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AMAÇ
Bu talimatın amacı, terör faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkemizde nitrata dayalı patlayıcı
yapımını engellemek, terörist faaliyetleri bertaraf etmektir. Ayrıca tarımsal üretimde yoğun
kullanılan nitratlı gübrelerin aşırı kullanımının önüne geçmektir.
KAPSAM
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelinin tarımsal üretime dönük arazi
varlığı kayıtlarına istinaden yazmış olduğu nitratlı gübre reçetesiyle gübre bayilerinden satın
alacakları gübreleri üretim yaptıkları bitkisel alana uygulamalarıdır.
UYGULAMA
3.1. Genel olarak bir toplumun gelişmişliği, o toplum insanına mal ve hizmetlerin kaliteli, yeter
sayıda ve zamanında sunulması temel ölçüt olarak kabul edilmiştir. Müdürlüğümüz, İlimizdeki
Üretim alanlarının verimliliğini artırmak amacıyla; bitkisel üretimde kullanılan gübre miktarını
kontrol altında tutmak ve verimliliği artırmak yanında tarımsal girdileri azaltmak
amaçlanmaktadır.
3.2. Bu amaçla nitratlı gübrelerin amacı dışında kullanılmaması için Müdürlüğümüz
kontrolünde kullanımı sağlanmakta terörist faaliyetlerde el yapımı patlayıcı yapımını
engellemek ve bunun yanında da tarımsal üretim için gerekli olan nitrat kullanımını devam
ettirmektir.
3.3. Çiftçiler nitratlı gübre kullanacaklarsa öncelikle 2018 ÇKS dosyasını sisteme
kaydettirmeleri gerekmektedir. ÇKS dosyasını sisteme kaydettiren çiftçi Kimlik belgesi ile
şahsen gübre birimine müracaat etmelidir. Burada sistemden görevli personel tarafından Gübre
Alma Belgesi çıkarılarak çiftçiye verilir. Çiftçi burada miktarları bulunan nitratlı gübrelerden
%21’lik CAN, %26’lık CAN ve % 33’lük Amonyum Nitrat gübrelerinden kendi hakkedişini
aşmamak üzere istediği miktarda alır. Aldığı CAN gübrelerini kendisi arazisine uygular ve
belgenin 1 nüshasını tarih ve miktar belirterek arazisine uyguladığını beyan edip ad soyad yazıp
imzalayarak gübre aldığı bayiye ya da Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne getirip teslim
eder. %33’lük Amonyum Nitrat alan çiftçi Müdürlük personelinden randevu alır. Randevu
gününde gübrelerini tarlada görevli nezaretinde açar ve tarlasına uygular. Görevli personel
Gübre Alma Belgesini onay kısmını ad soyad unvan yazarak atılan gübre miktarını da belirterek
onaylar ve çiftçiye imzalatır. Bu belgenin bir nüshası Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Gübre Birimine iletilir.
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