
ÇİN HALK CUMHURİYETİNE KİRAZ İHRAÇ ETMEK İSTEYEN FİRMALAR
İÇİN EK BİLGİ

1- Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı kesimleri  hariç, Akdeniz Meyve Sineği(AMS)’nden ari

alanlarda yetiştirilen kirazlar için zararlıdan ari alanlar ISPM-26 standardını karşılayacak ve

her iki ülke uzmanları tarafından kabul edilmiş olacaktır. Her iki tarafın uzmanları tarafından

kabul edilmeden önce, kirazlar AMS bulaşmış alanlarda yetiştirilen kirazlarla aynı işleme tabi

tutulacaklardır.  AMS  bulaşmış  alanlarda  yetiştirilen  kirazlara  soğuk  uygulama  işlemi

uygulanacaktır.

2- İhracat sezonu öncesinde GTHB AQSIQ’ya Çin’e ihraç edilecek kirazların yetiştirildiği

bahçelerin ve paketleme tesislerinin listesini verecektir.

3-  ISPM-26’ya  göre,  GTHB  yetkili  memuru  AMS’yi  takip  edecektir.  Bu  takip  sistemi,

Akdeniz ve Ege bölgesinin  kıyı  kesimleri  ve hasat  sonrası  işlem alanları  hariç  tüm kiraz

üretim alanlarına tuzakların yerleştirilmesini içerecektir. Bir kilometrekareye en az bir tuzak

yerleştirilecektir. Takip dönemi boyunca ayda en az bir kez feromon değiştirilecek ve tuzak

sonuçları  yazın ayda dört  kez,  ilkbahar ve sonbaharda ayda iki  kez ve kışın ayda bir  kez

kontrol edilecektir.

4-  GTHB AQSIQ’ya  her  yıl  meyve  sineği  takip  raporu  verecektir.  AMS  veya  karantina

gerektiren başka bir meyve sineği tespit edilmesi durumunda GTHB bunu derhal AQSIQ’ya

haber verecek ve AQSIQ zararlıdan ari alan statüsünü askıya alacaktır. 

5-Kirazlar,  MFAL’in  karantina  memuru  veya  yetkili  memuru  gözetiminde  işlenecek,

paketlenecek, depolanacak ve nakledilecektir.

6- Protokolün uygulanmasından iki yıl önce GTHB yetkilisi Çin’e ihraç edilecek kirazların

ihracat muayenesi ve karantinasını gerçekleştirecektir. Numune oranı % 2 ve en az 1200 adet

meyve olacak ve şüpheli koliler kesilerek açılacaktır. Karantina sorunu bulunmadığı takdirde

numune oranı % 1 ve en az 600 adet meyveye indirilebilecektir.
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7- Muayene ve karantina tamamlandıktan sonra GTHB personeli bitki sağlığı yeterli her kiraz

partisi  için  Bitki  Sağlık  Sertifikası  düzenleyerek  “Bu kiraz  partisi  Çin’e  ihraç  edilecek

Türk  kirazlarıyla  ilgili  şartları  sağlamaktadır  ve  Çin’de  karantina  konusu  zararlı

içermemektedir” bildirisi ekleyecektir.

8- GTHB ticari işlem gerçekleşmeden önce Bitki Sağlık Sertifikasının örneğini onay ve kayıt

için AQSIQ’ya gönderecektir.

9- Proje başlamadan önce AQSIQ GTHB’nin yardımıyla Türkiye’ye iki karantina yetkilisi

gönderecektir.  Bu  yetkililer  meyve  sineği  takip  sistemini  kontrol  edecek  ve  Çin’e  ihraç

edilecek kirazların yetiştirildiği üretim alanları, bahçe ve paketleme tesislerinin bitki sağlığı

şartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol ederek muayene sonuçlarına göre üretim alanı,

bahçe ve paketleme tesislerinin listesini belirleyeceklerdir.

10- Proje başladıktan sonra gerekirse AQSIQ GTHB ile görüşerek diğer muayeneleri yapmak

üzere karantina yetkililerini gönderecektir. Yol, konaklama ve yaşamsal giderler dahil ziyaret

masrafları Türk tarafınca karşılanacaktır.
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