
 

ORTAK PAZAR KAPILARINI AÇAR

TÜRK BİTKİLERİNE VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİNE GÜVENİ ARTIRIR

PAYDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME

TÜRKİYE’DE 

BİTKİ PASAPORTU

Bu Proje Federal Almanya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti 

arasında bir eşleştirme ortaklığıdır.
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Prunus persica
Apricot dream
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Bitki Pasaportu Nedir ?

 

 

 

Bitki Pasaportu - KKGM

TÜRKİYE

1.000 Adet

Bitki Pasaportu - KKGM

TÜRKİYE

1.000 Adet

Bitki Pasaportu - KKGM

TÜRKİYE



AB içerisinde, bitki sağlığı kontrolleri üretim sahasına odaklanmıştır. 

AB içerisinde hareket eden bitki ve bitkisel ürünler için herhangi sınır 

kontrolleri gerekmemektedir. 

Karantinaya tabi zararlı organizmaların konukçusu olan  bitki ve 

bitkisel ürünler hareket esnasında bitki pasaportu taşımak 

zorundadır. 

Bitki pasaportu 
bitki ve 

bitkisel ürünlerin 
ticaretini kolaylaştırır.

Bitki Pasaportu sistemi AB’nin önkoşullarından biridir.



Bitki Pasaportu / 

TR - 0705-0112-001/ 0815-3 Prunus persica
Apricot dream

TR - 0705-0112-001 / 0815-2 Prunus persica
Apricot dream

TR - 0705-0112-001 / 0815-1 Prunus persica
Apricot dream

Uygun ise

1. Bitki Pasaportu ibaresi
2. Üye ülkenin kodu
3. Sorumlu resmi kuruluşun ismi veya kodu
4. Kayıt numarası
5. Seri numarası veya lot numarası
6. Botanik isim
7. Miktar

   8. ‘ZP’ ibaresi (Zona Protecta) + korunan bölgenin adı
   9. ‘RP’ ibaresi (İkame pasaport)
10. Menşei ülkenin kodu/adı

Bitki Pasaportu Üzerinde Hangi Bilgilerin 

Mevcut sisteminizi kullanın ve gerekli olan bilgileri ilave edin

Fatura + Etiket = Bitki Pasaportu

KKGM

Bitki Pasaportu / KKGM

TÜRKİYE

TÜRKİYE

Bitki Pasaportu / KKGM

TÜRKİYE



Kayıt Altına Alma ve Bitki Pasaportunun Basılması

Bitki sağlığı sisteminde kayıt

Vejetasyon döneminde bitki sağlığı kontrolleri

Sevkiyatın

varış noktası

Bitki Pasaportunun Basılması

AB Ortak Pazarı

Sevkiyatın bitki sağlığı kontrolü

Korunan Bölge
(Zona Protecta)



Operatör Kimlere Denir?

Kayıt ve pasaporta tabi bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri üreten, 

ithal eden, depolayan ve ticaretini yapanlar ile bilimsel amaçlı ithalat 

ve dolaşımını gerçekleştirenler operatör olarak adlandırılır.

İSTİSNA: Sadece özel tüketim 
amaçlı üretim yapan ve herhangi 
bir ticari amaç gütmeyen 
operatörler için kayıt ve bitki 
pasaportu gerekli değildir. 

Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin kayıtlarını tutmak ve bunları 

en az üç yıl süreyle saklamak.

Bitki ve bitkisel ürünlerin satın alınması, üretimi ve dağıtımı ile ilgili 

kayıtları ve ilgili dokümanları (bitki pasaportu da dahil olmak üzere) 

en az bir yıl süreyle   saklamak. 

İl ve İlçe müdürlüğünde görevli bitki sağlığı kontrolörlerine gerekli 

denetimleri yapmaları, numune almaları, kayıtları ve diğer dosyaları 

kontrol edebilmeleri için gerekli ortamı sağlamak.

Kimler Bitki Pasaportu Basabilir?

Eğer başvuru sahibi kayıtlı ise ve bitkiler ile bitkisel ürünler 

denetlenmiş ve zararlı organizmalardan ari bulunmuş ise ve gerekli 

şartlara uygun ise İl ve İlçe Müdürlükleri ile Zirai Karantina 

Müdürlükleri veya

Bitki pasaportu basmak için başvurmuş ve yetkilendirilmiş olan 

resmi olarak kayıt altına alınmış üreticiler, ithalatçılar, tüccarlar ve 

depo sahipleri bitki pasaportu basabilirler.





Daha Fazla Bilgi İçin :
 

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine 
başvurunuz.

İLETİŞİM
 

T.C.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kampüsü

Eskişehir Yolu 9. km.

Lodumlu /ANKARA

Tel.: 0 312 287 33 60 (10 hat)

Faks: 0 312 286 39 64

www.bitkipasaportu.kkgm.gov.tr

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Bu yayım Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. 

Bu yayımın içeriği hiçbir şekilde 

Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmaz.


