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T.C.
SİDNEY BAŞKONSOLOSLUĞU

Ticaret Ataşeliği

Sayı : 76280481-458.01
Konu : Avustralya - Bitki Sağlığı Sertifikası

DAĞITIM YERLERİNE

Avustralya Federal Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde
yayınlanan 95-2020 sayılı Duyuruda COVID-19 pandemisinin halen hava kargo ve posta
yoluyla taşımacılıkta muhtelif ülkeleri etkilemekte olduğu, bazı ülkelerin kağıt ortamında
orjinal Bitki Sağlığı Sertifikasını (phytosanitary certificates) sağlamada zorlandığı ifade
edilerek Taze meyve ve sebze, kesme çiçek, bitkiler ile bitki temelli ürünlerin Avustralya’ya
ithalatında halihazırda geçici olarak devam etmekte olan bitki sağlığı sertifikalarının
elektronik ortamda sunulması halinde kabul edilmesi uygulamasının 1 Ekim 2020 tarihine
kadar uzatıldığı, muayene memurunun gerekli görmesi halinde ihracatın yapıldığı ilgili ülkede
belgeyi düzenlemekle görevli kurumlardan teyit alınmasına gidilebileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Duyuruda, yukarıda belirtilen uygulamadan,

 İhracat yapılan ülkedeki yetkili kurumun halihazırda elektronik olarak bitki sağlığı
sertifikalarını (ePhytos veya eCerts gibi) transfer etme yöntemlerini kullanmıyor
olması,

 Bakanlıklarından kâğıt ortamındaki orjinal Bitki Sağlığı Sertifikasının sunulması için
alternatif talep edilmiş olması,

 Malların gümrükten serbest bırakılması öncesinde elektronik belgenin kontrol
edilebilmesi için elektronik bir araç veya kontak kişisi bilgisinin Bakanlıklarına
iletilmesi,

koşulları çerçevesinde yararlanılabileceği vurgulanmaktadır.

Anılan Duyuru metni
https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/95-2020 adresinde
bulunmaktadır.
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Malumları olduğu üzere, halihazırda ülkemizden Avustralya’ya yaş meyve-sebze
ürünü ihracatı, tüm ülkeler için izin verilen; “allium flowers, asparagus, betel, coconuts, corn
(immature/baby), garlic (Shoots, flowers, semi-processed - peeled), mushrooms (Muhtelif
türler), pandanus snow peas (Immature pods - less than 6 mm) sugar snap peas ve truffle
(Muhtelif türler)” hariç yapılamamaktadır. İzin verilen ülkeler ve ürünler listesi
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/documents/fresh-fruit-vegetables-list-2019.p
df adresinde yer almaktadır.

Kesme çiçek ithalatına ilişkin mevzuat ise
https://www.agriculture.gov.au/import/goods/plant-products/cut-flowers-foliage adresinde yer
almakta olup, ülkemizden bazı türlerde, gerekli dezenfektasyon/mantardan arındırma işlemleri
yapılarak ithalat izni ile veya bazı durumlarda aranılmaksızın İthalat yapılması mümkündür.
Ürün bazında koşullar Bakanlığın https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0 adresinden
sorgulanabilmektedir.

Benzer şekilde bitkiler ve bitki temelli ürünlerde aranılan ithalat koşulları da ürün
bazında https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0 adresinde incelenebilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
Selçuk BOZOK
Ticaret Ataşesi

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
İhracat Genel Müdürlüğüne Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği

Genel Müdürlüğüne


