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HAŞHAŞ ÜRETİMİNDE SORULAN SORULAR 

1. Haşhaş ekim izni nasıl alınır? 

Haşhaş ekimine müsaade edilen yerlerde üreticilerin; 1 Temmuz - 30 Ekim tarihleri arasında 

mahalli TMO teşkilatına müracaat etmeleri gerekmektedir.  

2. Kimlere haşhaş ekim izni verilmez? 

 Yasal süresi içerisinde müracaat etmeyenlere, 

 Yanlış beyanda bulunanlara,  

 Form dilekçesi üretici ve muhtar tarafından imza edilmeyenlere, 

 Kontrol imkânı olmayan yerlerde ekim yapmak isteyenlere, 

 18 yaşını bitirmemiş olanlara, 

 Ekimden sebepsiz vazgeçenlere, 

 3298 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi hükümleri veya Türk Ceza Kanununun kaçakçılıkla 

ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlara, 

haşhaş ekim izni verilmez. 

3. Üretici başına ekim izni limiti kaç dekardır? 

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ekim yerleri içerisinde kalan yerleşim yerleri için TMO 

tarafından belirlenen limit çerçevesinde haşhaş ekim izni verilmektedir. 

4. Hangi haller kaçak ekim sayılır? 

 İzin belgesi almadan ekim yapmak, 

 İzin belgesinde kayıtlı alandan fazla alana ekim yapmak, 

 İzin belgesinde kayıtlı tarladan başka tarlaya ekim yapmak, 

kaçak ekim sayılır. 

5. Haşhaşta münavebe (sal) niçin uygulanır? 

 Toprak yorgunluğunun giderilmesi ve toprakta tek taraflı besin tüketiminin önlenmesi, 

 Kaliteli ürün elde edilmesi için kendinden sonraki ürüne daha temiz ve iyi bir toprak 

bırakılması, 

 Hastalık ve zararlıların önlenmesi amacıyla, 

münavebe sistemi uygulanmaktadır. 

Münavebe sahası dışında ekim yapmak isteyenlere ekim izni verilmemektedir. 

6. Haşhaştan iyi gelir elde edebilmek için ne yapmalı? 

 İyi bir toprak ve tohum yatağı hazırlanmalı, 

 Mibzerle ekim yapılmalı, 

 Kış zararını en aza indirmek için zamanında ekim yapılmalı, 

 Sertifikalı tohum kullanılmalı, 

 Uygun gübre kullanımı için toprak analizi yapılmalı,  



2 

 

 Gübre olarak dekar başına ; 

 7 Kg Triple Süperfosfat (ekim öncesi toprak altına) 

 20 Kg Amonyum Sülfat ( ekim öncesi toprak altına) 

 Çapa ve seyreltme zamanında yapılmalı, 

 İmkan olan yerlerde sulama yapılmalı, 

 Mahalli tarım teşkilatlarından bilgi alınmalıdır. 

7. Niçin sertifikalı TMO tohumlukları kullanmalı? 

 Uluslararası rekabet gücümüzün artırılması, 

 Ülkemizde haşhaş tarımının gelecek nesillerce de sürdürülebilmesi için yüksek alkaloid 

içeren sertifikalı TMO tohumlukları kullanılmalıdır. 

8. Hangi il ve ilçelerde haşhaş ekim izni verilmektedir? 

20/06/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015/7725 sayılı Kararname ile; 

Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, Kütahya, Tokat, Uşak illerinin 

tamamı ile Balıkesir ilinin Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı 

ilçeleri, Eskişehir ilinin Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, 

Seyitgazi ve Sivrihisar ilçeleri, Konya ilinin Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Derbent, 

Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçeleri, 

Manisa ilinin Şehzadeler, Yunusemre, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi 

ilçelerinde olmak üzere toplam 13 ilde haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimine 

müsaade edilmiştir. 

9. Haşhaş ekim alanlarını arttırmak mümkün mü? 

Birleşmiş Milletler teşkilatınca Ülkemize verilen 700.000 dekar haşhaş ekim limiti, yerleşim 

birimlerinin haşhaş üretim potansiyelleri dikkate alınarak planlanmaktadır. Mevcut haşhaş 

kapsülü üretimi yurt içi ve yurt dışı talepleri karşılayacak düzeyde olduğundan ekim alanlarının 

genişletilmesi mümkün görülmemektedir. 

10. Çiftçi Kayıt sistemi (ÇKS) haşhaşta neden uygulanıyor? 

Çiftçi Kayıt Sistemi’nin (ÇKS) haşhaşta uygulanmasının amacı; tüm tarımsal ürünlerin 

içerisinde yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne haşhaşın da entegre edilmesi, haşhaş ölçüm ve 

kontrol işlerinin kolaylaştırılması, etkinliğin arttırılması ve bu işlemlerle ilgili giderlerin 

azaltılması, tarla olarak kullanımı yasak olan mera, hazine ve orman arazilerine haşhaş 

ekilişlerinin önüne geçilmesi ve kaçak sayılan fazla ekimlerde yasal sorumlunun tespitinde 

güçlüklerle karşılaşıldığından Çiftçi Kayıt Belgesi’ne sahip olan üreticilere haşhaş ekim izni 

verilmektedir. Ancak veraset intikalindeki sorunlar nedeniyle ÇKS temin edemediğinden haşhaş 

ekimi yapamayan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla muhtar onaylı 

‘Taahhütname’ getirmeleri halinde haşhaş ekim izin belgesi verilmektedir. 


