
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDEN ELMA İTHALAT ŞARTLARI 

PROTOKOLÜ”NE GÖRE TAYLAND’A İHRAÇ EDİLECEK ELMA’NIN  

ÜRETİM ALANINA AİT DENETİM FORMU” 

Elma Üreticisinin; 

Adı-Unvanı-İletişim Bilgileri:  

Üretim Alanının Adresi:  

Üretim Alanının Büyüklüğü(da):  

Üretim Alanındaki Ağaç Sayısı ve Yaşı:  

Denetim ve Kontrol Tarihi:  

 

Sıra 

No 

Kontrol Parametresi Evet Hayır 

 

1 

Tayland’a ihraç edilecek Elma’nın (Malus domestica) üreticisinin 

"Türkiye Cumhuriyeti’nden Elma İthalat Şartları Protokolü" ve 

prosedürü hakkında bilgisi var mı? 

  

 

2 

Tayland’a ihraç edilecek elmanın üreticisinin "Türkiye 

Cumhuriyeti’nden Elma İthalat Şartları Protokolü" uyarınca elma 

ihracat prosedürüne uyacağına dair Taahhütnamesi var mı? 

  

3 Tayland’a ihraç edilecek elmaların üretiminden ihracatına kadarki tüm 

aşamaların takibine yönelik geriye dönük izlenebilirlik sistemi var mı? 
  

 

4 

Tayland’a ihraç edilecek elmaların yetiştirildiği bahçe iyi tarım 

uygulamaları kapsamında GLOBALGAP sertifikasyonuna sahip 

mi?  

  

 

5 

Tayland’a ihraç edilecek elmaların yetiştirildiği bahçeler İl/İlçe 

Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındı mı? Alındıysa kayıt 

numarasının belirtilmesi. (Örnek: 32-01)  

…………………………………………………………………………. 

  

6 Tayland’a ihraç edilecek elmaların yetiştirildiği üretim alanında 

gerçekleştirilen yönetim, izleme ve kontrol faaliyetleri kayıt altında 

tutulmakta mıdır? 

  

 

7 

Tayland’a ihraç edilecek elmaların yetiştirildiği bahçeler de ISPM-26'ya 

göre İl/İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarınca Akdeniz Meyve Sineğinin 

tuzakla izleme ve takibi ile yapılmakta mı? Kayıtları tutulmakta mı? 

  

8 Tayland’a ihraç edilecek elmaların yetiştirildiği üretim alanlarında bir 

kilometrekareye en az bir tuzak yerleştirilmiş mi? 
  

9 Akdeniz Meyve Sineğinin tuzakla takip dönemi boyunca ayda en az bir 

kez feromon değiştirilerek ve tuzak sonuçlan yazın ayda dört kez, 

ilkbahar ve sonbaharda ayda iki kez ve kışın ayda bir kez kontrol 

edilmekte mi? 

  

10 Tayland’a ihraç edilecek elmaların üretiminde bitki koruma ürünleri 

ülkemizde ruhsatlı mı? 
  

11 Tayland’a ihraç edilecek elmalar Tayland’daki ve Türkiye'deki 

ilgili bitki sağlığı Kanun ve Yönetmeliklerine uygun ve Tayland 

karantina konusu zararlılardan (Protokol Ek-1) ari mi? 

  

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

bahçesi uygun bulunmuştur. 

1. Resmi Kontrol Görevlisi   2. Resmi Kontrol Görevlisi   Firma Yetkilisi 

Adı Soyadı:     Adı Soyadı:     Adı Soyadı : 

Unvanı :     Unvanı :     Firma-Kaşesi : 

İmza :     İmza :     İmza: 


