Bitki Pasaportu Sistemi
Nedir?
Sebze fidesi, meyve fidanı, süs bitkisi,
tohumluk patates ve çiçek soğanı
üreten, ithal eden, depolayan ve
ticaretini yapanların kayıt altına
alınmasıdır.

KAYIT İŞLEMİ
İl-İlçe Müdürlüklerimiz tarafından,
Kayıt öncesinde üretim yerlerinde toprak
ve/veya üretim harcı örneği alınarak bitki sağlığı
kontrolleri yapılır.
Operatörün ofis şartları incelenerek ve
sorumlu bir kişinin olup olmadığı kontrol edilir.
Herhangi bir eksikliğe rastlanılmaması ve
analiz sonuçlarının temiz çıkması durumunda,
kayıt işlemi gerçekleştirilir ve operatöre kayıt
numarası içeren Kayıt Sertifikası düzenlenir.

İzlenebilirlik

Garanti

Üretim materyallerinin hareketleri
izlenerek, herhangi bir karantina
organizmasına rastlanması
durumunda üretim alanına ulaşılması
ve gerekli tedbirlerin zamanında
alınması hedeflenir.

Bitki pasaportu listelenmiş bitki
veya bitkisel ürünlerin karantinaya
tabi hastalık ve zararlıları içermediğini gösterir.

BAŞVURUDA İSTENEN
Üretim yerinin ÇKS kaydı veya
Kendine ait tapu veya kira sözleşmesi ile birlikte kiraladığı yerin tapu fotokopisi veya
Ecrimisil belgesi veya
Maliki ölmüş arazilerle ilgili olarak muhtardan
alınan belge.
Faaliyet alanları ile ilgili Üretici Belgesi/ Bayilik
Belgesi. (Yemeklik patates üreticilerinde aranmaz)
İthalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo,
sera gibi yerlerle ilgili bilgiler.

İDARİ YAPTIRIMLAR
Kayıtlarını yaptırmayanlara üçbin TL,
Bitki pasaportu olmaksızın listelenmiş ürünlerin sevkini yapanlara ikibin TL,
Kayıtlı olduğu hâlde Bakanlıkça belirlenen
esaslara aykırı hareket edenlere ikibin TL,
Bitki pasaportuyla ilgili konulmuş esaslara
uymayanlara üçbin TL idarî para cezası verilir.

Operatör kimdir?

T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sebze fidesi, meyve fidanı, süs
bitkileri, tohumluk patates ve çiçek
soğanı üreten, ithal eden, depolayan
ve ticaretini yapanlar OPERATÖR
olarak adlandırılır.

OPERATÖRÜN SORUMLULUKLARI
Bitkisel ürünlerin alımı, satımı ve üretimi ile
ilgili kayıtları en az 3 yıl süreyle saklamak.
Satın alınan bitki veya bitkisel ürüne ait bitki
pasaportlarını en az 1 yıl süreyle saklamak.
Kendi iç kontrollerini yaparak, bilinmeyen
bir zararlıya rastlanılması durumunda İl-İlçe
Müdürlüğe bilgi vermek.
Bitki sağlığı kontrolörlerine gerekli kolaylıkları sağlamak.
Resmi kontroller neticesinde, gerekli görülen
bitki sağlığı önlemlerini ve özel şartların yerine
getirilmesini sağlamak.
Yıllık olarak bitki türlerine ait miktar ve
değişiklikleri İl-İlçe Müdürlüğüne bildirmek.
Yemeklik patates üreticileri Bitki Pasaportu
Sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar
ama BP taşıma zorunluluğu yoktur.
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DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZ;
Pasaportlu Bitki güvenli bitkidir!..
Bakanlıkça belirlenen bitki ve bitkisel
ürünlerin dolaşımında bitki pasaportu
(BP) bulundurulması zorunludur.
Kayıt olmak için
İl veya İlçe Müdürlüklerimize
başvurunuz!

Fide, fidan, süs bitkileri, çiçek soğanı ve
tohumluk patateste Bitki Pasaportu
zorunludur.

