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Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
(28.03.2017 t. 30021 s. R.G.) 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına 
Alınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (e), (g) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,” 

“ç) Bitki sağlığı kontrolörü: İl ve ilçe müdürlükleri ile karantina müdürlüklerinde bitki sağlığı konularında görev yapan; resmî kontroller 
yapmak, üretim sahalarında bitki sağlığı önlemleri alınması için talimat vermek, operatörleri resmî kayıt sisteminde kayıt altına almak, 
bitki pasaportu basmak üzere veya operatörleri bitki pasaportu basımı için yetkilendirmek üzere görevlendirilen ziraat mühendisini,” 

“e) Bakanlık kayıt sistemleri: EK-1’de yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapan ve 
depolayanları kayıt altına almak üzere Bakanlık tarafından oluşturulan ilgili kayıt sistemlerini,” 

“g) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,” 

“k) Operatör: EK-1’de yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile yemeklik patates üretenleri, ithal edenleri, depolayanları ve 
bunların ticaretini yapan, gerçek ya da tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarını,” 

“n) Bitki Karantinası Yönetmeliği: 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğini, 

o) Laboratuvar: Bakanlık Araştırma Enstitüsü ve Zirai Karantina Müdürlüğü laboratuvarları ile Bakanlık tarafından belirlenmiş analizleri 
yapabilen yetkili laboratuvarları,” 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“a) Bakanlığın kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olan operatör, üretim yeri ile ilgili durumuna uygun olan belgelerden kendine 
ait tapu veya kira sözleşmesi örneği, kiraladığı yerin tapu fotokopisi, ecrimisil belgesi ve EK-2’de yer alan başvuru formu ile birlikte ilgili 
müdürlüğe müracaat eder. Müracaatta 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe 
Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince üretici/yetiştirici/bayilik belgelerinden faaliyet alanları ile ilgili olanlar sunulur. Ayrıca 
ithalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo, sera gibi yerler ile ilgili bilgi ve belgeleri ibraz 
ederler.” 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M4
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“a) Yemeklik patates üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörler, EK-2’de yer alan başvuru formu ile birlikte ilgili 
müdürlüğe müracaat ederler. Başvuru formu ekinde Bakanlığın kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olunduğunu gösteren 
çıktıyla birlikte üretim yeri ile ilgili duruma uygun olan belgelerden tapu veya kira sözleşmesi örneği, kiralanan yerin tapu fotokopisi ve 
ecrimisil belgesi sunulur. Ayrıca ithalatçılar, depolayanlar ve bunların ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo gibi 
yerlerle ilgili bilgileri ibraz ederler.” 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“d) İhtiyaç olması halinde ilgili müdürlükten teknik destek almak suretiyle kendi iç kontrollerini yaparak Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 
EK-1 ve EK-2’sindeki karantinaya tabi zararlı organizma listesinde yer alan ve/veya herhangi bir bilinmeyen zararlı organizmaya 
rastlanılması durumunda ilgili müdürlüğe ivedilikle bilgi vermek.” 

“ı) Analiz sonucuna itirazını Bitki Karantinası Yönetmeliği esaslarına göre yapmak.” 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-1’inde listelenmiş zararlı organizmaların hareketi yasaktır. 

(3) Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-2’sinde listelenmiş zararlı organizmalar ile bulaşık bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin 
hareketi yasaktır.” 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya 
aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Kayıt altına alınan operatörlere ait bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler müdürlükçe 12 nci maddeye uygun olacak şekilde kontrol 
edilir, bunların Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’sinde listelenmiş zararlı organizmalardan ari olmaları gerekir. EK-7/A’de 
yer alan özel şartların yerine getirilmesi durumunda bitki pasaportu düzenlenir.” 

“c) EK-1’de yer alan bitki listesindeki üretim materyallerini 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında sertifikalı 
üretenlerin, bitki pasaportu sisteminde de kayıtlı olmaları gerekir. Sertifikalı üretim materyallerinin etiketlerinde, bitki pasaportunda 
bulunması zorunlu bilgilerin yer alması durumunda tekrar bitki pasaportu düzenlenmez.” 

“(3) Kayıtlı operatörler bitki pasaportu basma yetkisi için faaliyet gösterdiği yerdeki müdürlüğe müracaatta bulunurlar. İlgili müdürlük 
yerinde yaptığı denetim sonucunda kayıtlı operatöre, 12 nci maddede ortaya konulmuş olan resmî kontroller sonucunda EK-1’de 
listelenmiş olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’sinde listelenmiş zararlı 
organizmalardan ari olmaları ve bu Yönetmeliğin EK-7/A’sında belirtilmiş olan özel şartların yerine getirilmesi durumunda bitki 
pasaportu basma yetkisini yazılı olarak verir. Yetkilendirme bir yıl süre ile geçerlidir.” 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M6
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M6_1_ı
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M7
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M7
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M9
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M9
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M9


                                                                                                     HC MEVZUAT SERVİSİ 
 

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’sinde listelenmiş zararlı organizmalardan ari olmaları ve bu Yönetmeliğin EK-7/A ve 
EK-7/B’sindeki şartları sağlamaları,” 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Yapılan makroskobik kontroller esnasında herhangi bir semptoma rastlanması durumunda operatör, müdürlükçe ön görülen 
önlemleri alır. Gerektiğinde zararlı organizmaların teşhisi için bitki sağlığı kontrolörü tarafından numune alınarak analiz için ilgili 
laboratuvara gönderilir. Analiz sonucuna itirazlar Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir.” 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Bitki sağlığı kontrolörü, özel mevzuatında belirtilmemiş ise Bitki Karantinası Yönetmeliği esasları çerçevesinde Genel Müdürlük 
tarafından belirlenmiş numune etiketi örneğine göre numune alır ve analize gönderir.” 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.” 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiş ve EK-5 ve EK-6 yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

12/1/2011 27813 

 

"EK-1 

BİTKİ PASAPORTUYLA HAREKET EDECEK BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER 

1. Zararlı Organizmaların Potansiyel Taşıyıcısı Olabilecek Bitki ve Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler 

1.1 Tohum hariç dikim amaçlı bitkiler: 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M11
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M13
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M16
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M21
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#Ek1
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#Ek2
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#Ek4
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#Ek5
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#Ek6
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Amelanchier Med. , 

Camellia sinensis, 

Chaenomeles Lindl , 

Cotoneaster Ehr, 

Crataegus L., 

Cydonia Mill., 

Corylus avellana L. , 

Diospyros kaki L , 

Eriobotrya , 

Ficus spp. , 

Malus Mill. , 

Mespilus L. , 

Olea europaea L. , 

Photinia davidiana , 

Pistacia vera, 

Prunus laurocerasus L.ve Prunus lusitanica Lhariç Prunus L. , 

Punica granatum L, 

Pyracantha roem, 

Pyrus L. , 

Sorbus, 

Vaccinium spp. L., 
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Juglans regia L. 

Marus sp., 

Actinidia deliciosa 
1.2 Tohumları hariç dikim amaçlı; Beta vulgaris L. , Humulus lupulus L.  bitkileri. 

1.3 Dikim amaçlı Solanum L. cinsinin stolon veya yumru oluşturan bitkileri veya bunların hibritleri. 

1.4 Meyve ve tohumları hariç Fortunella Swingle , Poncirus Raf. ve bunların hibritleri ,Vitis L. 

1.5 Meyve ve tohumları hariç Citrus L. bitkileri ve bunların hibritleri. 
2. Nihai tüketicilere satılmak üzere hazırlanmış olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler haricinde, profesyonel bitki üreticilerine 
yönelik olarak üretilen ve yetkili müdürlükçe bu ürünlerin üretiminin diğer ürünlerin üretiminden net bir şekilde ayrıldığı güvence altına 
alınan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler. 

2.1 Tohum hariç dikim amaçlı bitkiler; 

Abies Mill. , 

Apium graveolens L., 

Argyranthemum spp, 

Aster spp., 

Brassica spp. , 

Castanea Mill., 

Citrillus lanatus, 

Cucumis spp., 

Dendranthema, 

Dianthus L. ve hibritleri, 

Exacum spp. , 
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Fragaria L., 

Gerbera Cass., 

Gypsophila L., 

Impatiens L.türleri'nden Yeni Gine hibritlerinin her çeşidi, 

Lactuca spp., 

Larix Mill., 

Leucanthemum L. , 

Lupinus L. , 

Pelargonium , 

Picea A., 

Pinus L. , 

Platanus L. , 

Populus L., 

Prunus laurocerasus L., 

Pseudotsuga Carr, 

Prunus lusitanica L., 

Keteleeria, 

Quercus, 

Rosa spp., 

Rubus, 

Spinacia L. , 
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Tanacetum, 

Tsuga , 

Verbena L. 

Otsu türlerin Graminaeae familyası bitkileri dışındaki soğanları, rizomları, tohumları ve yumruları hariç dikim amaçlı diğer bitkileri. 
2.2 Madde 1.3'te belirtilenler ve tohumlar hariç dikim amaçlı Solanaceae bitkileri. 

2.3 Köklü veya yetiştirme ortamıyla birlikte olan; 

Araceae, 

Marantacea, 

Musaceae, 

Persea spp., 

Strelitziaceae bitkileri. 
2.3.1 Dikim amaçlı, gövde tabanında 5 cm'den büyük çapa sahip Agave americana Linnaeus/Ventenat bitkisi ve Brahea Mart.,Butia 
Becc., Chamaerops L,Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax 
Mart., Washingtonia Raf. familyalarına ait olanlar. 

2.4 Dikim amaçlı; Allium ascalonicum , Allium cepa, Allium schoenoprasum Ltohum ve soğanları ile Allium porrum bitkileri. 

2.5 Medicago sativa L. , 

Helianthus annuus L., 

Lycopersicon lycopersicum L. , 

Phaseolus L., tohumları. 
3. Nihai tüketicilere satılmak üzere hazırlanmış olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler haricinde, profesyonel bitki üreticilerine 
yönelik olarak üretilen ve yetkili müdürlükçe, bu ürünlerin üretiminin diğer ürünlerin üretiminden net bir şekilde ayrıldığı güvence altına 
alınan dikim amaçlı çiçek ve bitki soğanları; 

Camassia Lindl , 
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Chionodoxa Boiss. , 

Crocus flavus , 

Galanthus L. , 

Galtonia candicans (baker) Decne , 

Gladiolus callianthus Marais, 

Gladiolus colvillei Sweet, 

Gladiolus nanus hort, 

Gladiolus ramosus hort, 

Gladiolus tubergenii hort. gibi Glayöl'ün minyatür çeşitleri ve hibritleri, 

Hyacinthus L., 

Iris L. , 

Ismene Herbert , 

Muscari Miller, 

Narcissus L., 

Ornithogalum L., 

Puschkinia Adams, 

Scilla L., 

Tigridia Juss. , 

Tulipa L." 
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"EK-2 

BAŞVURU FORMU 

Başvuru Sahibinin 

Adı    Sorumlu Kişi Adı    

Soyadı    Sorumlu Kişi Soyadı    

T.C Kimlik No/Vergi No:   Sorumlu Kişi T.C Kimlik No:   

Adresi    Sorumlu Kişi Unvanı    

Tel    E-Posta    

Faks            

İşletmenin Bulunduğu 

İl   Ticari Adı   

İlçe   Vergi Dairesi   

Köy   Vergi No   

Ana İşletme Türü       

İşletmenin Faaliyet Alanı 

Fidan Fide Süs Bitkisi 
Tohumluk 
Patates 

Yemeklik 
Patates 

Çiçek Soğanı Soğanlı Bitkiler Tohum  Diğer 

                  

İşletmenin Türü 

Üretici 

Bitki Pasaportu 
Zorunluluğu 
Olmayan Üretici 
veya Ticaretçi 

İthalatçı Depolayıcı Ticaret Yapıyor Diğer   

            

Bitki ve Bitkisel Ürünlerin Satışı Aşağıdaki Kişilere Yapılır. 

Üretici İşletmelere Ticaretini Yapanlara Nihai Tüketicilere Diğer 

        

Bitkisel Ürün ve Diğer Maddelerin Pazarlama Şekli 
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Yerinde Satış Adrese Gönderim Yerel Pazar 
Korunmuş 
Bölgeler 

AB Üyesi 
Olmayan Ülkeler 

AB Ülkeleri 

Yer ve Bitki Bilgileri Listesi 

İli: İlçesi: Köyü Mevkii Ada No Parsel No Alan (da) 

              

Bitki Adı Üretim Şekli 
Bitki 
Miktarı 

Birimi Denetim Durumu 

Başvuru Yapan Kişinin 

Adı:   

Soyadı:   

İmzası:    

Tarihi:   

"EK- 4 

T.C 
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK  BAKANLIĞI 

....................................................... MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 
BİTKİ PASAPORTU KAYIT SERTİFİKASI 

Operatörün Adı : 

Operatörün Adresi : 

Kayıt tarihi : 

Kayıt Numarası : 

İşletmenin Türü : 

İşletmenin Faaliyet Alanı: 
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Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerinin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılan denetimler sonucunda 
ekteki kayıt altına alınanların uymaya mecbur olduğu hususları kabul ve taahhüt eden, yukarıdaki bilgileri yer alan operatörün kayıt 
altına alınması uygun görülerek işbu belge düzenlenmiştir. 

MÜDÜR" 

  

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki 
(eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki 
(eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

ç) Bitki sağlığı kontrolörü: İl ve ilçe müdürlüklerinin bitki koruma servislerinde ve karantina müdürlüklerinde görev yapan, resmi 
kontroller yapmaya, üretim sahalarında bitki sağlığı önlemleri alınması için talimat vermeye, operatörleri resmi kayıt sisteminde kayıt 
altına almaya, bitki pasaportu basmaya veya operatörleri bitki pasaportu basımı için yetkilendirmek üzere görevlendirilen ziraat 
mühendisini, 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki 
(eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M4
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M4
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M4
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M4
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e) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çiftçi Kayıt Sistemi 
Yönetmeliği ile oluşturulan ve üreticilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerinin de kayıt altına 
alındığı veri tabanını, 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki 
(eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

g) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü, 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki 
(eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

k) Operatör: Ek-1’de yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile yemeklik patates üretenleri, ithal edenleri, depolayanları 
ve ticaretini yapanları, 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) 
şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

a) Operatör Ek-2’de verilen başvuru formu ile ilgili müdürlüğe müracaat eder. Başvuru formu ekinde üretim yeri ile ilgili ÇKS kaydı, 
ÇKS kaydı yok ise; kendine ait tapu veya kira sözleşmesi ile birlikte kiraladığı yerin tapu fotokopisi, ecrimisil belgesi, maliki ölmüş 
arazilerle ilgili olarak tapu fotokopisi ve mirasçıları tarafından kullanıldığını gösterir muhtardan alınan belge ve 15/5/2009 tarihli ve 
27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince faaliyet 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M4_1_g
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M4_1_k
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek1
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M5
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek2
http://mevzuat.net/ithalat/2009/tohumyetkilendirme.aspx
http://mevzuat.net/ithalat/2009/tohumyetkilendirme.aspx
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alanları ile ilgili Üretici ve Yetiştirici Belgeleri ile Bayilik Belgesini sunarlar. Ayrıca ithalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, 
ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo, sera gibi yerlerle ilgili bilgileri ibraz ederler. 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin  yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki 
(eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

a) Yemeklik patates üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörler, Ek-2’de verilen başvuru formu ile ilgili 
müdürlüğe müracaat eder. Başvuru formu ekinde üretim yeri ile ilgili ÇKS kaydı, ÇKS kaydı yok ise; kendine ait tapu veya kira 
sözleşmesi ile birlikte kiraladığı yerin tapu fotokopisi, ecrimisil belgesi, maliki ölmüş arazilerle ilgili olarak tapu fotokopisi ve mirasçıları 
tarafından kullanıldığını gösterir muhtardan alınan belgeyi sunarlar. Ayrıca ithalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini 
bulundurdukları satış yeri, depo gibi yerlerle ilgili bilgileri ibraz ederler. 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) 
şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

d) İhtiyaç olduğu aşamada ilgili müdürlükten teknik destek almak suretiyle kendi iç kontrollerini yaparak, Ek-5 ve Ek-6’da listelenmiş 
olan veya herhangi bir bilinmeyen zararlı organizmaya rastlanılması durumunda ilgili müdürlüğe ivedilikle bilgi vermek. 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli 
aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

(2) Ek-5’te listelenmiş olan zararlı organizmaların hareketi yasaklanmıştır. 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M5_3
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek2
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M6
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek5
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek6
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M7
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek5
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12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli 
aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

(3) Ek-6’da listelenmiş olan zararlı organizmalarla bulaşık bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin hareketi yasaklanmıştır. 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki 
(eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

b) Kayıt altına alınan operatörlere ait bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler müdürlükçe 12 nci maddeye uygun olacak şekilde kontrol 
edilmeli, Ek-5 ve Ek-6’da listelenmiş olan zararlı organizmalardan ari olmalıdır. Ek-7/A’da yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler 
için aranan özel şartların yerine getirilmesi durumunda bitki pasaportu düzenlenir. 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli 
aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

(3) Kayıtlı operatörler bitki pasaportu basma yetkisi için faaliyet gösterdiği yerdeki müdürlüğe müracaatta bulunurlar. İlgili müdürlük 
yerinde yaptığı denetim sonucunda kayıtlı operatöre, 12 nci maddede ortaya konulmuş olan resmi kontroller sonucunda Ek-
1’de listelenmiş olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler Ek-5 ve Ek-6’da listelenmiş olan zararlı organizmalardan ari ise ve Ek-
7/A’da belirtilmiş olan özel şartlar yerine getirilmiş ise bitki pasaportu basma yetkisi verir. Yetkilendirme bir yıl süre ile geçerlidir. 

 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M7
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek6
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M9
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek5
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek5
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek7a
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M9
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek1
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek1
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek5
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek6
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek7a
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek7a
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12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki 
(eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

a) Zararlı organizmalardan ari olmaları ve Ek-5, Ek-6, Ek-7/A ve Ek-7/B’deki şartları sağlamaları, 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli 
aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

(1) Yapılan makroskobik kontroller esnasında herhangi bir semptoma rastlanması durumunda operatör, müdürlükçe ön görülen 
önlemleri alır. Gerektiğinde zararlı organizmaların teşhisi için numune alınarak analiz için ilgili laboratuara gönderilir. 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) 
şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

d) Laboratuvar testleri için numune alır. 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. 
(Mevzuat.Net) 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 

 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M11
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek5
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek6
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek7a
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20170328.aspx#Ek7b
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M13
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M16
http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#M21
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12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin EK-1'nin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

EK-1 

BİTKİ PASAPORTUYLA HAREKET EDECEK BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER 
 
1. Zararlı Organizmaların Potansiyel Taşıyıcısı Olabilecek Bitki ve Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler 

1.1 Tohum hariç dikim amaçlı bitkiler: 

Amelanchier Med. (taş armudu), 
Camellia sinensis (çay), 
Chaenomeles Lindl (Japon ayvası), 
Cotoneaster Ehrh. (dağ muşmulası), 
Crataegus L. (alıç), 
Cydonia Mill. (ayva), 
Corylus avellana L. (fındık), 
Diospyros kaki L (Trabzon hurması), 
Eriobotrya (Malta eriği), 
Ficus spp. (incir ve kauçuk türleri), 
Malus Mill. (elma), 
Mespilus L. (muşmula), 
Olea europaea L. (zeytin), 
Photinia davidiana (alev ağacı), 
Pistacia vera (Antepfıstığı), 
Prunus laurocerasus L.(taflan, karayemiş, lazkirazı, lazüzümü) ve Prunus lusitanica L. ( Portekiz karayemiş) hariç Prunus L. (taş 
çekirdekliler), 
Punica granatum L.(nar), 
Pyracantha roem (ateş dikeni), 
Pyrus L. (armut), 
Sorbus (üvez), 
Vaccinium spp. L. (likapa, yaban mersini ). 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#Ek1
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1.2 Tohumları hariç dikim amaçlı; Beta vulgaris L. ( pancar ), Humulus lupulus L. (şerbetçi otu) bitkileri. 
 
1.3 Dikim amaçlı Solanum L. cinsinin stolon veya yumru oluşturan bitkileri veya bunların hibritleri. 
 
1.4 Meyve ve tohumları hariç Fortunella Swingle (kamkat), Poncirus Raf., (üç yapraklı) ve bunların hibritleri ,Vitis L. (asma). 
 
1.5 Meyve ve tohumları hariç Citrus L.(turunçgil ) bitkileri ve bunların hibritleri. 
2. Nihai tüketicilere satılmak üzere hazırlanmış olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler haricinde, profesyonel bitki üreticilerine 
yönelik olarak üretilen ve yetkili müdürlükçe bu ürünlerin üretiminin diğer ürünlerin üretiminden net bir şekilde ayrıldığı güvence altına 
alınan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler. 

2.1 Tohum hariç dikim amaçlı bitkiler; 

Abies Mill. (göknar), 
Apium graveolens L. (kereviz), 
Argyranthemum spp, 
Aster spp. (saraypatı), 
Brassica spp. (lahanagiller), 
Castanea Mill. (kestanegiller), 
Citrillus lanatus (karpuz), 
Cucumis spp. (hıyargiller), 
Dendranthema, 
Dianthus L. (karanfil) ve hibritleri, 
Exacum spp. (menekşe), 
Fragaria L. (çilek), 
Gerbera Cass. (gerbera), 
Gypsophila L.(çöven otu), 
Impatiens L. (camgüzeli) türleri'nden Yeni Gine hibritlerinin her çeşidi, 
Lactuca spp.(marul), 
Larix Mill. (melez çam), 
Leucanthemum L. (beyaz ay papatya), 
Lupinus L. (acı bakla), 
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Pelargonium (sardunya), 
Picea A. (ladin), 
Pinus L. (çam), 
Platanus L. (çınar), 
Populus L. (kavak), 
Prunus laurocerasus L. (taflan, karayemiş), 
Pseudotsuga Carr.(göknar), 
Prunus lusitanica L. (Portekiz karayemişi), 
Keteleeria (yalancı göknar), 
Quercus (meşe), 
Rosa spp.(gül), 
Rubus, 
Spinacia L. (ıspanak), 
Tanacetum (solucanotu-pire otu), 
Tsuga (suga), 
Verbena L. (mine çiçeği). 
Otsu türlerin Graminaeae familyası bitkileri dışındaki soğanları, rizomları, tohumları ve yumruları hariç dikim amaçlı diğer bitkileri. 
2.2 Madde 1.3'te belirtilenler ve tohumlar hariç dikim amaçlı Solanaceae bitkileri. 
 
2.3 Köklü veya yetiştirme ortamıyla birlikte olan; 

Araceae (yılanyastığıgiller), 
Marantaceae (ararot), 
Musaceae (muzgiller), 
Persea spp.(avokado), 
Strelitziaceae (cennet kuşu çiçekleri) bitkileri. 
2.3.1 Dikim amaçlı, gövde tabanında 5 cm'den büyük çapa sahip Agave americana Linnaeus/Ventenat (Alacalı agav) bitkisi ve palmiye 
bitkilerinden Brahea Mart.,Butia Becc., Chamaerops L,Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., 
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. familyalarına ait olanlar. 

2.4 Dikim amaçlı; Allium ascalonicum (Arpacık soğanı yabani sarımsak), Allium cepa (soğan) Allium schoenoprasum L (Frenk soğanı) 
tohum ve soğanları ile Allium porrum (pırasa) bitkileri. 
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2.5 Medicago sativa L. (yonca), 

Helianthus annuus L.(ayçiçeği), 
Lycopersicon lycopersicum L. (domates), 
Phaseolus L. (fasulye), tohumları. 
3. Nihai tüketicilere satılmak üzere hazırlanmış olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler haricinde, profesyonel bitki üreticilerine 
yönelik olarak üretilen ve yetkili müdürlükçe, bu ürünlerin üretiminin diğer ürünlerin üretiminden net bir şekilde ayrıldığı güvence altına 
alınan dikim amaçlı çiçek ve bitki soğanları; 

Camassia Lindl (kamasya), 
Chionodoxa Boiss. (karyıldızı, Çin sümbülü), 
Crocus flavus (sarıçiğdem), 
Galanthus L. (kardelen), 
Galtonia candicans (baker) Decne (yaz sümbülü), 
Gladiolus callianthus Marais (tavuskuşu orkidesi), 
Gladiolus colvillei Sweet, 
Gladiolus nanus hort, 
Gladiolus ramosus hort, 
Gladiolus tubergenii hort. gibi Glayöl'ün minyatür çeşitleri ve hibritleri, 
Hyacinthus L. (sümbül ), 
Iris L. (Süsen), 
Ismene Herbert , 
Muscari Miller (dağ sümbülü, müşkülüm, morbaş, gavur soğanı), 
Narcissus L., (nergis), 
Ornithogalum L., (tükürükotu), 
Puschkinia Adams (çizgili adasoğanı), 
Scilla L. (ada soğanı), 
Tigridia Juss. (kaplan çiçeği), 
Tulipa L. (lale). 
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12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin EK-2'nin yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

EK-2 

BAŞVURU FORMU 

Başvuru Sahibinin 

Adı    Sorumlu Kişi Adı    

Soyadı    Sorumlu Kişi Soyadı    

Adresi    Sorumlu Kişi Unvanı    

Tel    E-Posta    

Faks            

İşletmenin Bulunduğu 

İl   Ticari Adı   

İlçe   Vergi Dairesi   

Köy   Vergi No   

Parsel No   Ana İşletme Türü   

İşletmenin Faaliyet Alanı 

[ ] Fidan [ ] Fide [ ] Süs Bitkisi 
[ ] Tohumluk 
Patates 

[ ] Yemeklik 
Patates 

[ ] Çiçek 
Soğanı 

[ ] Soğanlı Bitkiler [ ] Tohum 
[ ] 
Diğer 

İşletmenin Türü 

[ ] Üretici 
[ ] Bitki Pasaportu 
Zorunluluğu Olmayan 
Üretici veya Ticaretçi 

[ ] İthalatçı [ ] Depolayıcı [ ] Ticaret Yapıyor [ ] Diğer   

Bitki ve Bitkisel Ürünlerin Satışı Aşağıdaki Kişilere Yapılacaktır. 

[ ] Üretici İşletmelere [ ] Ticaretini Yapanlara [ ] Nihai Tüketicilere [ ] Diğer 

Bitkisel Ürün ve Diğer Maddelerin Pazarlama Şekli 

[ ] Yerinde Satış [ ] Adrese Gönderim [ ] Yerel Pazar [ ] Korunmuş Bölgeler 
[ ] AB Üyesi 
Olmayan Ülkeler 

[ ] AB Ülkeleri 

Yer Bilgileri Listesi 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#Ek2
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Kod Yer İl Bilgisi 
Yer İlçe 
Bilgisi 

Yer Köy 
Bilgisi 

Mevkii Alan Birimi Ada Parsel Adres 

                    

Bitki Bilgileri Listesi 

Yer Kodu Miktar Birimi Bitki Adı Üretim Şekli 

          

Başvuru Yapan Kişinin 

Adı: 

Soyadı: 

İmzası:  

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin EK-4'ün yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

EK- 4 

T.C 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

....................................................... MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 
KAYIT SERTİFİKASI 

Operatörün Adı : 

Operatörün Adresi : 

Kayıt tarihi : 

Kayıt Numarası : 

İşletmenin Türü : 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#Ek4
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İşletmenin Faaliyet Alanı: 

Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerinin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılan denetimler sonucunda 
ekteki kayıt altına alınanların uymaya mecbur olduğu hususları kabul ve taahhüt eden yukarıdaki bilgileri yer alan operatörün kayıt 
altına alınması uygun görülerek işbu belge düzenlenmiştir. 

MÜDÜR 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin EK-5 in yukarıdaki yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır. 
(Mevzuat.Net) 

EK-5 

ÜLKE İÇERİSİNDE DOLAŞIMI YASAK OLAN (KARANTİNAYA TABİ) ZARARLI ORGANİZMALAR 
A-TÜRKİYE'DE VARLIĞI BİLİNMEYEN ZARARLI ORGANİZMALAR 
Böcekler 
Acleris gloverana 
Acleris variana 
Aeolesthes sarta 
Aleurocanthus spiniferus 
Aleurocanthus woglumi 
Aleurolobus marlatti 
Amauromyza maculosa 
Anastrepha fraterculus 
Anastrepha ludens 
Anastrepha obliqua 
Anastrepha suspensa 
Anoplophora chinensis 
Anoplophora glabripennis 
Anoplophora malasiaca 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#Ek5
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Anthonomus bisignifer 
Anthonomus grandis 
Anthonomus quadrigibbus 
Anthonomus signatus 
Arrhenodes minutus 
Bactrocera cucumis 
Bactrocera cucurbitae 
Bactrocera minax 
Bactrocera dorsalis 
Bactrocera tryoni 
Bactrocera tsuneonis 
Blitopertha orientalis 
Cacyreus marshalli 
1Carneocephala fulgida 
Carposina niponensis 
Ceratitis rosa 
Choristoneura spp. 
Conotrachelus nenuphar 
Cydia inopinata 
Cydia packardi 
Cydia prunivora 
Dacus ciliatus 
Dacus zonatus 
Dendroctonus adjunctus 
Dendroctonus brevicomis 
Dendroctonus frontalis 
Dendroctonus ponderosae 
Dendroctonus pseudotsugae 
Dendroctonus rufipennis 
Dendrolimus sibiricus 
Diabrotica balteata 
Diabrotica barberi 
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Diabrotica speciosa 
Diabrotica trivittata 
Diabrotica undecimpunctata 
Diabrotica virgifera 
2Diaphorina citri 
Diaprepes abbreviatus 
1Draeculacephala minerva 
Dryocoetes confusus 
Epichoristodes acerbella 
Epitrix cucumeris 
Epitrix similaris 
Epitrix tuberis 
Epochra canadensis 
Erythroneura comes 
Euphranta japonica 
Gnathotrichus sulcatus 
Gonipterus gibberus 
Gonipterus scutellatus 
1Graphocephala atropunctata 
Helicoverpa zea 
Heteronychus arator 
Hylurgopinus rufipes 
Ips calligraphus 
Ips cembrae 
Ips confusus 
Ips dublicatus 
Ips grandicollis 
Ips lecontei 
Ips paraconfusus 
Ips plastographus 
Ips pini 
Iridomyrmex humilis 
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Jacobiasca lybica 
Limonius californicus 
Liriomyza sativae 
Listronotus bonariensis 
Maconellicoccus hirsutus 
Malacosoma americanum 
Malacosoma disstria 
Margarodes prieskaensis 
Margarodes vitis 
Margarodes vredendalensis 
Matsucoccus feytaudi 
Melanotus communis 
3Monochamus spp. 
4Myndus crudus 
Naupactus leucoloma 
Nipaecoccus vastator 
Numonia pyrivorella 
Opogona sacchari 
Orgyia pseudotsugata 
Parasaissetia nigra 
Pardalaspis cyanescens 
Pardalaspis quinaria 
Paysandisia archon 
Pissodes nemorensis 
Pissodes strobi 
Pissodes terminalis 
Popillia japonica 
Premnotrypes spp. 
Pristiphora abietina 
5Pseudopityophthorus minutissimus 
5Pseudopityophthorus pruinosus 
Rhagoletis cingulata 
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Rhagoletis completa 
Rhagoletis fausta 
Rhagoletis indifferens 
Rhagoletis mendax 
Rhagoletis pomonella 
Rhagoletis suavis 
Rhagoletis ribicola 
Rhizoecus hibisci 
Rhynchophorus palmarum 
6Scaphoideus luteolus 
7Scaphoideus titanus 
8Scaphytopius acutus delongi 
Scirtothrips aurantii 
Scirtothrips citri 
Scirtothrips dorsalis 
Scolytus morawitzi 
Spodoptera eridania 
Spodoptera frugiperda 
Spodoptera litura 
Sternochetus mangiferae 
Tecia solanivora 
Tetropium gracilicorne 
Thrips palmi 
9Toxoptera citricida 
2Trioza erythreae 
Unaspis citri 
Unaspis yanonensis 
Xylotrechus altaicus 
Akarlar 
Aculops fuchsiae 
Oligonychus perditus 
Nematodlar 
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Bursaphelenchus xylophilus 
Heterodera glycines 
Hirschmanniella spp. 
Longidorus diadecturus 
Nacobbus aberrans 
Xiphinema americanum 
Xiphinema bricolense 
Xiphinema californicum 
Xiphinema rivesi 
Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar) 
Phytoplasma ulmi 
Peach rosette phytoplasma 
Peach yellows phytoplasma 
Strawberry witches' broom phytoplasma 
Western X disease phytoplasma 
Xylella fastidiosa 
Funguslar 
Anisogramma anomala 
Apiosporina morbosa 
Chrysomyxa arctostaphyli 
Ceratocystis fagacearum 
Ceratocystis fimbriata f.sp. 
Cronartium spp. 
Endocronartium harknessii 
Glomerella gossypii 
Guignardia citricarpa 
Guignardia laricina (Saw.) 
Hypoxylon mammatum 
Melampsora farlowii 
Melampsora medusa 
Monilinia fructicola 
Mycosphaerella larici-leptolepis 
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Mycosphaerella populorum 
Phellinus weirii 
Phoma andigena 
Phoma exiqua var. foveata 
Phyllosticta solitaria 
Phymatotrichopsis omnivora 
Phytophthora fragariae 
Phytophthora ramorum 
Septoria lycopersici var. malagutii 
Thecaphora solani 
Tilletia indica 
Venturia nashicola 
Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler 
Andean potato latent tymovirus 
Andean potato mottle comovirus 
Arracacha B nepovirus 
Barley stripe mosaic hordeivirus 
Bean golden mosaic begomovirus 
Blueberry scorch carlavirus 
Cowpea mild mottle carlavirus 
Euphorbia mosaic begomovirus 
Impatiens necrotic spot tospovirus 
Lettuce infectious yellows crinivirus 
Pepper mild tigré begomovirus 
Potato black ringspot nepovirus 
Potato T trichovirus 
Potato V potyvirus (Avrupa kökenli olmayan izolatları) 
Potato yellow dwarf nuchleorhabdovirus 
Potato yellow vein crinivirus 
Potato yellowing alfamovirus 
Squash leaf curl begomovirus 
Tobacco ringspot nepovirus 
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Tomato mottle begomovirus 
Watermelon silver mottle tospovirus 
Cydonia Mill. (ayva), Malus Mill (elma), Fragaria L. (çilek), Prunus L. (taş çekirdekli meyveler), Pyrus L.(armut), Ribes L.(frenk üzümü), 
Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. (asma)'in 
aşağıda belirtilen virüsleri: 

a)American plum line pattern ilarvirus 
b)Blueberry leaf mottle nepovirus 
c)Cherry necrotic rusty mottle disease 
ç)Cherry rasp leaf nepovirus 
d)Peach latent mosaic pelamoviroid 
e)Peach mosaic trichovirus 
f)Peach rosette mosaic nepovirus 
g)Raspberry leaf curl luteovirus 
ğ)Strawberry latent C rhabdovirus 
h)Strawberry vein banding caulimovirus 
ı)Cydonia Mill. (ayva), Malus Mill (elma), Fragaria L. (çilek), Prunus L. (taş çekirdekli meyveler), Pyrus L.(armut), Ribes L.(frenk 
üzümü), Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. (asma)'in 
Avrupa kökenli olmayan virüsleri ve virüs benzeri organizmaları 

Yabancı otlar 
Arceuthobium spp. 
Eichhornia crassipes 

_______________________________ 
1Xylella fastidiosa'nın vektörü 
2 Liberobacter africanum and L. asiaticum (Citrus greening bacterium)''un vektörü 
3Bursaphelenchus xylophilus'un vektörü 
4 Palm lethal yellowing phytoplasma'nın vektörü 
5 Ceratocystis fagacearum'un vektörü 
6 P hytoplasma ulmi'nin vektörü 
7 Grapevine flavescence doree'nin vektörü 
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8 Virüs ve virüs benzerleri ve fitoplazma vektörü 
9 Aynı zamanda virüs vektörü 

B-TÜRKİYE'DE SINIRLI OLARAK BULUNAN ZARARLI ORGANİZMALAR 
Böcekler 
Bemicia tabaci 
Cacoecimorpha pronubana 
Ceratitis capitata 
Chrysomphalus aonidum 
Dendroctonus micans 
Frankliniella occidentalis 
Helicoverpa armigera 
Ips acuminatus 
Ips curvidens 
Ips sexdentatus 
Ips typographus 
Liriomyza bryoniae 
Liriomyza huidobrensis 
Liriomyza trifolii 
Lopholeucaspis japonica 
Lymantria monacha 
Pissodes castaneus 
Pammene fasciana 
Quadraspidiotus perniciosus 
Spodoptera littoralis 
Tuta absoluta 
Akarlar 
Eutetranychus orientalis 
Phytonemus pallidus 
Nematodlar 
Aphelenchoides besseyi 
Aphelenchoides fragariae 
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Globodera pallida 
Globodera rostochiensis 
Heterodera fici 
Meloidogyne spp. 
Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar) 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 
Ralstonia solanacearum 
Funguslar 
Alternaria mali 
Cryphonectria parasitica 
Discula spp. 
Elsinoe spp. 
Gymnosporangium spp. 
Phoma tracheiphila 
Synchytrium endobioticum 
Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler 
Apple mosaic ilarvirus 
Beet necrotic yellow vein benyvirus 
Citrus ringspot virus 
Tomato ringspot nepovirus 
Pepino mosaic potexvirus 
Potato spindle tuber pospiviroid 

 

12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 
Hakkında Yönetmeliğin EK-6 nın yukarıdaki yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır. 
(Mevzuat.Net) 

EK-6 

http://mevzuat.net/ithalat/2011/bitki20110112.aspx#Ek6
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BAZI BİTKİ VEYA BİTKİSEL ÜRÜNLERDE BULUNMASI HALİNDE ÜLKEMİZDE DOLAŞIMI YASAK OLAN KARANTİNAYA TABİ 
ZARARLI ORGANİZMALAR 

A-TÜRKİYE' DE VARLIĞI BİLİNMEYEN ZARARLI ORGANİZMALAR 

Böcekler 

Zararlı Organizmalar Bulaşma Materyali 

Rhopalomyia chrysanthemi Tohumları hariç, Chrysanthemum spp. (kasımpatı) dikim materyali ve kesme çiçekleri 

 Nematodlar 

Zararlı Organizmalar Bulaşma Materyali 

Radopholus citrophilus 

Tohum ve meyveleri hariç, köklü veya kültür ortamıyla bulaşık veya birlikte bulunan, 
Araceae, Citrus (turunçgil), Fortunella (kamkat), Maranthaceae (ararot), Musaceae 
(muzgiller), Persea americana (avakado), Poncirus (üç yaprak) ve Strelitziaceae 
(cennet kuşu çiçekleri) bitkileri 

Radopholus similis 
Köklü veya kültür ortamıyla bulaşık veya birlikte bulunan Araceae (yılanyastığıgiller), 
Maranthaceae (ararot), Musaceae (muzgiller), Strelitziaceae (cennet kuşu çiçekleri) 
bitkileri 

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar) 

Zararlı Organizmalar Bulaşma Materyali 

Burkholderia caryophylli Tohumları hariç, dikim materyali Dianthus (karanfil) bitkileri 

Citrus variegated chlorosis (Xylella 
fastidiosa'nın citrus türlerine özel strainleri) 

Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle (kamkat), Poncirus 
Raf (üç yaprak) cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri 

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Medicago sativa L.(yonca) tohumları 

Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
flaccumfaciens 

Phaseolus spp. (fasulye) ve Dolichos tohumları 

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola Tohumları hariç, dikim materyali Dianthus (karanfil) bitkileri 

Liberobacter africanum ve L. Asiaticum (Citrus 
greening bacterium) 

Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle (kamkat), Poncirus 
Raf (üç yaprak) cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri 

Palm lethal yellowing phytoplasma Tohumları hariç, Palmae (palmiye) dikim amaçlı bitkileri 

Pantoea stewartii subsp. stewartii Zea mays L.(mısır) tohumları 
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Phytoplasma vitis Meyve ve tohumları hariç, Vitis L. (asma) bitkileri 

Pseudomonas syringae pv. persicae 
Tohumları hariç, Prunus persica (şeftali) ve Prunus persica var. nectarina (nektarin) 
bitkileri 

Pseudomonas syringae pv. pisi Pisum sativum (bezelye) ve P. sativum var. arvense tohumları 

Witches' broom phytoplasma 
Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle (kamkat), Poncirus 
Raf (üç yaprak) cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri 

Xanthomonas arboricola pv. pruni Tohumları hariç, dikim materyali Prunus spp. 

Xanthomonas axonopodis pv. allii  Tohum ve meyve dahil Allium spp. bitkileri 

Xanthomonas axonopodis (Citrus'lara patojen 
tüm türleri) 

Tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle (kamkat), Poncirus Raf (üç 
yaprak) cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri 

Xanthomonas fragaria Tohumları hariç, dikim materyali Fragaria (çilek) bitkileri 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae Oryza spp. (çeltik) tohumları 

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola Oryza spp. (çeltik) tohumları 

Xylophilus ampelinus Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Vitis L. (asma) bitkileri 

Funguslar 

Zararlı Organizmalar Bulaşma Materyali 

Ciborinia camelliae Tohumları hariç, dikim amaçlı Camellia L. (kamelya) bitkileri 

Claviceps africana Sorghum tohumları 

Didymella ligulicola Tohumları hariç, dikim amaçlı Dendranthema sp bitkileri 

Diplodia macrospora ve Diplodia zea (=maydis) Zea mays (mısır) tohumları 

Phaeoramularia angolensis 
Citrus L(turunçgil).,Fortunella Swingle (kamkat) ,Poncirus Raf. (üç yaprak) türleri ve 
bunların melezlerinin meyveleri 

Phialophora cinerescens Tohumları hariç, dikim amaçlı Dianthus (karanfil) bitkileri 

Phialophora gregata Ekim materyali Glycne max (L.) Merr. (soya fasulyesi) tohumları 

Puccinia pittieriana 
Meyve ve tohumları hariç, Solanum tuberosum L.(patates) yumruları dahil Solanaceae 
(patlıcangiller) bitkileri 

Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler 

Zararlı Organizmalar Bulaşma Materyali 

Banana bunchy top nanovirus Tohumları hariç, üretim materyali Musa spp. (muz) bitkileri 
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Beet curly top curtovirus Tohumları hariç, dikim materyali Beta vulgaris L.(pancar) bitkileri 

Black raspberry latent ilarvirus Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) bitkileri 

Chrysanthemum stem necrosis virus 
(Tospovirus) 

Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Dendranthema (DC.) Des Moul. 
Lycopersicon lycopersicum (L.) bitkileri 

Chrysanthemum stunt pospiviroid Tohumları hariç, dikim materyali Dendranthema sp bitkileri 

Citrus blight disease 
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle 
(kamkat), Poncirus Raf (üç yaprak) türleri ve melezleri 

Citrus leprosis nucleorhabdovirus 
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella 
Swingle(kamkat), Poncirus Raf (üç yaprak) türleri ve melezleri 

Citrus mosaic badnavirus 
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle 
(kamkat), Poncirus Raf (üç yaprak) türleri ve melezleri 

Citrus tatter leaf capillovirus 
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle 
(kamkat), Poncirus Raf. (üç yaprak) türleri ve melezleri 

Coconut cadang cadang cocadviroid Tohumları hariç, üretim materyali Palmae (palmiye) (Avrupa orjinli olmayan) bitkileri 

Little cherry closterovirus 

Tohumları hariç, üretim materyali Prunus avium L. (kiraz), Prunus cerasus L (vişne), 
Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd. (japon dağ kirazı), Prunus serrula 
Franch,(kanzan-süs kirazı) Prunus serrulata Lindl. (kanzan-süs kirazı), Prunus 
speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq.(higan kirazı), Prunus yedoensis 
Matsum bitkileri ve melezleri 

Potato mop top pomovirus Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L (patates) bitkileri 

Tobacco rattle tobravirus 
Tohumları hariç, üretim materyali Solanum tuberosum L. (patates) ve Nicotiana spp. 
(tütün) bitkileri 

Tobacco streak ilarvirus 
Tohumları hariç, üretim materyali Nicotiana tabacum (tütün) bitkileri ve Phaseolus 
vulgaris (fasulye) tohumları 

B - TÜRKİYE'DE SINIRLI OLARAK BULUNAN ZARARLI ORGANİZMALAR 
 
Böcekler 

Zararlı Organizmalar Bulaşma Materyali 

Balaninus glandium Quercus (meşe) meyveleri 

Merodon equestris Soğanlı süs bitkileri ve çiçek soğanları 



                                                                                                     HC MEVZUAT SERVİSİ 
 

 

Pectinophora gossypiella Gossypium spp. (pamuk) tohumları 

Phthorimaea operculella Tohumluk ve yemeklik Solanum tuberosum (patates) yumruları 

Rhynchophorus ferrugineus 

Palmae (Arecaceae) familyasına ait;  
Areca catechu (Malabar palmiyesi),  
Arecastrum romanzoffianum (Cham) 
Arenga pinnata,  
Borassus flabellifer,  
Brahea armata, 
Butia capitata, 
Calamus merillii, 
Caryota maxima (Cevizli palmiye),  
C. cumingii,  
Cocos nucifera (Hindistan cevizi),  
Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan), 
Elaeis guineensis (Afrika yağ palmiyesi), 
Howea forsteriana, 
Jubea chilensis, 
Livistonia australis 
Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora) (Şemsiye palmiye), 
Metroxylon sagu, 
Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia) (Kral palmiye), 
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi), 
P. dactylifera (Hurma ağacı), 
P. sylvestris (Yabani hurma), 
Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto), 
Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) (Kendir palmiye), 
Washingtonia spp., 
Chamaerops humilis,  
Phoenix theophrasti Bitkileri ve Agavaceae familyasına ait 
Agave americana;  
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Bitkisinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim 
amaçlı bitkileri 

Virachola isocrates Punica granatum (nar) meyveleri 

Viteus vitifolii Tohumları hariç, Vitis (asma) dikim materyali 

Nematodlar 

Zararlı Organizmalar Bulaşma Materyali 

Ditylenchus destructor Çiçek soğanları ve Solanum tuberosum (patates) yumruları 

Ditylenchus dipsaci 
Dikim materyali Allium spp. bitkileri ve tohumları, çiçek soğanları, Medicago sativa L. 
(yonca) tohumları ve Solanum tuberosum (patates) yumruları 

Rotylenchulus reniformis 
Tohum ve meyveleri hariç, dikim materyali yumuşak çekirdekli meyve türleri ve 
Prunus (sert çekirdekliler) bitkileri 

Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar) 

Zararlı Organizmalar Bulaşma Materyali 

Acidovorax avenae subsp. citrulli 
Citrullus lanatus (karpuz) ve Cucumis melo (kavun) C.sativus (Hıyar) ve Cucurbita 
spp. tohum, meyve ve fideleri 

Agrobacterium vitis Meyve ve tohumları hariç, Vitis (asma) bitkileri 

Clavibacter michiganensis subsp. 
michiganensis 

Dikim materyali Lycopersicon esculentum Mill. (domates) ve Capsicum (biber) bitkileri 

Erwinia amylovora 

Tohumları hariç, Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. (dağ muşmulası), Crataegus 
L., Cydonia Mill. (ayva), Eriobotrya Lindl. (malta eriği), Malus Mill. (elma), Mespilus L. 
(muşmula), Pyracantha Roem. (ateş dikeni), Pyrus L.(armutlar), Sorbus L. (üvez) ve 
Stranvaesia Lindl. türlerine ait dikim materyali 

Phytoplasma mali Tohum hariç dikim materyali, Malus bitkileri 

Phytoplasma prunorum Tohum hariç dikim materyali Prunus L. bitkileri 

Phytoplasma pyri Tohum hariç dikim materyali Cydonia Mill. (ayva) ve Pyrus L. (armutlar) bitkileri 

Phytoplasma solani Tohumları hariç, dikim materyali Solanaceae familyası bitkileri 

Spiroplasma citri 
Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle (kamkat), Poncirus 
Raf. (üç yaprak) cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri 
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Xanthomonas arboricola pv. corylina 
Meyve ve tohum dahil, Corylus avellana (fındık) ve C. colurna, C. maxima, C. pontica 
bitkileri 

Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae 
Dikim materyali Anthurium spp., Dieffenbachia maculata, Philodendron scandens, 
Syngonium podophyllum bitkileri 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Phaseolus L. (fasulye) tohumları 

Xanthomonas translucens pv. translucens 
Ekim materyali Triticum spp.(buğday), Hordeum vulgare (arpa), Secale cereale 
(çavdar) ve Triticum x Secale (triticale) tohumları 

Xanthomonas vesicatoria 
Dikim materyali Lycopersicon esculentum Mill.(domates) ve Capsicum spp. (biber) 
bitkileri 

Funguslar 

Zararlı Organizmalar Bulaşma Materyali 

Plasmopara halstedii Helianthus annuus (ayçiçeği) tohumları 

Puccinia horiana Tohumları hariç, dikim amaçlı Dendranthema sp bitkileri ve kesme çiçekleri 

Sclerotium cepivorum Allium spp. (Allium cepa - yemeklik soğan dahil) bitki ve arpacıkları 

Verticillium albo-atrum 
Tohumları hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus L. (şerbetçiotu) bitkileri, Medicago 
sativa L. (yonca) tohumları 

Verticillium dahliae 
Tohumları hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus L. (şerbetçiotu) bitkileri, Medicago 
sativa L. (yonca) tohumları 

 Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler 

Zararlı Organizmalar Bulaşma Materyali 

Arabis mosaic nepovirus 
Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek), Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. 
(asma) bitkileri 

Beet leaf curl nucleorhabdovirus Tohumları hariç, dikim materyali Beta vulgaris L.(pancar) bitkileri 

Cherry leaf roll nepovirus 
Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Olea spp. (zeytin), Prunus L. (taş çekirdekliler) ve 
Ulmus L. (karaağaç) bitkileri 

Citrus tristeza closterovirus 
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle 
(kamkat), Poncirus Raf.(üç yaprak) türleri ve bunların melezleri 

Citrus vein enation virus 
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil)., Fortunella Swingle 
(kamkat), Poncirus Raf. (üç yaprak) türleri ve bunların melezleri 
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Grapevine fanleaf nepovirus Tohumları hariç, üretim materyali Vitis L. (asma) bitkileri 

Grapevine leafroll associated closterovirus Tohumları hariç, üretim materyali Vitis L. (asma) bitkileri 

Plum pox potyvirus Tohumları hariç, dikim amaçlı Prunus L. (taş çekirdekliler) bitkileri 

Potato A potyvirus Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri 

Potato leafroll polerovirus Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri 

Potato M carlavirus Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri 

Potato X potexvirus Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri 

Potato Y potyvirus (Yo, Yn, ve Yc dahil) Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri 

Prune dwarf ilarvirus Dikim amaçlı Prunus L. (taş çekirdekliler) bitkileri 

Prunus necrotic ringspot ilarvirus 
Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Prunus L. (taş çekirdekliler) ve Rosa spp. (gül) 
bitkileri 

Raspberry ringspot nepovirus Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) ve Fragaria L. (çilek) bitkileri 

Satsuma dwarf nepovirus 
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle 
(kamkat), Poncirus Raf (üç yaprak) türleri ve melezleri 

Strawberry latent ringspot nepovirus Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) ve Fragaria L. (çilek) bitkileri 

Strawberry crinklecytorhabdovirus Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek) bitkileri 

Strawberry mild yellow edge potex virus Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek) bitkileri 

Tomato black ring nepovirus Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Fragaria (çilek) ve Vitis (asma) bitkileri 

Tomato spotted wilt tospovirus 

Tohumları hariç, üretim materyali Apium graveolens L. (kereviz), Capsicum annuum L. 
(biber), Cucumis melo L. (kavun), Dendranthema (DC.) Des Moul., Impatiens (cam 
güzeli), Lactuca sativa L. (marul), Lycopersicon esculentum Mill., (domates), Nicotiana 
tabacum L. (tütün), Solanum melongena L. (patlıcan) ve Solanum tuberosum L. 
(patates) bitkileri 

Tomato yellow leaf curl begomovirus Tohumları hariç, üretim materyali Lycopersicon esculentum Mill. (domates) bitkileri 

  

 


