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DAĞITIM YERLERİNE 

  

  

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 26.09.2018 

tarihli ve 2774644 sayılı yazıda; tohumluk ihracatı ile ilgili işlemlerin, 5553 sayılı 

Tohumculuk Kanunu'nun, "Tohumlukların ithal edilmesi ve ihracı Bakanlığın iznine tâbidir. 

İthal edilecek tohumluklarda yurt içi standartlara uygun olma şartı aranır. Tohumluk ithalatı 

ve ihracatına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 

Bakanlıkça belirlenir." hükmünü içeren "Tohumluk Ticareti" başlıklı 7 inci maddesi 

kapsamında Bakanlıklarınca düzenlenen 2017/4 sayılı Tohumluk İhracatı Uygulama 

Genelgesi çerçevesinde yürütüldüğü; döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle 

hububatta dünya piyasa fiyatlarının ülkemiz hububat fiyatlarının üzerinde seyrettiği; bu 

nedenle bazı ihracatçıların buğday ve arpa başta olmak üzere özellikle hububat türlerinde 

ürünü tohumluk gibi göstererek ihraç etme eğiliminde olduklarına dair duyumların 

Bakanlıklarına ulaştığından bahisle, Bakanlıklarınca, tohumluk sertifikası olmayan eşyanın 

"tohumluk" olarak ihraç edilmesinin önüne geçmek ve yurt içi arz dengesi de dikkate 

alınarak tohumlukların ihracatında (sebze türleri hariç) "tohumluk sertifikası" şartı 

getirildiği belirtilerek, bu tür istismarları önlemek amacıyla gümrük müdürlüklerine ulaşan 

tohumluk ihraç taleplerinde "ihraç ön izin yazısı" beraberinde "tohumluk sertifikası"nın da 

dikkate alınması istenilmektedir. 

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica derim. 
  

 

 
Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 
Genel Müdür 

  
  
  
Ek: 1 yazı 
  
Dağıtım: 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri 
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TİCARET BAKANLIĞINA 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 
  
  

Ülkemizde tohumluk ihracatı ile ilgili işlemler, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu'nun 

"Tohumluk Ticareti" başlıklı 7 inci maddesinde "Tohumlukların ithal edilmesi ve ihracı 

Bakanlığın iznine tâbidir. İthal edilecek tohumluklarda yurt içi standartlara uygun olma şartı 

aranır. Tohumluk ithalatı ve ihracatına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir." hükmü gereği Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen 

2017/4 sayılı Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi kapsamında yürütülmektedir.         

Bilindiği üzere, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle hububatta dünya 

piyasa fiyatları ülkemiz hububat fiyatlarının üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle bazı 

ihracatçıların buğday, arpa başta olmak üzere özellikle hububat türlerinde ürünü tohumluk 

gibi göstererek ihraç etme eğiliminde olduklarına dair duyumlar Bakanlığımıza 

ulaşmaktadır.      

Bu çerçevede Bakanlığımızca tohumluk sertifikası olmayan eşyanın “tohumluk” 

olarak ihraç edilmesinin önüne geçmek ve yurt içi arz dengesi de dikkate alınarak 

tohumlukların ihracatında (sebze türleri hariç) "tohumluk sertifikası" şartı getirilmiştir.     

Bu nedenle bu tür istismarları önlemek amacıyla gümrük müdürlüklerinize ulaşan 

tohumluk ihraç taleplerinde "ihraç ön izin yazısı" beraberinde “tohumluk sertifikası”nında 

dikkate alınması hususunu bilgilerinize arz ederim. 
  

 

 
Ahmet DALLI 

Bakan a. 
Genel Müdür Yardımcısı V. 

 


