
har�ç olmak üzere, apartman katlarında ve çevres�ne zarar vereb�lecek
yerlerde olmamalıdır.
Yed�em�ne alınacak b�tk� koruma ürünler� �ç�n en az �k� metrekare alana
sah�p, tabanı su geç�rmeyen, kolayca tem�zleneb�len özell�kte, nem,
yağmur ve güneş�n etk�ler�nden korunmuş kapalı ayrı b�r bölme
bulundurulmalıdır.

Bay�ler, b�tk� koruma ürünler� �ç�n bel�rlenen en az y�rm� metrekarel�k
alanda, b�tk� koruma ürünler� dışında gübre de dah�l olmak üzere
herhang� b�r ürün bulundurmamalıdır.
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Satış Yerler� ve Depo Alanlarının Genel Özell�kler� 
(Toptan Satış Yerler�)

Satış yerler�, bodrum, asma katları, varsa merd�ven boşlukları, merd�ven
altı kısımları, kolonları, ara duvarları, lavabo ve tuvalet alanı,
muhafazalı oda har�ç olmak üzere en az ell� metrekare büyüklüğünde
ve tabanı su geç�rmeyen, kolayca tem�zleneb�len özell�kte olmalıdır.

Yed�em�ne alınacak b�tk� koruma ürünler� �ç�n en az beş metrekare
alana sah�p, tabanı su geç�rmeyen, kolayca tem�zleneb�len özell�kte,
nem, yağmur ve güneş�n etk�ler�nden korunmuş kapalı ayrı b�r bölme
bulundurulmalıdır.

Satış yer� dışında, o yer�n b�tk� koruma ürünü toptancısı olduğunu
bel�rten b�r levha bulundurulmalıdır.

B�tk� Koruma Ürünler�n�n Depolandığı Yerler�n Taşıması Gereken
Asgar� Şartlar

Deponun zem�n�, yağmur ve sel sularının depo �ç�ne g�rmeyecek şek�lde
toprak yüzey�nden yüksek ve tabanı en az y�rm� metrekare alanında
beton, kalebodur g�b� uygun malzeme �le kaplanmış, kolay
tem�zleneb�len, sürekl� kuru tutulab�len n�tel�kte olmalıdır.
Pencereler, güneş ışınlarının doğrudan b�tk� koruma ürünler�n�n
üzer�ne gelmes�ne engel olacak şek�lde yapılmış veya camlar �çten
kalınca yağlı boya �le boyanmış olmalı, pencereler�n dış kısmında �se
kafes tel� veya kapak bulundurulmalıdır.
Depolama alanının ısısı 5-35°C arasında olması sağlanmalıdır. Feromon
�çeren ürünler�n muhafazası �ç�n buzdolabı bulundurulmalıdır.

B�tk� koruma ürünler�, etk�l� madde gruplarına, formülasyon şek�ller�ne,
kullanım yerler�ne, ambalaj, c�ns, şek�l ve büyüklükler�ne göre tasn�f
ed�lmel� ve son kullanma tar�h� en yakın olan ürünler, depodan �lk önce
çıkarılab�lecek şek�lde yerleşt�r�lmel�d�r.
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Islanab�l�r toz formülasyonlu b�tk� koruma ürünler�, f�ber, sac veya
kontrplak fıçı ambalajların dışında jüt, pol�et�len kâğıt, torba ve benzer�
ambalajlara konulduğunda en alttak� ambalaja yüz ell� k�logramdan
fazla ağırlık yüklenmeyecek şek�lde �st�flenmel�d�r.

Toz formülasyonlu b�tk� koruma ürünler� raflarda �st�f ed�lmel�, raflarda
�st�f�n mümkün olmadığı durumlarda zem�n üzer�ne yerleşt�r�len
ızgaralar üzer�ne duvardan y�rm� sant�metre, tavandan en az ell�
sant�metre mesafe boşluk bırakılacak şek�lde yerleşt�r�lmel�d�r.

Bay�ler�n yetk� ve sorumlulukları

İl müdürlüğünce uygun görülmeden faal�yet�ne ara veremez veya
faal�yetler�n� durduramazlar.

Sayfaları �l müdürlüğünce numaralanmış ve mühürlenm�ş B�tk� Koruma
Ürünler� Bay� Kontrol Defter� bulundururlar.

B�tk� koruma ürünler�n�n et�ketler� üzer�nde sürşarj et�ket� dışında
herhang� b�r değ�ş�kl�k yapamaz, b�tk� koruma ürünler�n� ülke �ht�yaçları,
p�yasa koşulları, kamu yararı d�kkate alınarak gerekt�ğ�nde Bakanlıkça
bel�rlenen satış f�yatlarının üzer�nde satamazlar.
B�tk� koruma ürünler�n�, sadece Bakanlıktan �z�n almış bay�, toptancı ve
ruhsat sah�b� f�rmalardan satın alırlar.

Kükürt ve göztaşı dah�l b�tk� koruma ürünler�n�n or�j�nal ambalajlarını
bozamaz ve açık olarak satamazlar.
Bakanlıkça yed�em�ne alınan b�tk� koruma ürünler�n� �k�nc� b�r emre
kadar uygun depolama şartlarında muhafaza ederler.

Füm�gantları, sadece füm�gasyon operatör belges� olanlara satarlar.
Bakanlıkça bel�rlenm�ş karekod zorunluluğu bulunan b�tk� koruma
ürünler�n� karekodsuz olarak �şyerler�nde bulunduramaz ve satışını
yapamazlar.
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Karekod zorunluluğu bulunan b�tk� koruma ürünler�n� Bakanlıkça
oluşturulmuş olan b�tk� koruma ürünler� tak�p s�stem�ne b�ld�r�mde
bulunmadan stoklarına alamaz ve stoklarından çıkışını yapamazlar.

Bakanlıkça reçetel� satılması zorunlu hale get�r�lm�ş b�tk� koruma
ürünler�n� reçetes�z veya Bakanlıkça bel�rlenen şartlar dışında satamaz,
reçete �le satılan b�tk� koruma ürünler�n�n kayıtlarını düzenl� olarak tutar
ve reçeteler� beş yıl süre �le saklarlar.

Bay� ve Toptancı �le İlg�l� Hükümler

Bay� veya toptancının �z�n ver�len adresten farklı b�r adrese taşınması
durumunda, faal�yet�n sonlandırılacağı �l müdürlüğüne taşınma �şlem�n�n
gerçekleşt�r�leceğ� tar�hten on beş gün önce başvuru yapılması
zorunludur.
Farklı �l sınırları �çer�s�nde bulunan b�r adrese taşınılması durumunda,
taşınılacak adres �le �lg�l� faal�yette bulunulacak �l�n �l müdürlüğüne, en
geç b�r ay �çer�s�nde başvuru yapılması zorunludur.

B�tk� koruma ürünler�n�n depolanması amacıyla B�tk� Koruma Ürünler�
Depo İz�n Belges� ver�lm�ş olan deponun kapatılması veya farklı b�r
adrese taşınması durumunda, depolama faal�yet�n�n sonlandırılacağı �l
müdürlüğüne kapatma veya taşınma �şlem�n�n gerçekleşt�r�leceğ�
tar�hten on beş gün önce başvuru yapılması zorunludur.

Yer değ�ş�kl�ğ� taleb�nde bulunan bay� veya toptancılar, yer değ�ş�kl�ğ�
�şlemler�n� dört ay �çer�s�nde tamamlamamaları durumunda, �z�n
belgeler� �kaza gerek kalmadan �ptal ed�lm�ş sayılır.
Bay� veya toptancılar yer değ�ş�kl�ğ� yaptıktan sonra 6 ay süre �le
yen�den yer değ�ş�kl�ğ� yapamazlar.
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B�tk� koruma ürünü bay� ve toptancı �z�n belges�ne sah�p olanların
hastalık ve sa�r mazeretlere �st�naden b�tk� koruma ürünü satışına ara
vermek �stemeler� durumunda bay� veya toptancı �z�n belges�n�n �l
müdürlüğünce askıya alınma süres� en fazla 5 yıldır.

Kanun� m�rasçıların, yetk� belges� sah�b� k�ş�n�n faal�yet�n� devam
ett�rmek �stemeler� durumunda yetk� sah�b� k�ş�n�n ölüm tar�h�nden
başlamak üzere en geç 3 ay �çer�s�nde bu Yönetmel�kte bel�rt�len
şartları taşıyan b�tk� koruma ürünler� toptan veya perakende satış
yetk�s�ne sah�p olab�lecek b�r k�ş�y� sorumlu yönet�c� olarak çalıştırmak
şartıyla b�tk� koruma ürünler� satışı yapab�l�rler.

Hastalık ve sa�r mazeretlerle sorumlu yönet�c�n�n 24 saatten fazla
süreyle bay�den ayrılmak zorunda kalması durumunda bay�n�n �l veya
�lçe müdürlüğüne b�r yazıyla b�lg� vermes� zorunludur. Ayrılış süres�n�n
on beş güne kadar devam etmes� durumunda �l veya �lçe
müdürlüğünün b�lg�s� dah�l�nde �şyer�n�n kapalı tutulması ve herhang�
b�r b�tk� koruma ürünü satışının yapılmaması gerek�r.

B�tk� koruma ürünler� bay� ve toptancıları haftanın en az beş günü satış
yerler�n� açık tutmak zorundadırlar.

B�tk� koruma ürünü bay� veya toptancılarında görevl� her çalışanın
çalışma esnasında beyaz önlük g�ymes� ve bu kıyafetler�n göğüs ceb�
üzer�nde ad ve soyadı bel�rt�lmes� zorunludur.

B�tk� koruma ürünler� toptan veya perakende satış yetk�s�ne sah�p
k�ş�n�n ölümü hal�nde belge sah�b� k�ş�n�n kanun� m�rasçıları veya onlar
adına yetk�l� olanlar, bu durumu en geç b�r ay �ç�nde �l müdürlüğüne
b�ld�rmek zorundadırlar.

Bay� ve toptancılar �le ruhsat sah�b� f�rmalarda satışı yapılan b�tk�
koruma ürünler� �le �lg�l� kayıtlar denet�mlerde �sten�lmes� hal�nde
sunulmak üzere beş yıl süre �le saklanır.
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Bay� veya toptancılarda 1 �nc� sayfası beyaz, 2 nc� sayfası sarı renkl�
olan 100 koçandan oluşan �l müdürlükler�nce mevzuatta ver�len örneğe
göre bastırılmış ve her sayfası �l müdürlükler�nce onaylanmış olan B�tk�
Koruma Ürünler� Bay� Kontrol Defter� veya mevzuatta bel�rt�len örneğe
göre bastırılmış B�tk� Koruma Ürünler� Toptancı Kontrol Defter�
bulundurulur.

Bay� veya toptancılarda, sorumlu yönet�c� �le çalışan d�ğer k�ş�lere a�t
k�ş�sel b�lg�ler ve bu k�ş�ler�n bu �şte çalışmalarında herhang� b�r sakınca
olmadığına da�r alınmış sağlık raporu ve her yıl en az b�r kez yapılmış
sağlık kontrolü b�lg�ler� anında ulaşılab�lecek şek�lde tutulur. Bu b�lg�ler
denet�mlerde �sten�lmes� hâl�nde sunulmak üzere beş yıl süre �le
saklanır.

İlçe müdürlükler� tarafından yapılan kontrollerle �lg�l� b�lg� ve belgeler
�le hazırlanan raporlar her ay sonunda �l müdürlüğüne gönder�l�r.

Kontroller �l müdürlüğü ve yetk� ver�lmes� durumunda �lçe müdürlüğünce
yapılır.

B�tk� koruma ürünü satmaya yetk�lend�r�lm�ş bay� ve toptancılar �le
ruhsat sah�b� f�rmalar ve bunlara a�t b�tk� koruma ürünü depolarının
kontrolü, Genel Müdürlük tarafından mevzuatta yer alan B�tk� Koruma
Ürünler� Kontrol Görevl�s� K�ml�k Kartı ver�lm�ş en az b�r k�ş�n�n yer
aldığı �k� k�ş�l�k kontrol ek�b� tarafından yapılır.

Kontrol ve İdar� Yaptırımlar

Ceza� �şlem hakeden bay�ler �lk olarak yazılı şek�lde �kaz ed�l�rler.
Tekrarı hal�nde para cezası uygulanır.

Satış yerler�nde aranan özell�kler, �s�m, levha ve v�tr�n şartlarını
sağlamayan bay�ler �kaz ed�l�r. Hala düzelt�lmem�şse b�r aydan az
olmayacak şek�lde düzelt�lene kadar askıya alınırlar.
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Sahte ve kaçak b�tk� koruma ürünler�n� �şyerler�nde bulunduran ve
satışını yapan bay�ler�n bay�l�kler� �ptal ed�l�r.

Bakanlıkça yasaklanan veya kullanımı sonlandırılan b�tk� koruma
ürünler�n�n satışının yapıldığının tesp�t ed�lmes�, İl veya �lçe
müdürlüğüne b�lg� vermeden adres değ�ş�kl�ğ� yapıldığının tesp�t
ed�lmes�, İl veya �lçe müdürlüğüne b�lg� vermeden faal�yet�n
sonlandırıldığının tesp�t ed�lmes�, Sorumlu yönet�c�n�n �şten ayrılmış
olmasına rağmen �l müdürlüğüne b�lg� ver�lmeden satış yapıldığının
tesp�t ed�lmes� durumunda �z�n belgeler� �ptal ed�l�r.

İz�n belges� askıya alınan bay� veya toptancının, belgen�n askıya alındığı
tar�hten �t�baren en fazla b�r yıl süre �çer�s�nde askıya alma �şlem�ne
esas eks�kl�kler�n tamamlanmaması durumunda bay� veya toptancı
belges� �ptal ed�l�r.

İdar� para cezası uygulanmış bay� veya toptancıların, aynı takv�m yılı
�çer�s�nde aynı hususun tekrarından dolayı �k�nc� kez �dar� yaptırım
uygulanması gerekt�ren hallerde yetk� belges� �ptal ed�l�r.

Yer değ�ş�kl�ğ� �şlemler�n� dört ay �çer�s�nde tamamlamamaları neden�yle
bay� veya toptancı �z�n belges� �ptal ed�len bay� veya toptancılara �k� yıl
sonra şartları taşımaları hal�nde yen�den bay� veya toptancı �z�n belges�
düzenlen�r.
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Bu ve b�rçok dökümanı sınava kadar s�z�nle buluşturab�l�mem�z �ç�n
sosyal medya hesaplarımızı ve web s�tem�z� tak�p etmey� unutmayın.
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