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Sayın üyemiz, 

   

Tarım ve Orman Bakanlığının bir yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 

Müdürlüğünden alınan 09/02/2023 tarih 82652901 sayılı yazıda, 

 

Tayland'a elma ihracatına yönelik yürütülen Zararlı Risk Analizi çalışmaları 

kapsamında elma bahçelerinde, paketleme tesislerinde ve soğuk hava depolarında Tayland 

teknik heyeti tarafından incelemeler yapılmış ve Tayland tarafından yapılan değerlendirmeler 

sonucunda 22 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetelerinde ülkemizden elma ithalatının 

gerçekleşebileceğinin yayımlandığı ifade edilmekte olup, "Tayland'a Elma İthalat Şartları 

Protokolü"ne göre Tayland'a elma ihraç talebi bulunan firmaların bu kapsamdaki 

başvurularını İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapması gerektiği belirtilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız.   

                                                                                                              e-imzalıdır 

                                                                                                           Şahin KURUL 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

 

 

 

EKLER: 

EkI: Yazı Sureti ( 1 sayfa) 

EkII:- İthalat Şartları (15 sayfa) 
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