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SİRKÜLER (G-2020) 

 
 Sayın Üyemiz, 
 

T. C. Ticaret Balanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Sidney 
Ticaret Ataşeliğinden Bakanlığımıza intikal eden ekli yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre 
Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruya atıfla; kabakgiller familyasına giren muhtelif 
ekimlik tohumlar ile benzerleri ve alt gruplarının tüm ülkelerden ithalatında 12 Haziran 2020 
tarihinden itibaren başlamak üzere, hâlihazırda tarım ürünleri ithalatında uygulanmakta olan 
ve adı geçen Bakanlığa ait Avustralya Bioguvenlik İthalat Koşulları (Australian Biosecurity 
Import Conditions) internet sayfasında (https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0) yer 
alan koşullara ilave olarak yeni koşullar getirilmekte olduğu ve birinci aşamada getirilen ilave 
koşulların söz konusu internet sayfasında ilan edildiği belirtilmektedir. 
 

Bilgilerine sunulur. 
 
 

S. Tansel KÜNBİ 
Genel Sekreter A. 
Şube Müdürü 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek: Sidney Ticaret Ataşeliği Yazısı 
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T.C.
SİDNEY BAŞKONSOLOSLUĞU

Ticaret Ataşeliği

ACELE

Sayı : 76280481-458.01
Konu : Kabakgiller Familyasına Giren

Ekimlik Tohumlarda İlave İthalat
Koşulları

DAĞITIM YERLERİNE

Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan Duyuruda; Kabakgiller
familyasına giren aşağıda yer alan ekimlik tohumlar ile benzerleri ve alt gruplarının tüm
ülkelerden ithalatında 12 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlamak üzere, hâlihazırda tarım
ürünleri ithalatında uygulanmakta olan ve anılan Bakanlığa ait Avustralya Bioguvenlik İthalat
Koşulları (Australian Biosecurity Import Conditions) internet sayfasında
(https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0) yer alan koşullara ilave olarak yeni koşullar
getirilmekte olduğu belirtilmiş ve birinci aşamada getirilen ilave koşullar ilan edilmiştir.

Kabakgiller familyasına giren ekimlik tohumlar:

 Citrullus lanatus (watermelon - Karpuz)

 Cucumis melo (cantaloupe - Kavun)

 Cucumis sativus (cucumber - Salatalık)

 Cucurbita maxima (winter squash, pumpkin - Kış Kabağı)
 Cucurbita moschata (butternut squash, pumpkin - Balkabağı)

 Cucurbita pepo (zucchini – Yeşil Kabak)

 Lagenaria siceraria (bottle gourd - Sukabağı)

 Trichosanthes cucumerina (snake gourd - Yılan Kabağı)

Birinci aşama için ilave koşullar 12 Haziran 2020 tarihi ve sonrasında Avustralya’ya
ihraç edilecek ürünlere uygulanacak olup, bu tarihten önce sevkiyatı yapılmış ve sevk
belgelerinde tarihi net olarak görülebilen ürünlerde hâlihazırdaki koşullar çerçevesinde
işlemlere devam edilecektir.
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Getirilen ilave koşullara göre 12 Haziran 2020 ve sonrası sevkiyatlarda;

Ekimlik salatalık (Cucumis sativus, cucumber) tohumunda;

 İhracat öncesinde veya Avustralya topraklarına varışında, mantar patojeni olan
Diaporthe cucurbitae’e karşı geniş spektrumlu mantardan arındırma işlemine tabi
tutulması,

 Arındırma işlemi yapılmış ihracatlarda, işlemin detaylarını ihtiva eden Bitki Sağlığı
Sertifikasının (phytosanitary certificate) sunulması (Sertifikanın olmaması veya kabul
edilmemesi halinde Avustralya’da bulunan sinirli sayıdaki tesislerden birisinde firma
tarafından maliyeti karşılanmak üzere arındırma işleminin yapılacağı),

Tüm kabakgiller familyasındaki ekimlik tohum türleri için,

 Ülkemizin de içerisinde olduğu khapra böceği (Khapra beetle-Trogoderma granarium)
görülen ülkelerden yapılacak tüm konteyner dolusu sevkiyatlarda da ilgili Bakanlık
tarafından resmi olarak düzenlenmiş ve ürünün incelendiğine ve khapra böceğinin
bulunmadığının tespit edildiğine dair "The plant product(s) were inspected and found
free from Khapra beetle (Trogoderma granarium)." ibaresi konulmuş Bitki Sağlığı
Sertifikasının (phytosanitary certificate) sunulması,

hususları aranacaktır.

Söz konusu Duyuru metninde 12 Haziran 2020 ve sonrasında kabakgiller familyasında
dikkat edilmekte olan patojenler ile hangi test/arındırma işlemine tabi tutulması gerektiği de
toplu olarak belirtilmiş olup, Duyuru metnine
https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/66-2020 adresinden ulaşılması
mümkündür.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
Selçuk BOZOK
Ticaret Ataşesi

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
İhracat Genel Müdürlüğüne Melburn Başkonsolosluğu Ticaret

Ataşeliğine
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