
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
                                                         HİZMET STANDARTLARI TABLOSU                                               EK - 2 

S.
N
O 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

HİZMETİ 
TAMAMLAMA 

SÜRESİ 
(EVRAKLARIN 
TAMAMLAN 
MASINDAN 
İTİBAREN) 

1 

Çiftçi Kayıt Sistemi 
(ÇKS) Kayıt 
Yenileme/ 
Güncelleme 

1- Çiftçi kayıt formu (Ek-1)                
2- Çiftçi Bilgilendirme Formu 
3- Bilgi Paylaşım izin Belgesi 
4- Kira sözleşmesi (Ek-4)  
5- Köy tüzel kişiliği kira sözleşmesi (Ek-4A)              
6- Büyükşehir kapsamında mahalle olan köylerde Belediye kira sözleşmesi (Ek-4B)              
7- Taahhütname (Ek-5) 
8- Fiili kullanım taahhütnamesi (Ek-6) 
9- Muvafakatname (Ek-7) 
10- Tahsis belgesi (orman arazileri için) 
11- Keşif raporu (Ek-2) 
12- Ziraat Odası Çiftçi Belgesi (üretim yılı tasdikli) 
13- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

 
01 EYLÜL/ 
30 HAZİRAN 
 
1 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler ve 
sistem 
yoğunluğu 
hariç) 

   
2 

Çiftçi Kayıt Sistemi 
Belgesi Verilmesi   

1- Nüfus cüzdanının aslı,  
2- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

Veri girişi 
yapılmışsa  
1 SAAT 

   
3 

 
Hububat Baklagil 
ve Dane Mısır Fark 
Ödemesi Desteği 

1- Bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesi (Ek-3) 
2- Destekleme talep formunda (Ek-4) hububat baklagil ve dane mısır fark ödemesi 
desteğinin yanındaki onay kutucuğu (X) işaretlenmiş olacak. 
3- Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu, fatura) 
4- Borsa tescil beyannamesi 
5- Damlama sulama taahhütnamesi 

1 İŞ GÜNÜ 
(Eksikliklerin 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 



6- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

4 

Yağlı tohumlu 
Bitkiler (Ayçiçeği, 
Aspir) Fark 
Ödemesi Desteği  

1- Bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesi (Ek-3) 
2- Destekleme talep formunda (Ek-4) yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteğinin 
yanındaki onay kutucuğu (X) işaretlenmiş olacak. 
3- Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu, fatura) 
4- Borsa tescil beyannamesi 
5- Sözleşmeli üretim için sözleşme(varsa) 
6- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

1 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

   

5 

Dane Zeytin Fark 

Ödemesi Desteği 

1- Bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesi (Ek-3) 
2- Destekleme talep formunda (Ek-4) dane zeytin fark ödemesi desteğinin yanındaki 
onay kutucuğu (X) işaretlenmiş olacak. 

3- Alım satım belgesi (müstahsil makbuzu, fatura) 
4- Borsa tescil beyannamesi 
5- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

1 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 

tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

6 
Zeytinyağı Fark 
Ödemesi Desteği 

1- Bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesi (Ek-3) 
2- Destekleme talep formunda (Ek-4) dane zeytin fark ödemesi desteğinin yanındaki 
onay kutucuğu (X) işaretlenmiş olacak. 
3- Tasiriye (Sıktırma) faturası, Satış faturası  
4- Borsa tescil beyannamesi 
5- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

1 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

   
7 

Sertifikalı Tohum 
Kullanım Desteği 

1- Bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesi (Ek-3) 
2- Destekleme talep formunda (Ek-4) sertifikalı tohum kullanım desteğinin yanındaki 
onay kutucuğu (X) işaretlenmiş olacak. 
3- Tohumluk satış faturası  
4- Tohumluk sertifikası fotokopisi 
5- Tohumluk bayi belge fotokopisi 
6- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

1 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

 
 
 
8 

 
 
Sertifikalı Fidan, 
Çilek Fidesi ve 

1- Bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesi (Ek-3) 
2- Destekleme talep formunda (Ek-4) sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan 
kullanım desteğinin yanındaki onay kutucuğu (X) işaretlenmiş olacak. 
3- Bağ/bahçe tesisi tespit tutanağı(Ek-19) 

1 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 



Standart Fidan 
Kullanım Desteği 

4- Kontrol tutanağı (Ek-20) 
5- Satış yolu ile bağ-bahçenin el değiştirmesi ile ilgili taahhütname-3 (Ek-21) 
6- Talep formu (Ek-22) 
7- Satış faturası 
8- Gerekli durumda bitki muayene raporu 
9- Fatura düzenleyen kişiye ait fidan/fide üretici belgesi veya doku kültürü ile 
tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belge sureti (kamu kuruluşları hariç) 
10- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

için verilen 
süreler hariç) 

 9 
Organik Tarım (OT) 
Desteği 

1- Bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesi (Ek-3) 
2- Destekleme talep formunda (Ek-4) organik tarım desteğinin yanındaki onay 
kutucuğunu (X) işaretlemesi 
3- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

1 İŞ GÜNÜ 
(Eksikliklerin 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

10 
İyi Tarım 
Uygulamaları (İTU) 

Desteği 

1- Bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesi (Ek-3) 
2- Destekleme talep formunda (Ek-4) iyi tarım uygulamaları desteğinin yanındaki 
onay kutucuğu (X) işaretlenmiş olacak. 
3- Sertifika 
4- Sertifika eki (Ek-8) 
5- Örtüaltı alanlarda İTU ait kayıt sistemi belgesi (Ek-9) 
6- Açık rıza beyanı formu 
7- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

1 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

 
11 

Bitkisel Üretimde 
Biyolojik ve / veya 
Biyoteknik 
Mücadele Desteği 

1- Başvuru dilekçesi ve taahhütname 
2- Çiftçi kayıt sistemi belgesi 
3- Fatura 
4- Üretici kayıt defteri sureti 
5- Destekleme Tebliğinde belirtilen feromon+tuzak sayısının kullanıldığının tespit 
edilmesi 
6- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

1 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

 
12 

Bitki Pasaportu 
Operatör Kayıt 
Sertifikası 

1- Başvuru formu (Ek-2)    
2- Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi 
3- Üretici, yetiştirici veya bayilik belgesi  

Ön denetim 
tamamlandıktan 
sonra  



(Ek-1’de listelenmiş 
bitki, bitkisel ürün 
ve diğer maddelerin 
üretimini, ithalatını, 
depolamasını ve 
ticaretini yapacak 
operatörler) 

4- Satış yeri, depo ve sergi gibi yer bilgileri  
5- Döner Sermaye ödeme makbuzu  

2 İŞ GÜNÜ 
(Eksikliklerin 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

 
13 

 

 

Bitki Pasaportu  

 

 
 
1-Başvuru Dilekçesi 
 

Yıllık denetim 
tamamlandıktan 
sonra  
2 İŞ GÜNÜ 
(Eksikliklerin 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

14 

 
Bitki Pasaportu 
Operatör Kayıt 
Sertifikası 
(Yemeklik Patates) 
 

1- Başvuru Dilekçesi 
2- Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi 
3- Taahhütname 

Ön denetim 
tamamlandıktan 
sonra  
2 İŞ GÜNÜ 
(Eksikliklerin 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

 
15 

Bitki Koruma 
Ürünleri (BKÜ) Bayi 
veya Toptancı İzin 
Belgesi 

1- Dilekçe 
2- Satış yerinin krokisi  
3- Noter onaylı bitki koruma ürünleri bayi başvuru taahhütnamesi (Ek-1)     
4) Bayi veya toptancıda görevlendirilecek olan çalışanlar ve görevleri hakkında bilgi. 
5) İmza sirküleri veya imza beyannamesi. 
6) Bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren aşağıda belirtilen belgelerden herhangi 
biri; 

a) Ticaret Sicil Gazetesi, 

5 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 



b) Ticaret sicil kaydı, 
c) Kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmî belge. 

7) Toptan veya perakende satış yapılacak adres için yetkili birimden alınmış bitki 
koruma ürünü satış faaliyetini içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı 
sureti,( Belediye’ den alınır) 
8) Vergi Levhası veya vergi mükellefi olduğunu gösteren belge. 
9) Sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişiye ait; 

a) T.C. Kimlik numarası bilgisi (Kimlik Fotokopisi) 
b) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf, 
c) 15 inci maddede belirtilen sınavda başarılı olduğuna ilişkin belge, 
ç) Kronik solunum yolu rahatsızlıkları (astım gibi), alerjik rahatsızlıklar, cilt 

hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile kanda 
cholinesteras enzim seviyesinin ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılarak bitki 
koruma ürünlerinin satışını yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık 
probleminin olmadığına dair sağlık raporu, 

d) Bayilik veya toptancılık faaliyetinin yapılacağı yere en fazla 150 km 
mesafede ikamet ettiğini gösteren adres bilgisini içeren belge, 

e) Noter aracılığı ile yapılan iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinin aslı veya 
onaylı sureti, 

f) SGK belgesi, 
g) Diploma veya mezuniyet belgesi. 

10- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

  
 
 
 
16 

 
 
 
 
Zirai Mücadele Alet 
ve Makinaları İmal 
İzin Belgesi 

1- Vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesinde niteliğini gösteren belge   
2- İşletmede imalattan sorumlu Makine Mühendisi veya tarımsal mücadele 
makinaları dersi almış bir ziraat mühendisinin iş sözleşmesi veya bu kişilerden 

danışmanlık alındığını gösterir taahhütname 
3- İnşaat planı (mevcut bir binada ise esas bina ve tadilat planı) 
4- İnşaatın ya da binanın bulunduğu yerin açık adresi 
5- İmalathanedeki tezgâh ve sistemlerin tip, model, kapasite ve teknik özellikleriyle 
bunlara ait tesisat planları  

15 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 

eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 



6- İmal edilecek alet ve makinaların cinsi, modeli, tipi, teknik resmi ve prospektüsü ile 
imal edilecek aletlerin teknik özelliklerini gösterir spesifikasyon (EK-1) 
7- İşletmede istihdam edilecek personel sayısı ve bunların nitelikleri 
8- İşletmenin İşletmeye açılacağı tarih                   
9- Kimlik belgesi fotokopisi 
10- İşletmenin işletme sermayesi miktarı             
11- Vesikalık fotoğraf (2 adet) 
12- Diploma veya mezuniyet belgesi sureti         
13- İkametgâh belgesi  
14- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

 
17 

 
Zirai Mücadele Alet 
ve Makinaları 
Bayilik İzin Belgesi 

1- Başvuru dilekçesi (Açık adres ve iletişim bilgileri, T.C. kimlik numarası beyanı)                    
2- Kontrolleri, bu belgeleri sağlayan kurum ve kuruluşların oluşturacağı sistemler 
üzerinden İl Müdürlüğünce yapılmak üzere; 
a) Diploma veya mezuniyet belgesi, 
b) İşletmenin faaliyet alanları arasında zirai mücadele alet ve makineleri imalatının 
bulunduğunu gösteren, Ticaret Sicil Gazetesinin sureti veya bağlı olduğu Mesleki 
Oda Kayıt Belgesi veya kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi bir belgeden herhangi 
birisi 
3- Bayi kontrol defteri                   
4- Satıştan sorumlu teknik elemanın iş sözleşmesi 
5- Vesikalık fotoğraf (2 adet) 
6- Döner Sermaye ödeme makbuzu                       

5 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

 
18 

Bitki Koruma 
Ürünleri (BKÜ) Bayi 
veya Toptancı İzin 
Belgelerinde Adres 
Değişikliği 

1- Dilekçe (Yeni yerin açık adresi ve iletişim bilgileri)  
2- Vesikalık fotoğraf (2 adet) 
3- Eski ruhsat 
 

5 İŞ GÜNÜ 
(Eksikliklerin 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

  
 
19 

 
Süs Bitkileri 
Kapasite Raporu 

1- Başvuru dilekçesi     
2- Üretim yeri yerleşim krokisi    
3- İmza sirküleri  
4- Kira sözleşmesi (kiralık alanlar için)                                  

3 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 



5- Çalışan mühendislerin diploma örnekleri 
6- Çalışan mühendisin iş sözleşmesi 
7- Üretim alanlarını gösterir tapu örneği  
8- Ticaret Sicil Gazetesi                  
9- Döner Sermaye ödeme makbuzu                         

için verilen 
süreler hariç) 

 
20 

 
İhracat Ön İzni  
(Tohum-Fidan) 

1- Dilekçe    
2- Tohumluk ihracat formu (5 Nüsha)     
3- Sertifika (ithalatçı talep ediyorsa) 
4- Sağlık sertifikası talep formu    
5- Döner Sermaye ödeme makbuzu                                               

2 İŞ GÜNÜ 
(Eksikliklerin 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

 
21 

Tohumluk Bayi 
Belgesi 

1- Dilekçe             

2- Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, bitkisel 
üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya 
teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce 
onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede 
çalışabilir. 
3- Bayilik yerinin ve/veya deponun açık adresi. 
4- Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği. 
5- Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı 
6- Döner Sermaye Makbuzu 

5 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

 
22 

 
Tohum Yetiştirici 
Belgesi 

1- Dilekçe     
2- Örtüaltı sebze için en az 1 dekar, sera açık alan sebze için en az 5 dekar ve tarla 
bitkileri için en az 10 dekar araziye sahip olduğunu veya kiraladığını gösteren Çiftçi 
kayıt sistemi (ÇKS) belgesi 
3- Döner Sermaye ödeme makbuzu                      

5 İŞ GÜNÜ 
(Eksikliklerin 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

 
23 

Tohum Üretici 
Belgesi 

1- Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da 
tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker ise diplomanın aslı 
veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat 
mühendisine ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği. 

5 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 



2- Peyzaj amaçlı tohumluk üretimi yapan gerçek veya tüzel kişilerde ise kendisine 
veya çalışanına ait ziraat mühendisi ya da peyzaj mimarı diplomasının aslı veya il 
müdürlüğünce onaylı örneği. 
3- Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği. 
4- Tohum ürettiği bitki grubuna ait gerekli bina ve depoya ait tapu veya kira 
sözleşmelerinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği. 
5- Teknik donanım listesi. 
6- Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.                                                                                                               
7- Döner Sermaye Makbuzu 
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Tohum İşleyici 
Belgesi 

1- Dilekçe     
2- Tesisin yıllık kapasitesini içeren ve başvuru sahibi tarafından düzenlenen teknik 
rapor 
3- Tohum işlemede kullanılan makine ve ekipman listesi  
4- Vergi levhasının aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği 
5- Döner Sermaye ödeme makbuzu      

5 İŞ GÜNÜ 
(Eksikliklerin 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 
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Fidan Üretici 
Belgesi 

1- Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, bitkisel 
üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya 
teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin İl 
Müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en 
fazla beş işletmede çalışabilir. 
2- İşletme binası ve araziye ait tapu veya kira sözleşmesinin aslı veya İl 
Müdürlüğünce onaylı örneği. 
3- Vergi levhasının aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği. 
4- Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı. 
5- Döner Sermaye Makbuzu 

5 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

  
 
 
 
26 

 
 
 
 
Fide Üretici Belgesi 

1- Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, bitkisel 
üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya 
teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il 
müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel, aynı il sınırları içinde, en 
fazla beş işletmede çalışabilir. 

5 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 



2- Fide ürettiği bitki grubuna ait gerekli sera veya arazilerin tapusu veya kira 
sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği ile donanımlara ait liste. 
3- Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği. 
4- Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.                                                                                
5-  Döner Sermaye Makbuzu 
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Sertifikalı Tohum 
Üretim Desteği 

1- Bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesi (Ek-3) 
2- Destekleme talep formunda (Ek-4) sertifikalı tohum üretim desteğinin yanındaki 
onay kutucuğu (X) işaretlenmiş olacak. 
3- YTK tarafından beyan edilen tohum alım satım belgesi ve sertifika bilgileri (Ek-12) 
ve bu belge ekinde tohum alım satım belgeleri fotokopisi ve tohum sertifikaları 
fotokopisi 
4- Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu (YTK) ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli 
olarak tohumluk yetiştirenlerin Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi 
5- Üretilen ve sertifikalandırılan tohum üretim bilgileri (Ek-13) 
6- Onaylı tohumluk sertifika sureti 
7- Onaylı tohumluk beyanname sureti 
8- Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu (YTK) olduğunu gösterir belge 
9- Depo kontrol raporu 
10- Satışın tamamlandığına ve veri girişinin yapıldığına dair beyan 
11- Tarla kontrol raporu 
12- Tohumluk üreticisi ile tohum yetiştiricisi arasında yapılan sözleşme protokolü 
13- Döner Sermaye ödeme makbuzu 

1 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 
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Sertifikalı Fidan 
Üretim Desteği 

1- Bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesi (Ek-3) 
2- Destekleme talep formunda (Ek-4) sertifikalı fidan üretim desteğinin yanındaki 
onay kutucuğu (X) işaretlenmiş olacak. 
3- Fidan üreticisi tarafından beyan edilen fidan alım satım belgesi ve sertifika bilgileri 
(Ek-17) ve bu belge ekinde fidan alım satım belgeleri fotokopisi ve fidan sertifika 
fotokopisi 
4- Fidan yetiştirenlerin Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi 
5- Üretilen ve sertifikalandırılan fidan üretim bilgileri (Ek-18) 
6- Onaylı fidan beyanname sureti 

1 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 



7- Yetkilendirilmiş Tohumluk Kuruluşu (YTK) olduğunu gösterir belge 
8- Tarla kontrol raporu 
9- Döner Sermaye ödeme makbuzu  
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Süs Bitkisi Üretici 
Belgesi 

1- Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, peyzaj 
mimarı, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen 
teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin 
İl Müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en 
fazla beş işletmede çalışabilir. 
2- Vergi levhasının aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği. 
3- İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen süs bitkileri ve süs bitkileri çoğaltım materyali 
üretim işletmesi kapasite raporu. 
4- Döner Sermaye Makbuzu 

5 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 
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Gübre İthalat İzni 

1- Dilekçe                                
2- Analiz sertifikası    
3- İthal edilecek madde ile ilgili proforma fatura tercümeleri (aslı veya firma onaylı 
sureti) 

5 İŞ GÜNÜ 
(Eksikliklerin 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 
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Gübre Üretim 
Tesisi Uygunluk 
Belgesi 

1- Başvuru dilekçesi 
2- Üretici dağıtıcı bilgi formu                       
3- Ticaret Odası Sicil kayıt belgesi  
4- Vergi levhasının onaylı sureti                    
5- İşyeri sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi 
6- Dağıtıcılık sözleşmesinin onaylı örneği veya satış sözleşmesi  
7- Döner Sermaye ödeme makbuzu  

5 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

32 
Gübre Dağıtıcılık 
Belgesi 

1- Başvuru dilekçesi (Gübre Takip Sistemi kullanıcısının adı soyadı, T.C. Kimlik 

Numarası, telefon ve e-mail adres bilgileri) 
2- Vergi levhası fotokopisi 
3- Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası  
4- Tüzel kişiler için Vergi Numarası varsa MERSİS Numarası  
5- İşyerinin ve varsa deposunun açık adresi 
6- Ticaret Odası Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi 

 
15 İŞ GÜNÜ 
 



7- Tüzel kişiler için imza sirküleri 
8- Tüzel kişiler için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfası  
9- Döner Sermaye ödeme makbuzu                          

33 Çiftçi Kursları 1- Başvuru dilekçesi (Bireysel veya toplu listeli)  
15 İŞ GÜNÜ 
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Örtü Altı Kayıt 
Sistemi (ÖKS) 

1- Dilekçe                                 
2- Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi     
3- Gerçek kişi üreticiler için T.C. nolu nüfus cüzdanı  
4- Örtüaltı üretici kayıt formu (Ek-1) 
5- İşletmeye ait arazinin aidiyetini gösterir onaylı belge (tapu dökümü) veya onaylı 
kira sözleşmesi veya taahhütname   

6- Döner Sermaye ödeme makbuzu                        

3 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 
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Üretici Kayıt Defteri 
ve Bitki Koruma 
Ürünleri Kullanma 
Belgesi  

1- Üreticinin başvurusu         
2- Nüfus cüzdanının aslı  
3- Döner Sermaye ödeme makbuzu                             

1 İŞ GÜNÜ 
 

36 
Mücadele Amaçlı 
Yaban Domuzu 
Sürek Avı 

1- Köy muhtarlığından başvuru dilekçesi   
2- Sürek avını yapacak av ruhsatı ve av pulu olan avcıların listesi  
3- Yaban domuzlarını kovalayacak olan sürekçilerin listesi 

20 İŞ GÜNÜ 
(Eksikliklerin 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 
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Bitki Koruma Ürünü 
(BKÜ) Reçete 
Yazma Yetki 
Belgesi 
(Ziraat mühendisleri 
başvurabilir. 
BKÜ bayilik 
belgesine sahip 
ziraat 
mühendislerine 

1- Dilekçe                             
2- T.C. Kimlik numarası 
3- Ziraat Mühendisi olduğunu gösteren fakülte diplomasının İl Müdürlüğünce onaylı 
fotokopisi   
4- Yetkili bitki koruma ofis belgesi (ziraat mühendisi olan bayiler için)  
5- İşyeri adresi veya yazışma adresi ile telefon numarası  
6- Vesikalık fotoğraf (son 6 aylık sürede çekilmiş 2 adet) 
7- Döner Sermaye ödeme makbuzu                        

5 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 



verilmez. Yetkili 
Bitki Koruma Ofisi 
Belgesi alınca 
belge alabilirler.) 
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Yetkili Bitki Koruma 
Ofisi Belgesi 
 
(Ziraat Mühendisi 
bayiler müracaat 
edebilir. Bayilik 
belgesine sahip 
kişinin bitki koruma 
bölümü mezunu 
olması halinde 
ayrıca bitki koruma 
bölümü mezunu 
başka bir kişi 
istihdamı zorunlu 
değildir. Bu 
durumda bayi 
reçete yazma 
yetkisine sahip bir 
ziraat mühendisi 
istihdam eder.) 

1- Dilekçe     
2- T.C. Kimlik numarası 
3- Ziraat Mühendisi olduğunu gösteren fakülte diplomasının İl Müdürlüğünce onaylı 
fotokopisi  
4- Bayilik belgesinin fotokopisi            
5- Vesikalık fotoğraf (son 6 aylık sürede çekilmiş 2 adet) 
6- Başvuru tarihi itibariyle geriye dönük kesintisiz en az 4 (dört) yıllık bayilik yapıyor 
olduğunu gösteren belge 
7- Son 2 (iki) yıllık süre içinde faaliyetlerinden dolayı idari yaptırım cezası almamış 
olduğunu gösteren belge 
8- Bayilik fiziki mekânı içerisinde zararlı organizmanın teşhis ve tanısını yapabilecek 
ve reçete yazılabilmesini sağlayacak donanımları içeren ayrı bir bölüme sahip 
olduğunu gösteren belge 
9- En az 25 (yirmi beş) üretici ile yapılmış hizmet sözleşmesi (Ek-3)  
10- Bünyesinde profesyonel uygulama yetkisine sahip en az bir yetkili kişi istihdam 
ettiğini gösteren noter onaylı iş sözleşmesi, SGK belgesi ve bu kişiye ait Bitki 
Koruma Ürünleri Uygulama Belgesinin il müdürlüğünce onaylı sureti 
11- Döner Sermaye ödeme makbuzu                  

 
10 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 
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Bitki Koruma 
Ürünleri Uygulayıcı 
Yetki Belgesi 
(Profesyonel 
Uygulayıcı) 

1- Dilekçe    
2- T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi, telefon numarası     
3- Ziraat mühendisleri, bitki sağlığı ile ilgili dersleri almış teknikerleri ve ziraat 
teknisyenlerinin son öğrenim durumunu gösterir belgenin İl Müdürlüğünce onaylı 
fotokopisi 
4- Taahhütname (Ek-6) 

5 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 



5- Astım gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt 
hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile ilgili sağlık 
kontrollerinin yapılması sonucu bu işi yapmaya uygun olduğunu gösteren sağlık 
raporu 
6- Vesikalık fotoğraf (son 6 aylık sürede çekilmiş 2 adet) 
7- Döner Sermaye ödeme makbuzu                                                         
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Bitki Koruma 
Ürünleri Uygulayıcı 
Yetki Belgesi 
(Bitkisel Üretim 
Yapan) 

1- Dilekçe                
2- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu                     
3- Bitkisel üretim yapacağı alan ve yetiştirilen bitkisel ürünlerle ilgili bilgi   
4- Taahhütname (Ek-6) 
5- Vesikalık fotoğraf (son 6 aylık sürede çekilmiş 2 adet) 
6- Eğitime katılım belgesi (Ek-7) 
7- Döner Sermaye ödeme makbuzu                                                          

1 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 
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Bitki Sağlık 
Sertifikası 

1- Dilekçe                                  
2- Üretici kayıt defteri (yaş meyve ve sebzede)            
3- Döner Sermaye ödeme makbuzu  

1 İŞ GÜNÜ 
(Eksikliklerin 
tamamlaması 
için verilen 
süreler hariç) 

42 ISPM-15 Belgesi  

1- Dilekçe       
2- Isıl işlem fırını ve kazanın teknik özellikleri 
3- Isıl işlem fırınının, kazan sisteminin, otomasyon sisteminin ve karantina odasının 
fotoğrafları 
4- ISPM-15 iş sözleşmesi 
5- Tarım ve Orman Bakanlığına yatırılan ödeme makbuzu                                                          

Belge Tarım ve 
Orman 
Bakanlığı  
tarafından 
verilmektedir. 
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Fumigasyon 
Ruhsat Belgesi 

1- Dilekçe                     
2- Vesikalık fotoğraf (son 6 aylık sürede çekilmiş 2 adet) 
3- Fumigasyon operatörü ve operatör yardımcısı belgelerinin müdürlükçe onaylı 
fotokopisi ve aralarındaki noter onaylı iş sözleşmesi 
4- Ticaret sicil kayıt örneği (resmî kurum ve kuruluşlar hariç) 
5- Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 14 üncü maddesinin (e) 
bendinde belirtilen hususlara sahip olduğunu gösteren belge 

7 İŞ GÜNÜ 
(Tespit edilen 
eksiklikleri 
tamamlaması 

için verilen 
süreler hariç) 



6- Ücret karşılığı fumigasyon işi yapacak gerçek ve tüzel kişiliklerce noterden alınmış 
taahhütname (Ek-VI) 
7- Denetleme defteri (İl Müdürlüğü tasdikli) 
8- İşyeri yetkilisinin ve fumigasyon operatörü ve operatör yardımcılarının imza 
sirküleri (resmî kurum ve kuruluşlar hariç) 
9- Döner Sermaye ödeme makbuzu                                                       

 

TANZİM EDEN TASDİK EDEN 25.01.2021 
 

  
 

   Erdinç GÖKSEL Ömer KOKA 
Tekniker  Şube Müdürü V. 

      

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen 
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk 
müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.    

 

İlk Müracaat 
Yeri 

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
İkinci Müracaat 

Yeri 
Karaman Valiliği 

İsim Yusuf ŞAHİNBAŞ İsim Mehmet ÖZMEN 

Unvan İl Müdürü V. Unvan Vali Yardımcısı V. 

Adres Cumhuriyet Mah. 703. Sokak No:15 

KARAMAN 

Adres Valilik Binası KARAMAN 

Telefon 0-338-213 15 05 Telefon 0-338-226 70 10 

Faks 0-338-213 49 80 Faks 0-338-226 70 71 

e-Posta karaman@tarimorman.gov.tr e-Posta mehmet.ozmen@icisleri.gov.tr 

                    


