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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu kılavuzun amacı, bitki koruma ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamak 

için veri toplama ve bitki koruma ürünleri takip sisteminin uygulanması ile ilgili esasların 

belirlenmesidir. 

 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu kılavuz, Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi ile iş ve işlemlerin 

nasıl yapılacağına dair standartlar, sistemin uygulanmasına ve denetimine dair usul ve esasları 

kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu kılavuz, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 

Yem Kanunu ve 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve 

Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmellik” gereğince hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu kılavuzun uygulanmasında; 

a) Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 

b) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü, 

c) GLN: Küresel lokasyon numarasını, 

ç) Paydaş: Bitki koruma ürünleri takip sistemi tarafından etkilenen ruhsat/onay sahibi 

firma, bitki koruma ürünleri toptancısı ve bitki koruma ürünleri bayisini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sistem ve Uygulanması 

 

Sistemin Tanımı  

MADDE 4- (1) Bitki Koruma Ürünleri Takip Sitemi karekodlarla izlenebilirliği 

sağlanmış bitki koruma ürünlerinin üretim veya ithalattan başlayarak geçtiği her noktadan 

alınacak bildirimlerle takibini sağlamak üzere kurulmuş bilgisayarlar, veritabanı, bu 

veritabanını işletmeye yarayan bilgisayar yazılımları ve iletişim altyapılarını içeren bir 

sistemdir.  

(2) Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi, Türkiye’de bitki koruma ürünlerinin 

ambalajlanmış her bir adetinin izlenmesi için kurulan bir altyapıyı tanımlamaktadır. Karekod 

kullanımı ile bitki koruma ürünlerinin ambalajlanarak tekil hale getirilmiş her bir adetinin 

geçtiği her noktadan yapılan bildirimler ile elde edilen hareket bilgisi kullanılarak bitki koruma 

ürünlerinin izlenebilirliği sağlanmıştır.  

 

(3) Bitki koruma ürünleri takip sitemi bitkisel üretim yapan kişilerin bitki koruma 

ürünlerine güvenle erişiminin sağlanması için her bitki koruma ürününün konumunu takip 

etmek üzerine tasarlanmıştır. Bu nedenle piyasadaki tüm bitki koruma ürünleri üretimden 

tüketime tüm aşamalarda yapılacak bildirimlerle izlenir. Bu şekilde sahte, kaçak ve her türlü 

yasadışı bitki koruma ürününün satışı engellenmiş ve kullanımı kontrol atına alınmış olur. Stok 

durumları izlenebildiğinden bitki koruma ürünleri gerektiğinde piyasadan kolaylıkla 

toplatılabilir.  
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(4) Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi, bitki koruma ürünlerinin sahteciliğe karşı 

korunması ve güvenlik amacıyla takip edilmesini sağlar. Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi, 

üretici, ithalatçı depo, toptancı ve bayilerden alınan bildirimler ile bir bitki koruma ürününün 

ilgili mevzuata uygun bir şekilde satılmasını ve kontrolünü yapacaktır. Bitki Koruma Ürünleri 

Takip Sistemi'nin mali bir yönü yoktur.  

 

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemine Erişim  

MADDE 5- (1) Bitki koruma ürünleri takip sitemine erişim veri gönderme ve 

sorgulama şeklinde yapılacaktır.  

(2) Veri gönderme:  

a) Tek ürün için veri gönderme: Bildirim yapacak birimler tarafından tek bir ürün için 

bitki koruma ürünleri takip programı uygulaması kullanarak sisteme veri aktarımı yapılmasıdır.  

b) Toplu veri gönderme: Bildirim yapacak birimler tarafından web servisleri 

kullanılarak, yazılımlar aracılığı ile sisteme topluca veri aktarımı yapılmasıdır. 

(3) Veri gönderme süreçleri Bakanlıkça belirlenir.  

(4) Sorgulama, standart sorgulamalar ve standart dışı sorgulamalar olarak iki şekilde 

yapılır. 

a) Standart sorgulamalar:  

1- Stok sorgulamaları,  

2- Miat sorgulamaları,  

3- Geri çekme işlemlerine esas olacak sorgulamalar,  

4- Diğer standart sorgulamalar.  

b) Standart dışı sorgulamalar: Bakanlık tarafından yapılabilecek diğer sorgulamalardır.  

 

(4) Bitki Koruma Ürünleri Takip Sisteminde, veri gönderme ve sorgulamalar bu 

kılavuzda belirlenen verilerin güvenliği prensiplerine uyularak yapılabilir. Yapılan tüm işlemler 

veri tabanına birer hareket olarak kaydedilir.  

 

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemine Verilerin Kabul Koşulları 

MADDE 6- (1) Piyasaya arz edilecek olan bitki koruma ürünleri ile ilgili bildirimler 

ruhsat/izin sahipleri, toptancı ve bayilerin bildirimleri ise toptancı ve bayiler tarafından yapılır. 

(2) Gönderenin kimliği ile bildirim yapanın kimliği uyuşmadığı hallerde veri sisteme 

kabul edilmeyecektir.  

(3) Veri içeriği sistemce denetlenecek ve uyuşmayan bilgiler kabul edilmeyecektir. 

 

Verilerin Saklanması  

MADDE 7- (1) Hem sistem hem de diğer bildirim yapan birimler açısından verilerin 

saklanma süresi 5 yıldır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Veri Aktarım Standartları 

 

Bildirimler 

MADDE 8- (1) Bildirimler, göndericiler tarafından yapılacak veri aktarımlarıdır. 

Bildirim yapacaklar ruhsat sahibi firmalar, toptancılar ve bayiler olarak belirlenmiştir. 

 

Bildirim Tipleri  

MADDE 9- (1) Bildirim yapılacak veriler, 

a) Üretim bildirimi: Ruhsat sahibi firmaların ürettikleri veya Bakanlık bilgisi dahilinde 

ürettirdikleri bitki koruma ürünlerini sisteme tanıtması için yaptığı bildirimdir.  
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b) İthalat bildirimi: Ruhsat sahibi firmalarının ithal ettikleri bitki koruma ürünlerini 

sisteme tanıtmak için yaptıkları bildirimdir. Alıcı bilgisinde ülke ve ithalat yapılan firma 

girilecektir. 

c) Satış bildirimi: Ruhsat sahibi firmalar ile Bakanlıktan onaylı bitki koruma ürünleri 

toptancı ve bayileri tarafından bitki koruma ürününün başka bir toptancı, bayi veya üreticiye 

satışının sisteme bildirilmesi için yapılan bildirimdir.  

Ruhsat sahibi firmalar ile bitki koruma ürünleri toptancı veya bayilerinin kimlere satış 

yapabilecekleri yürürlükteki mevzuatta düzenlenmiştir. Buna göre, ruhsat sahibi firmalar bitki 

koruma ürünlerini bitki koruma ürünleri toptancı ve bayilere, bitki koruma ürünleri toptancıları 

ürünlerini bitki koruma ürünleri toptancı ve bayilere, bitki koruma ürünleri bayileri ise 

ürünlerini bitki koruma ürünleri bayileri veya üreticilere satabilir.  

d) Mal iade bildirimi: Geri çekme, miat veya başka bir sebeple geri iade edilen bir bitki 

koruma ürününün bitki koruma ürünleri bayi veya toptancısından çıkışı için yapılan bildirimdir.  

e) Deaktivasyon bildirimi: Çeşitli sebeplerle sistemdeki kaydının çıkarılması söz konusu 

olan bitki koruma ürünleri için yapılan bildirimdir.  

Deaktivasyon; hatalı üretilen veya son kullanım tarihi geçmiş olduğu için imha edilmesi 

gereken bitki koruma ürünlerini sistemden çıkarmak, bir sebeple bitki koruma ürünlerini 

satılamaz hale getirmek, bir işlemden dolayı sistemden çıkarılması istenen bitki koruma 

ürünleri gibi sistemdeki kaydın kapatılması isteğidir. Bu bildirimle bitki koruma ürünlerinin 

sıra numaraları sistemde kapatılır ve aynı numara ile başka bitki koruma ürünleri tekrar 

bildirilemez. Deaktivasyon sebebi bildirimlerde basitçe yer alır. 

Sisteme bildirilmemiş ürünlerin deaktivasyon bildirimleri yapılmaz.  

f) Mal alım bildirimi: Alıcı tarafından bitki koruma ürünlerinin kontrol ve kabul 

edilmesini ifade eden bir onay mekanizmasıdır. Bildirim yapmakla zorunlu olan bir paydaş bir 

bitki koruma ürünü için satış, ihracat, deaktivasyon yapabilmek için mal alım bildirimi yapmak 

zorundadır.  

g) İhracat bildirimi: Firmaların ihraç ettikleri karekodlu bitki koruma ürünlerini sisteme 

tanıtmak için yaptıkları bildirimlerdir. Bu bildirim de bir sistemden çıkarma bildirimidir, ihracat 

bildirimindeki bitki koruma ürünleri ülkemizde artık satılamaz hale gelir. Alıcı bilgisinde ülke 

ve ihracat yapılan firma bilgisi girilecektir.  

h) Satış iptal bildirimi: ruhsat sahibi firmalar ile toptancı veya bayilerin bitki koruma 

ürünü satışlarını iptal etmeleri için oluşturulmuştur. Buna göre, satışı yapılan bitki koruma 

ürünlerinin satışı ürün bazında iptal edilebilir. Ruhsat sahibi firmalar, bitki koruma ürünleri 

toptancı veya bayilerin sattıkları ürünleri geri almaları gerektiği zaman “satış iptali” yaparlar. 

Eğer ürünün satıldığı birim, mal alım bildirimi yaparak bitki koruma ürününün sahipliğini 

kazanmışsa, bu birim mal iade bildirimi yapmadan satış iptali yapılamaz.  

i)Depolar Arası Transfer bildirimi: Ruhsat sahibi firma, bayi veya toptancıların kendi 

depoları arasında mal transferi yapılması gerektiği durumlarda depolar arası transfer bildirimi 

yapılmalıdır. 

 

Bitki koruma ürünleri takip sistemine gönderilecek bildirimler 

MADDE 10- (1) Bitki koruma ürünleri takip sitemine; 

a) Ruhsat/onay sahibi firmalar tarafından, 

1-Üretim bildirimi, 

2-İthalat bildirimi 

3-Satış bildirimi, 

4-Satış iptal bildirimi, 

5-Deaktivasyon bildirimi, 

6-İhtacat bildirimi, 

7-İade bildirimi 
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8-Depolar Arası Transfer bildirimi 

 

b) Bitki koruma ürünleri toptancısı tarafından, 

1-Mal alım bildirimi, 

2-Satış bildirimi, 

3-Satış iptal bildirimi, 

4-Deaktivasyon bildirimi, 

5- Depolar Arası Transfer bildirimi 

6-İade bildirmi 

 

c) Bitki koruma ürünleri bayisi tarafından, 

1-Mal alım bildirimi, 

2-Satış bildirimi, 

3-Satış iptal bildirimi, 

4-Deaktivasyon bildirimi, 

5-Depolar Arası Transfer bildirimi 

6-İade bildirmi 

yapılacaktır. 

 

Bitki koruma ürünleri takip sistemine veri göndermek için gereklilikler 

MADDE 11- (1) Ruhsat/onay sahibi firmalar bildirimlerini bitki koruma ürünlerini 

depoladıkları ve Bakanlıktan Bitki Koruma Ürünleri Depo İzni aldıkları yerler için alınan GLN 

numarasına bağlı olarak bildirecektir. GLN numarasının sisteme kayıt işlemi İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlükleri’nce yapılacaktır. 

(2) Bitki koruma ürünleri toptancı ve bayileri ise bitki koruma ürünlerini depoladıkları 

yerler için Bakanlıktan aldıkları Bitki Koruma Ürünleri Depo İzni numarası ile bildirecektir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Veri Güvenliği ve Sistemin İşletimi 

 

Veri Güvenliği Standartları  

MADDE 12- (1) Kimlik doğrulama: Bitki koruma ürünleri takip sistemine erişim için 

gerekli kimlikler ve şifreler sistem tarafından tespit edilecek ve doğrulanacaktır.  

(2) Bitki koruma ürünleri takip sistemine erişim ve veri sorgulama talepleri 

yetkilendirme kurallarına göre değerlendirilerek gerekli izinler verilecektir.  

(3) Gönderilen bilgiler aynı zamanda bir belge olarak kabul edilecektir.  

(4) Bitki koruma ürünleri takip sistemine erişim için gerekli kullanıcı doğrulama 

bilgileri kullanıcının sorumluluğundadır.  

(5) Bitki koruma ürünleri takip sistemine aktarılacak verilerin içerik bilgileri gönderenin 

sorumluluğundadır.  

 

Erişim Kuralları  

MADDE 13- (1) Bitki koruma ürünleri takip sistemine erişimler, yapılacak 

yetkilendirmeler ile sağlanacaktır.  

(2) Bitki koruma ürünleri takip sistemine, yetki verilmiş bitki koruma ürünleri takip 

sistemi programcıları, Gıda kontrol Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüğü 

yetkilileri, bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar, bitki koruma ürünleri toptancı ve 

bayileri erişebilirler. 

(3) Yetkilendirme,  
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a) Bitki koruma ürünleri takip sistemine erişim yetkilendirmesi Sistem Yönetimi 

tarafından yapılır.  

b) Yetkilendirme Genel Müdürlüğe başvuru ile yapılır.  

c) Her firma için sistem yönetimi tarafından bir kullanıcı adı tahsis edilir.  

d) Bitki koruma ürünleri toptancı ve bayi yetkilendirilmesi ve sisteme kullanıcı olarak 

tanımlanması İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlükleri’nce yapılır.  

 

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemin İşletimi  
MADDE 14- (1) Bitki koruma ürünleri takip sistemi Bakanlıkça işletilir.  

(2) Sistem yazılımlar ve dokümanların sürümlerini izleyerek gelişimini belgeler.  

(3) Sistem veri toplama işlemini bildirimler vasıtası ile yapar. Bildirimler göndericiler 

tarafından, göndericilerden sisteme doğrudan yapılır.  

(4) Bitki koruma ürünleri takip sistemi XML Web Servisleri ile çalışır ve bildirimler bu 

web servisleri aracılığı kabul edilir.  

(5) Üretim ve İthalat bildirimleri de dahil olmak üzere, tüm bildirimler için her bir 

göndericiye kullanıcı adı ve şifre tahsis edilir.  

(6) Bitki koruma ürünleri takip sistemi üzerindeki XML Web Servislerine ait bilgi ve 

belgelere http://www.gkgm.gov.tr adresinden erişilebilir.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Denetim ve Çeşitli Hükümler 

Verilerin Denetimi 

MADDE 15- (1) Verinin denetimi sistem yönetimi tarafından yapılır. Verilerden 

çıkarılacak sonuçlar yetkili mercilere sistem yönetimi tarafından bildirilir.  

(2) Veri gönderimleri yetkilendirme kurallarına göre denetlenir, kurallara uyan veri 

gönderimleri sisteme kabul edilir. Gönderilen verilerin doğruluğu yönetim tarafından izlenerek 

denetlenir. Gönderim esnasında sisteme hatalı gelen verilerin tekrar gönderilmesi veya 

sistemden çıkarılması göndericiden istenir.  

(3) Sisteme gönderilen veriler istendiğinde tekrar gönderilebilmelidir.  

 

Bildirim Zamanları  

MADDE 16- (1) Bitki koruma ürünleri takip sistemine bildirimleri yapılmamış bitki 

koruma ürünleri, ruhsat sahibi firmalar tarafından piyasaya arz edilemeyecektir. 

(2) Bitki koruma ürünleri takip sistemine bildirimi yapılmamış herhangi bir bitki 

koruma ürününün satışı veya iadesi yapılmayacaktır. 

(3) Ülkemizde üretilen bitki koruma ürünleri üretimin yapıldığı günden en fazla 1 gün 

sonra, ithal edilen bitki koruma ürünleri ithalatın gerçekleştiği günden en fazla 10 gün sonra 

sisteme bildirilmelidir.  

(4) Bayiler veya toptancılar bitki koruma ürünlerinin bayi veya toptancıya girişlerinde 

mal alım bildirimini mutlaka yapacaklardır.  

 

Sistemin İhlali  

MADDE 17- (1) Belirlenen bildirimleri yapmayan ve bitki koruma ürünleri takip 

sistemine bildirim yapmadan satış yaptığı tespit edilen ruhsat/onay sahibi firmalar ile bitki 

koruma ürünü toptancı ve bayilerine “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması 

ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” usul ve esaslarına uymamaktan gerekli mevzuat 

hükümleri uygulanacaktır. 

 

 

 


