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Konu : Avustralya/Kahverengi Kokarca
Böceği İle Mücadele Tedbirleri
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından “kahverengi
kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele etmek amacıyla 1 Eylül
2019 - 31 Mayıs 2020 döneminde ülkemiz de dahil olmak üzere 33 farklı ülkeden
Avustralya’ya getirilecek muhtelif ürünlere yönelik çeşitli biogüvenlik tedbirleri
uygulanmıştır.
Bu defa, Sidney Ticaret Ataşeliği'nden alınan yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre
Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan 98-2020 sayılı Duyuru ile
2020-2021 döneminde uygulanacak olan tedbirlerin belirlendiği, riskli ülkelere Portekiz,
Ukrayna ve Moldova’nın da ilave edildiği, 1 Eylül 2020 – 31 Mayıs 2021 dönemindeki
uygulanacak
tedbirlerin
bir
önceki
dönem
ile
uyumlu
olduğu
ve
https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-tr
eatment-providers-scheme adresinde yer almakta olduğunun ilan edildiği ifade edilmekte
olup ilgili yazıda aşağıdaki ilave bilgilere yer verilmektedir.
Bahse konu dönemde uygulanacak ilgili tedbire ilişkin duyuru metni,
https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/98-2020
adresinde
bulunmaktadır. Bir önceki dönemde olduğu gibi, 2020-2021 döneminde Avustralya’ya
yapılacak yüksek riskli ve riskli ürün grupları fasıl numaraları bazında açıklanmış olup, buna
göre;
-36, 44, 45, 57, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 93 no.lu fasıllarda yer alan ürünler yine yüksek riskli;
-25, 26, 27, 28, 29, 31, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 56 fasıllarda yer alan ürünler riskli;
olarak değerlendirilmiştir.
Yüksek riskli ürünler 2020-2021 döneminde ülkemiz dahil riskli olarak belirlenen
ülkelerden Avustralya’ya ithal edilmek istenildiğinde, zorunlu arındırma işlemine tabi
tutulması gerekmekte; riskli ürünler kategorisindeki fasıllarda ise her ne kadar zorunlu
arındırma işlemi şart koşulmasa da normale kıyasla daha yüksek oranda olmak üzere rastgele
seçim yöntemiyle kontrole tabi tutulacağı ifade edilmektedir.
2020-2021 döneminde “kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug
(BMSB)” kapsamında ihracat yapılan ülkelerde arındırma işlemi yapmak isteyen firmaların
yetkilendirilmek üzere başvuru yapması gerekmekte olup başvuru koşulları ve formu
https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-tr
eatment-providers-scheme#treatment-providers-in-target-risk-countries
adresinde
yer
almaktadır.
Ticaret Ataşeliğimizden alınan bilgide devamla, bir önceki dönemde (2019-2020)
kayıtlı olan firmaların da başvurularını yenilemeleri gerektiğinden, söz konusu firmalara
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başvuru yapmaları için kendilerine bahse konu Bakanlık tarafından bir e-posta gönderilmiş
olduğundan ve söz konusu e-postadaki başvurunun doldurulması veya yukarıda belirtilen
adresteki başvuru formunun doldurularak göndermesi gerektiğinden söz edilmektedir.
Bilgileri ile gerekli tedbirlerin alınmasını teminen konunun üyelerinize duyurulması
hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
EMEL EMİRLİOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğine (Lojistik Konseyi)
Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (Lojistik İş Konseyi)
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (Utikad)
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine

Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya Ankara
Tel:03122049416
Bilgi İçin: OSMAN BİRKAN KUM Ticaret Uzmanı

E-Posta:kumo@ticaret.gov.tr
Fax:0312 2048637

2/2

