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Sayın üyemiz, 

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat 

Genel Müdürlüğünden alınan 14/06/2022 tarih 75558709 sayılı yazıda; 

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kolombiya Tarım Enstitüsü (ICA) arasında 

yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu ülkeye elma ihracatında Zararlı Risk Analiz 

sürecinin tamamlandığı, ancak ihracatın gerçekleştirilebilmesi için ICA tarafından talep edilen 

bitki sağlığı gereksinimlerinin tamamlanması gerektiği ve bu suretle, Kolombiya'ya elma 

ihracatı gerçekleştirmek isteyen firmalar tarafından muhtelif bilgilerin ayrıntılı olarak 

maddeler halinde Türkçe ve İngilizce formatında hazırlanmasının talep edildiği 

bildirilmektedir. 

 

Bu çerçevede, Kolombiya’ya elma ihracatı gerçekleştirmek isteyen firmaların, 

Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere, bir örneği ilişik yazıda talep edilen bilgileri Türkçe ve 

İngilizce olarak en geç 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 12.00’ye kadar Genel 

Sekreterliğimize iletmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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GÜNLÜDÜR

 
 

Sayı : E-21817801-320.03.03-5871365

Konu :Kolombiya'ya Taze Elma İhracatı Hk.
 

TİCARET BAKANLIĞINA
(İhracat Genel Müdürlüğü)

 

Bakanlığımız  ile  Kolombiya  Tarım  Enstitüsü  (Instituto  Colombiano  Agropecuario  (ICA))
arasında  yapılan  görüşmeler  sonucunda  Türkiye'den  Kolombiya'ya  taze  elma  ( )Malus domestica
ihracatında Zararlı Risk Analiz sürecinin tamamlandığı ancak ihracatın gerçekleştirilebilmesi için ICA
tarafından talep edilen bitki sağlığı gereksinimlerinin tamamlanması gerektiği bildirilmiştir.

Tarafımıza  iletilen  bitki  sağlığı  gereksinimlerinde  "Sevkiyat,  ICA  tarafından  doğrulandıktan
sonra  ,    ve    için  hazırlanmış  iş  planınaCydia pomonella Grapholita  funebrana Grapholita molesta

" ifadesine istinaden bahsi geçen iş planı hakkında detaylı bilgi talepuygun üretim yerlerinden geliyor
edilmiştir. 

Söz  konusu  talebimiz  üzerine  24.05.2022  tarihinde  ICA'dan  alınan  ekli  mektupta  önerilen
çalışma  planının  tarafımızca  hazırlanıp  inceleme ve  onay  için  ICA'ya  sunulması  gerektiği  ve  bahsi
geçen  çalışma  planının  bu  üç  zararlı  için  (   veCydia pomonella, Grapholita  funebrana  Grapholita

) halihazırda geliştirilmekte olan gözetim sistemi hakkında bazı bilgi ve hususları içermesi vemolesta
tanımlanması gerektiği bildirilmiştir.

Kolombiya  tarafının  ülkemizden  elma  ithalatının  başlatabilmesini  teminen  ekli  mektupta
belirtilen  aşağıdaki  gereklilikler  kapsamında  talep  ettiği  bilgilerde  herhangi  bir  eksiklik  olmaması
önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Kolombiya'ya  elma  ihracatı  gerçekleştirmek  isteyen  firmalar  tarafından;
 

-    Ürünün  hasatÇiftlikten İhracat Paketleme Tesisine nakliyeye yönelik gözetim zinciri:
edildikten sonra uygun koşullarda bahçeden paketleme tesisine kadarki nakliye sürecinin (taşıma aracı,
soğuk zincirde taşınıp taşınmadığı, zararlı organizmalardan korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alınıp
alınmadığı vb.),
 

-    Paketleme  tesislerin  uygun  ve  yeterliİhracat Paketleme Tesisi özelliklerinin açıklaması:
donanıma sahip olup olmadığının (paketleme tesislerinde karantina kontrollerinin yapılacağı alt yapının
mevcut olup olmadığı, ihraç edilecek ürünün üretimden ihracatına kadar tüm aşamaların takibine yönelik
geriye  doğru  izlenebilirlik  sisteminin  olup  olmadığı,  tesisin  giriş  ve  kapılarının  hava  perdeleri,  lastik
perdeler gibi böcek geçirmez ekipmanlar ile donatılıp donatılmadığı vb.)
 

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
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Selman AYAZ
Bakan a.

Genel Müdür V.

-    Ürünün  hasatHasat sonrası süreç ve meyvenin sınıflandırılma ve paketleme süreci:
sonrasından paketleme  tesisine geldiği andan  ihraç edilmek üzere paketlenmesine kadar  (paketlenmesi
dahil) paketleme tesislerinde uygulanması gereken tüm gereksinim ve süreçlerinin (sınıflandırma, işleme
(yıkama ve dezenfeksiyon dahil))
 

-    İhraç  edilecek  ürünlerİhracat Paketleme Tesisinden hareket limanına nakliye:
paketlendikten sonra ihracat için çıkış gümrüğüne sevkine kadarki nakliye sürecinin (taşıma aracı, soğuk
zincirin  kırılmadan  taşınıp  taşınmadığı,  zararlı  organizmalardan  korumak  amacıyla  gerekli  tedbirlerin
alınıp alınmadığı vb.)
 
ile  ilgili  bilgilerin  ayrıntılı  olarak  maddeler  halinde,  Türkçe  ve  İngilizce  formatında  hazırlanarak
15.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
 

 

Ek:
1 - Kolombiya 24.05.2022 tarihli mektubu (TR) (2 Sayfa)
2 - Kolombiya 24.05.2022 tarihli mektubu (ENG) (2 Sayfa)
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