
  

 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

 
 

Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.UYG.2023/131-657 Giresun, 06/03/2023   

     

Konu : Kullanılmış Tarım Makinaları 

 

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için: Şahin KURUL – Şube Müdürü 

Atatürk Bulvarı No:19/E PK.51 28200 GİRESUN 

Telefon: 0.454.2162426 (PBX) 
Faks: 0.454.2164842-2168890 

e-posta: kib@kib.org.tr      Kep: kib@hs01.kep.tr  

Web : www.kib.org.tr    

 

 

  

 

E-POSTA 
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2023 /134         

   

Sayın üyemiz, 

   

Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 

03/03/2023 tarih 61-679 sayılı yazıda, 

 

Gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ekte belirtilen kullanılmış tarım 

makinalarının bitki sağlığı riski taşıması nedeniyle Ürün Güvenliği ve Denetimi (2023/5) 

tebliğine eklendiği ve 01.03.2023 tarihinden itibaren ülkemize ithalatında Bitki Sağlık 

Sertifikası (BSS) talep edilerek girişte bitki sağlık kontrolü yapılacağı, yazıda devamla, anılan 

eşyanın ihracatçı ülke NPPO'su tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması 

veya ülkeye girişte yapılacak bitki sağlığı kontrolü sonucu uygun bulunmaması durumlarında 

iade veya imha işlemlerine tabi tutulacağı ifade edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

                                                                                                      e-imzalıdır 

                                                                                                   Şahin KURUL 

                                                                                                 Genel Sekreter a.  

                                                                                          Şube Müdürü 

 

 

 

 

 

 

EK: Bitki Sağlık Sertifikası Talep Edilecek Eşya için GTİP Kodları (1 Sayfa) 

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52EB9E8710F04452EB9E. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

Şahin KURUL tarafından 5070
sayılı kanun gereğince güvenli
elektronik imza ile
imzalanmıştır.



BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI TALEP EDİLECEK EŞYA 

GTİP MADDE İSMİ 

 
84.32 

Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya 
ormancılıkta kullanılan makine ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler 
(kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar) 

 
 
84.33 

Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makine ve cihazlar (ot ve saman 
balyalamaya mahsus olanlar dahil); çim ve ot biçme makine ve cihazları; yumruları,
meyvaları ve diğer tarım ürünleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen 
makine ve cihazlar (84.37 pozisyonundaki makine ve cihazlar hariç) (kullanılmış veya
yenileştirilmiş olanlar) 

8436.80.10.00.00 Ormancılığa mahsus olanlar (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar) 

8701.21.90.00.00 Kullanılmış olanlar 

8701.91.10.00.00 
Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış 
veya yenileştirilmiş olanlar) 

8701.92.10.00.00 
Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış 
veya yenileştirilmiş olanlar) 

8701.93.10.00.00 
Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış 
veya yenileştirilmiş olanlar) 

8701.94.10.00.00 
Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış 
veya yenileştirilmiş olanlar) 

8701.95.10.00.00 
Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış 
veya yenileştirilmiş olanlar) 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:660943209202333154851. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:52EB9E8710F04452EB9E. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


