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Sayın Üyemiz, 

 

            Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Gıda ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atıfla, 2018 yılında karantina ihlallerinde yaşanan ciddi 
artış nedeniyle Bakanlıkları tarafından gönderilen Rusya Federasyonu Eylem Planı’nda yer alan iş ve 

işlemlere ek olarak, 01.01.2019 tarihinden itibaren aşağıdaki önlemlere ilişkin uygulamalar ın 
titizlikle takip edileceği belirtilmektedir. 

 
            A-Paketleme Tesisinde Alınacak Önlemler: 

1. Domates Tuta absoluta’ya ve Frankliniella occidentalis’e karşı; üzüm, çilek ve biberde 

Frankliniella occidentalis ‘e karşı ruhsatlı fosfin gazı ile paketleme tesisinde fumigasyon 
uygulaması. 

2. İşletmede yeterli sayıda tuzak asılması ve takibi, 
3. İşletmede bulunan bitki artıklarının imhasının sağlanması 
4. İşletmenin giriş ve çıkışlarında zararlı girişini önlemek için PVC şerit hava perdesi ve 

pencerelerde uygun tül perde, sineklik vb. bulundurulması, 
5. İhracat partilerde etiket bilgilerinin ürün ambalajının ayrılmaz bir parçası haline getirilmes i 

(lazer, soğuk damga vb. baskı çözümleri), 
6. İşletmelerin kapasite raporunda belirtilen günlük ürün miktarına uygun sayıda ihracat partisi 

düzenlenmesi 

 
           B-Üretim Alanlarında Alınacak Önlemler: 

1. İhracatçıların sözleşmeli üretim alanlarından ürün temini, 
2. Sözleşmeli üretim alanlarının Tarım Bilgi Sisteminde kayıt altına alınması, 
3. İhracatçı firmaların danışman ziraat mühendisleri tarafından üretim alanlarının kontrolü,  

4. Ambalajlama ve paketlemenin üretim alanlarında değil, paketleme tesislerinde yapıldığının 
titizlikle takip edilmesi. 

 
            Gerek karantina ihlali bildirimleri gerekse geri dönen ürünlerle ilgili bugüne kadar yapılan 
incelemelerde, bu olumsuzlukların önemli bir kısmının ürün değişikliği/etiket değişikliği/üründe  

ve belgelerde yer alan parti numaralarının farklılığı/fiilen ihraç edilen ürünler için çeşitli 

gerekçelerle yeniden sertifika alınarak ürünlerin RF’ye gönderilmesi veya RF’de Rus 

inspektörler tarafından karantina ihlali nedeniyle giriş izni verilmeyen ürünler için farklı bir 

BSS ile yeniden giriş kontrolü talep edilmesinden kaynaklandığı tespit edilmektedir. 
 

            Bu nedenle 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ürün ambalajları üzerindeki bilgilerin kesinlik le 
değiştirilemeyecek şekilde lazer veya soğuk damgalı olmadığı durumlarda o ürünün Rusya 

Federasyonu’na ihracatı için kesinlikle BSS düzenlenmeyeceği belirtilmektedir. 
 
            Bu minvalde üyelerimizin üretim yerleri ve paketleme tesislerinde gerekli önlemlerin ve 

hazırlıkların yapılmasının hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.  
 

                                                                                                                              Ümit SARI 

Genel Sekreter V. 
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