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DIKKAT! - ATTENTION!
14 Aralık 2019 tarihinden sonra
+36-80/263-244

Yolcu bagajında getirilen bitki ile bitki maddeleriyle ilgili sert düzenlemeler uygulanmaktadır!

As of 14th December 2019
strict regulations apply to plants and plant products
imported in travel packages!
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BAGAJINIZDA BITKI ILE BITKI
MADDESI GETIRMEYIN!
14 Aralık 2019 tarihinden sonra
Ekim için getirilen her bitki (örneğin saksı bitkisi, tohum, yayılmak için kullanılan malzeme), meyve (örneğin elma, fındık) ve diğer bitkisel madde (örneğin çelenk, taze baharat) –özel kişilerin
bagajındaki bitkiler de dahil olmak üzere- sadece bitki sağlık sertifikası ile Avrupa Birliği dışındaki
ülkelerden buraya getirilebilir. *
14 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanacak yeni talimatname, yolcuların bagajının zorunlu kontrolünü içermekle beraber, o tarihten sonra küçük miktarda (tüketim miktarındaki) getirilen bitki ve
bitkisel maddelerle ilgili de daha sert kurallar kapsamaktadır. Demek ki, üçüncü evletlerinden Avrupa Birliği’nin ülkelerine bazı bitkilerin sadece tek bir meyvesini de sadece bitki sağlık sertifikası ile
getirmek mümkündür.

Bitki sağlık sertifikası olmadan getirilen bitkiler ile bitki maddeleri resmi makam tarafından yok edilecektir.

YOU ARE ADVISED NOT TO BRING ANY PLANTS OR PLANT
PRODUCTS HOME IN YOUR PERSONAL LUGGAGE
As of 14 December 2019
all plants for planting (e.g. potted plants, seeds and propagating materials), fruits
(e.g. apples, hazelnuts) and other plant products (e.g. wreaths and fresh herbs), including those
carried in private individuals’ luggage, can be imported from non-EU countries only if they have
a phytosanitary certificate.*
The new regulations to be applied from 14 December 2019 require a mandatory check of
personal luggage, and impose stricter rules on plants and plant products imported in small quantities (quantities for personal consumption). This means that some plants, even a single fruit, bud
or crop of such plants, to be imported from a third country to the Member States of the European
Union must have a phytosanitary certificate.
Plants and plant products imported without a phytosanitary certificate shall be destroyed
by the competent authority.

* IBunlar hariç: ananas, muz, hurma, durian ve hindistan cevizinin meyvesi, hem de İsviçre’den gelen bitki ile bitkisel
maddeler.

* Exceptions to the above requirement are pineapples, bananas, dates, durian and coconuts, processed plant
products (e.g. dried fruits, preserved vegetables and fruits), as well as plants and plant products from Switzerland.

