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TÜRKİYE’DEN TAZE KİRAZ MEYVELERİNİN İTHALATINDA BİTKİ KARANTİNASI 

İTHALAT GEREKLİLİKLERİ PROTOKOLÜ ŞARTLARINA GÖRE G.KORE’YE İHRAÇ 

EDİLECEK KİRAZIN PAKETLEME VE FUMİGASYON TESİSİ’NE AİT DENETİM 

FORMU 

 

Kiraz Paketleme Tesisinin; 

 

Adı-Ünvanı-İletişim Bilgileri: 

 

 

Adresi: 

 
 

Soğuk Hava Oda Sayısı ve 

Büyüklükleri(m2): 

 

 

Fumigasyon Uygulama Tesisinin; 

 

Fumigasyon Odası Tipi/Sayısı: 

 
 

Fumigasyon Odası Hacmi: 

 
 

Firmanın(varsa) MeBr Uygulama 

Belgesine sahip görevlisinin Adı 

Soyadı, Belge Tarih 

 

Denetim ve Kontrol Tarihi:     

    

 

 
 

Sıra 

No 

Kontrol Parametresi Evet Hayır 

1. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazın(Prunus avium L.) paketleme/fumigasyon 

uygulama tesisi firmanın “Türkiye’den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki 

Karantinası İthalat Gereklilikleri Protokolü” ve prosedürleri hakkında bilgisi var mı? 

  

2. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazın paketleme/fumigasyon uygulama tesisi firmanın 
“Türkiye’den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklilikleri 

Protokolü” ve prosedürlerine uyacağına dair Taahhütnamesi var mı? 

  

3. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazın üretim, işleme, paketleme, fumigasyon, depolama 

ve nakledilme aşamalarında bu işlemleri kontrol eden, gerekli kayıtları tutan ve tüm 

işlemlerin izlenebilirliğini sağlayan Danışman Ziraat Mühendisi var mı? 

  

4. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazların üretiminden ihracatına kadar ki tüm aşamaların 

takibine yönelik geriye dönük izlenebilirlik sistemi var mı? 
  

5. Paketleme Tesisinin İşletme Kayıt Belgesi mevcut mu? Mevcut ise kayıt numarası? 

....................................................................................................................................... 
  

6. G.Kore’ye ihracata yönelik kirazlar, kayıtlı olmayan bahçede üretilen kirazlarla, 

diğer ülkelere ya da iç piyasaya satışa yönelik hazırlanan kirazlarla ayıklanmamakta 

ve onlarla aynı depoda depolanmamakta mı? 

  

7. Paketleme öncesinde kirazlar seçilerek, tasnif edilerek ve arındırılarak bu kirazlarda 

böcek veya akar, hasarlı, çürük meyve, dal, yaprak, kök ve toprağın bulunmaması 

sağlanmakta mı? Bu tür kirleticiler ve hasarlı meyveler yıkama ve ayıklama işlemi 

ile giderilmekte mi? 

  

8. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazın yetiştirildiği bahçede, paketleme ve fumigasyon 

uygulama tesisinde temel hijyen yönetimi var mı? Bahçe ve tesiste iyi derecede 

hijyenik şartlar sağlanmış mı? Temizlik(sanitasyon) şartlarının devamı sağlanmakta 

mı? 

  

9. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazların paketleme tesisinde ürün giriş kapısıyla, ürün 
işleme sahası ve çıkış kapısı arasındaki izolasyon sağlanmış mı? Protokol 
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hükümlerine göre, bu tesiste kapılarda, pencerelerde, havalandırma deliklerinde, 
vb.yerlerde zararlıların girişini engellemek için tül(1,6 mm x 1,6 mm’den az) 
kullanılmakta mı? 

10. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazların paketleme tesisinin girişine ve içine en az birer 
tuzak yerden 1,5-2 m yükseğe asılmış mı?  

  

11. Kiraz paketleme tesisinde ISPM-26'ya göre Zirai Karantina Müdürlüğü/İl-İlçe 
Müdürlüğü teknik elemanlarınca Akdeniz Meyve Sineğinin tuzakla izleme ve takibi 
ile yapılmakta mı? Tuzaklar kiraz ihracat sezonu süresince her hafta olmak üzere 
ayda 4(dört) kez kontrol edilmekte ve kayıtları tutulmakta mı? 

  

12. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazların paketleme tesisinde hammadde ve son ürün 
depolama şartları uygun mu? Gerekli temizlik(sanitasyon) önlemleri alınmış mı?  

  

13. Kirazın taşınmasında veya depolanmasında zararlı bulaşmasını önleyici tedbirler 
alınarak bulaşma önleniyor mu?(Özellikle fumigasyon sonrası paketleme tesisine 
taşınmasında zararlı kontaminasyonunu önleyici, kaplayıcı malzemeler (Örn: 
Tül(1,6 mm x 1,6 mm’den az) kullanılıyor mu?) 

  

14. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazların karantina kontrolünün yapılacağı altyapı mevcut 
mu? (Işıklı, beyaz zeminli kontrol masası, vb.) 

  

15. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazın fumige edileceği Fumigasyon Uygulama Tesisi var 
mı? Ve bu Tesis MeBr fumigasyonunun yapılabilmesi açısından yeterli teknik 
donanım, alt yapı ve ekipmana sahip mi? 

  

16. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazın fumige edileceği Fumigasyon Uygulama Tesisi 
“Türkiye’den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat Gereklilikleri 

Protokolü’nün Ek-2 şartlarını sağlıyor mu? 

  

17. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazın fumige edileceği Fumigasyon Uygulama Tesisi 
yetkilisi “Türkiye’den Taze Kiraz Meyvelerinin İthalatında Bitki Karantinası İthalat 

Gereklilikleri Protokolü’nün Ek-3’de yer alan fumigasyon süreçlerini uygulayacağını 
biliyor mu? 

  

18. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazların üretim, işleme, fumigasyon ve depolamada 
kullanılan bitki koruma ürünleri ülkemizde ruhsatlı mı? 

  

19. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazlar; İl/İlçe Müdürlüğü İnspektör/teknik eleman 

gözetiminde işlenmekte, paketlenmekte, depolanmakta ve nakledilmekte mi? 

  

20. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazların paketleme tesisinde kiraz işleme, boylama ve 

paketleme ünitesi/hattı var mı? 

  

21. Paketlenen kirazlar ayrı bir yerde muhafaza edilerek zararlı bulaşması önlenmekte 

mi? 

  

22. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazlara ait paketlerin etiketinde İngilizce olarak kiraz 

bahçesinin(üreticinin), paketleme ve fumigasyon tesisinin ismi veya kayıt numarası 

yazılmışmı?  

  

23. Her palet ISPM 15 Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartlarını taşımakta mı? 
Paletlerde İngilizce olarak “Kore için(for Korea)” yazılmış mı?   

  

24. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazların paketleme materyalleri temiz ve kullanılmamış 
mı? 

  

25. Muayene ve bitki karantinası kontrolü tamamlandıktan sonra Inspektör tarafından 
bitki sağlığı yeterli her kiraz partisi için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenerek 
“Gönderi, APQA tarafından kabul edilen gerekliliklere uygun olup, denetlenmiş ve 
Blumeriella jaapii, Wilsonomyces carpophilus‘tan ari olduğu tespit edilmiş ve Metil 
Bromür ile fümigasyon işlemine maruz bırakılmıştır.” ek deklarasyon maddesi 
eklenmiş mi? 

  

26. G.Kore’ye ihraç edilecek kirazlar G.Kore ve Türkiye'deki ilgili bitki sağlığı Kanun 
ve Yönetmeliklerine uygun ve G.Kore'de karantina konusu zararlılardan (Protokol 
Ek-1 Liste) ari mi? 

  

27. Konteyner veya fumigasyon odası, meyve çekirdek sıcaklığını en az 20 derece de 
tutabilmeye yönelik teknik donanıma sahip mi? 

  

28. Odanın veya konteynerin yüksekliği en fazla 2.80 metre mi?   

29. Kapı kenarlarına veya kapı kasa çerçevesine gaz sızdırmazlığı önleyecek lastik 
contalar var mı? 

  

30. Vantilasyon sistemi, gazın dağılımını homojen yapacak güçte mi?   



3 

 

31. Konteynırdaki veya oda’daki vantilasyon sistemi, içerdeki havayı saatte 40 defa 
sirküle edebilir özellikte mi? 

  

32. Vantilasyon sistemi belirli aralıklarla çalışabiliyor mu?   

33. Aspirasyon sistemi için, fumigasyon süresi sonunda oda içindeki zehirli havayı en 
geç 5 dakikada boşaltacak güçte aspiratör kullanılmakta mı? 

  

34. Aspiratör motoru, ayrı bir bölmede mi?   

35. Oda veya konteynırlarda temiz havanın içeriye girişini sağlayan emiş borusu, en 
fazla 20 cm çapında olmalı ve bu boru oda ve konteynerin tavan kısmına 
yerleştirilmiş mi? 

  

36. Aspiratör çıkış borusu oda veya konteynerin taban kısmında ve bu çıkış borusu depo 
veya konteynırın en az 4 m yukarıya çıkarılmış mı? 

  

37. Oda veya konteynırda gaz emiş borusuna ait vana sistemi var mı?   

38. Kapı üzerinde fümigasyon süresince yanacak kırmızı bir alarm lambası var mı?   

39. Tehlike anında veya içinde yanlışlıkla kalan kişilerce kullanılmak üzere düğmesi 
içeride bulunan alarm sistemi odaya yerleştirilmiş mi? 

  

40. Oda veya konteynırın dışında gerekli tehlike ikaz ve uyarıcı levhalar asılmış mı?   

41. Fümigasyon dağıtım sistemi odanın tavan kısmına monte edilmiş mi?   

42. Fümigant dağıtım düzenindeki bakır boru en az 8 mm dış çapında mı?   

43. Bakır boru yerine plastik boru kullanılacak ise bunun dış çapı 13 mm, iç çapı 6-7 
mm mi? 

  

44. Dağıtım düzenindeki püskürtme memelerinin (deliklerinin) adedi 50 m3’e kadar 
odalarda 4, 100 m3’e kadar odalarda 6 adet mi? 

  

45. Boruların odada kalan en uç kısmı kapatılmış mı?   

46. İlaç verme aygıtları (Kutu Açacağı, Aplikatör, vs.) odanın dışında mı?   

47. Fümigantın ürüne direk temasını önlemek için meme uçlarına veya delik altlarına 
buharlaştırma kabı monte edilmiş mi? 

  

48. Gazın belirli aralıklarla ölçümünü gr/m3 cinsinden yapacak “Gaz Konsantrasyon 
Dedektörü” var mı? 

  

49. Oda veya konteynerin alt ve üst kısmından olmak üzere en az iki noktadan gaz 
ölçümü yapılabilmekte mi? 

  

50. Gaz sızdırmazlığını kontrol edecek “Gaz Sızıntısı Dedektörü” var mı?   

51. Meyve eti sıcaklığının en az 20 derecede olup olmadığını kontrol etmek amacıyla 
meyve eti sıcaklık sensörü(gıda termometresi) var mı? 

  

52. Methyl Bromide karşı koruyucu nitelikte elbise, maske ve eldiven var mı?   

53. Fümigasyon uygulaması yapılacak ihracata konu ürün paletinin yüksekliği en fazla 
2 m’mi? 

  

54. Fumigasyon esnasında ürünün altında kullanılan ızgara veya palet var mı?   

55. Fümigasyon işlemlerini dışardan özel bir fümigasyon firmasının yapması 
durumunda bu firmayla yapılmış bir sözleşme var mı?  

  

56. Fümigasyon işlemlerini firmanın kendi bünyesinde teknik personel yapıyorsa bu 
kişinin fümigasyon operatörü belgesi var mı? Firmanın Fumigasyon ruhsatı var mı? 

  

 

Yukarıda yer alan maddeler kontrol edilmiş ve tüm sorulara evet cevabı verilmek suretiyle kiraz 

paketleme ve fumigasyon uygulama tesisi uygun bulunmuştur. 

 

 Resmi Kontrol Görevlisi        2. Resmi Kontrol Görevlisi             Firma Yetkilisi 

 

Adı Soyadı:    Adı Soyadı:                                  Adı Soyadı    : 

Unvanı     :    Unvanı     :               Firma-Kaşesi  : 

İmza     :    İmza     :               İmza      : 


