
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zararlı Organizmadan Ari 
Üretim Yerlerinin ve 

Zararlı Organizmadan Ari 
Üretim Sahalarının 

Kurulması İçin 
Gereklilikler  

 

 
 
 
 
 
 

 
ISPM 10 

U
lu

sl
ar

ar
as

ı 
B

it
k

i 
S

ağ
lı

ğ
ı 

S
ta

n
d

ar
tl

ar
ı 

 1
0
 



 

 

© FAO 1999 

ULUSLARARASI BİTKİ  

SAĞLIĞI STANDARTLARI 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISPM 10 

 
Zararlı Organizmadan Ari Üretim Yerlerinin ve Zararlı 

Organizmadan Ari Üretim Sahalarının Kurulması İçin Gereklilikler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu 

Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır.  

Kabulü 1999; Yayınlanması 2016 

 
 

 



 

 

 

 

FAO encourages the use, reproduction and dissemination of material in this 

information product. Except where otherwise indicated, material may be copied, 

downloaded and printed for private study, research and teaching purposes, or for 

use in non-commercial products or services, provided that appropriate 

acknowledgement of FAO as the source and copyright holder is given and that 

FAO’s endorsement of users’ views, products or services is not implied in any way. 

When this ISPM is reproduced, it should be mentioned that current adopted 

versions of ISPMs are available for download on www.ippc.int.  

All requests for translation and adaptation rights, and for resale and other 

commercial use rights should be made via www.fao.org/contact-us/licencerequest 

or addressed to copyright@fao.org. 

FAO information products are available on the FAO website 

(www.fao.org/publications) and can be purchased through 

publicationssales@fao.org. 

The designations The designations employed and the presentation of material in 

this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on 

the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or 

of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The 

mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these 

have been patented, does not imply that these have been endorsed or 

recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not 

mentioned. The views expressed in this information product are those of the 

author(s) and do not necessarily reflect the views or policies of FAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Publication history 

This is not an official part of the standard 

1995-10 EWG developed draft text 

1996-05 CEPM-3 added topic Pest free production sites and reviewed draft text 

(1996-001) 

1997-10 CEPM-4 revised draft text and approved for MC 

1998 Sent for MC 

1999-05 CEPM-6 revised draft text for adoption 

1999-10 ICPM-2 adopted standard 

ISPM 10. 1999. Requirements for the establishment of pest free places of 

production and pest free production sites. Rome, IPPC, FAO. 

2010-07 IPPC Secretariat applied ink amendments as noted by CPM-5 (2010). 

2015-06 IPPC Secretariat incorporated ink amendments and reformatted 

standards following revoking of standards procedure from CPM-10 (2015). 

Publication history last modified: 2015-12.. 

http://www.ippc.int/
mailto:copyright@fao.org
mailto:publicationssales@fao.org


Zararlı Organizmadan Ari Üretim Yerlerinin ve Zararlı Organizmadan Ari Üretim Sahalarının 

Kurulması İçin Gereklilikler ISPM 10 
 

  

 

İÇİNDEKİLER 

Kabul ........................................................................................................................................................ 4 

GİRİŞ ....................................................................................................................................................... 4 

Kapsam ..................................................................................................................................................... 4 

Kaynaklar ................................................................................................................................................. 4 

Tanımlar ................................................................................................................................................... 4 

Gerekliliklerin Genel Çerçevesi ............................................................................................................... 4 

1. Zararlı Organizmadan Ari Üretim Yeri veya Zararlı Organizmadan Ari Üretim Sahası Kavramı ..... 6 

1.1 Zararlı Organizmadan Ari Üretim yeri veya Zararlı Organizmadan Ari Üretim Sahası 

Uygulaması .......................................................................................................................... 5 

1.2 Zararlı Organizmadan Ari Üretim Yeri veya Zararlı Organizmadan Ari Üretim Sahası ve 

Zararlı Organizmadan Ari Üretim Alanı Arasındaki Fark ................................................... 5 

2. GENEL GEREKLİLİKLER ................................................................................................................ 6 

2.1 Zararlı Organizmadan Ari Üretim Yeri veya Zararlı Organizmadan Ari Üretim Sahası İçin 

Kritik Faktörler .................................................................................................................... 6 

2.1.1. Zararlı Organizmanın Özellikleri……………………………………………..6 

2.1.2 Üretim Yerinin veya Üretim Alanının Özellikleri……………………………….6 

2.1.3 Üreticinin Operasyonel Kabiliyeti………………………………………………7 

2.1.4 NPPO’nun Sorumlulukları ve Gereklilikleri……………………………………7 

2.2 Zararlı Organizmadan Ari Üretim Yerlerinin veya Zararlı Organizmadan Ari Üretim 

Sahalarının Kurulması ve Sürdürebilirliği ........................................................................... 7 

 2.2.1 Zararlı Organizmadan Ari Sistemlerin Kurulması…………………………………..7 

 2.2.2 Zararlı Organizmadan Ariliğin Sürdürebilirliği İçin Sistemler ………………………8 

 2.2.3 Zararlı Organizmadan Ariliğin sağlanması veya sürdürebilirliğin doğrulanması…….8  

2.2.4 Sevkiyatın Ürün Kimliği ve Bitki Sağlığı Güvenliği…………………………………..8 

2.3          Tampon Bölge Gereklilikleri………………………………………………………………8 

3. BELGELEME VE İNCELEME .......................................................................................................... 9 

3.1 Genel Kayıtlar ...................................................................................................................... 9 

3.2 Bitki Sağlığı Sertifikalarına İlişkin Ek Deklerasyon…………………………..........................9 

3.3 Bilgi Sağlanması ................................................................................................................ 9 

 



ISPM 10 

Zararlı Organizmadan Ari Üretim Yerlerinin ve Zararlı Organizmadan Ari Üretim Sahalarının 

Kurulması İçin Gereklilikler 
 

                                                                                                                                     4 

 

 
KABUL 

Bu standart Bitki Sağlığı Önlemleri Geçici Komisyonu tarafından Ekim 1999’da kabul edilmiştir. 

GİRİŞ 

Kapsam 

Bu standart, bitki, bitkisel ürün ve diğer düzenlenmiş maddelerin ithalatı için bitki sağlığı gerekliliklerini 

yerine getirilmesi için zararlı risk yönetimi seçenekleri olarak zararlı organizmadan ari üretim yerlerinin ve 

zararlı organizmadan ari üretim sahalarının kurulması ve kullanılmasına ilişkin gereklilikleri açıklar. 

Kaynaklar 

Mevcut standart, Bitki Sağlığı Önlemleri için Uluslararası Standartlara (ISPM'ler) atıfta bulunur. ISPM'ler, 

Uluslararası Bitki Sağlığı Portalı'nda (IPP) şu adreste mevcuttur: 

 https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/ 

IPPC. 1997. International Plant Protection Convention. Rome, IPPC, FAO. 

Tanımlar 

Bu standartta kullanılan bitki sağlığı terimlerinin tanımları ISPM 5’te (Bitki Sağlığı Terimleri Sözlüğü) 

bulunmaktadır.  

Gerekliliklerin Genel Çerçevesi 

Bu standart, ihracatçı ülkelerin ithalatçı ülkelere bitki, bitkisel ürün ve diğer düzenlemeye tabi maddelerin 

belirli bir zararlı organizma veya zararlı organizmalardan ari olduğuna ve zararlı organizmanın 

bulunmadığı bir yerden ithal edildiğinde bitki sağlığı ithalat gerekliliklerini karşıladığına dair güvence 

sağlaması için “zararlı organizmadan arilik” kavramını kullanır. Bir üretim yerinin belirli bir bölümünün 

ayrı bir birim olarak yönetildiği ve belirli bir zararlı veya zararlılardan ari tutulabildiği durumlarda, bu yer, 

zararlıdan ari üretim yeri olarak kabul edilebilir. Zararlıdan ari üretim yerlerinin veya zararlıdan ari üretim 

sahalarının kullanımı, zararlının biyolojisi, üretim yerinin özellikleri ile ilgili kriterlerin kullanımına, 

üreticinin operasyonel yeteneklerine ve ulusal bitki koruma organizasyonunun (NPPO) gereksinimleri ve 

sorumluluklarına bağlıdır.  

Zararlı organizmadan ari üretim yeri veya zararlı organizmadan ari üretim sahasının NPPO bitki sağlığı 

önlemlerine göre oluşturulması ve korunması için gereklilikler aşağıdakileri içermektedir: 

- Zararlı organizmadan arilik sistemlerin kurulması, 

- Zararlı organizmadan ariliği sürdürmek için sistemler, 

- Zararlı organizmadan ariliğin korunduğunun doğrulanması, 

- Ürün kimliği, ürün bütünlüğü ve bitki sağlığı güvenliği. 

Gerekli olduğunda, zararlı organizmadan ari üretim yeri veya zararlı organizmadan ari üretim sahası,  

tampon bölgenin kurulması ve muhafazasını da içerir. 

Zararlı organizmadan ari üretim yeri veya zararlı organizmadan ari üretim sahasını desteklemek için gerekli 

resmi faaliyetler, sistemin belgelenmesini ve ürünle alınan önlemlerle ilgili yeterli kayıtların tutulmasını 

içerir. Zararlı organizmadan ariliğin güvencesini ve tahmin sistemlerini desteklemek için alınan tedbirler ve 

denetim prosedürleri NPPO tarafından yapılması gereklidir. İkili anlaşmalar ve düzenlemeler gerekebilir. 

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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1. Zararlı Organizmadan Ari Üretim Yeri veya Zararlı Organizmadan Ari Üretim Sahası 

Kavramı 

1.1 Zararlı Organizmadan Ari Üretim Yeri Ve Zararlı Organizmadan Ari Üretim Sahası 

Uygulaması  

“Zararlı organizmadan ari üretim yeri”: “bilimsel kanıtlarla belirli zararlı organizmanın ortaya çıkmadığı, 

ve uygun olan durumlarda bu koşulun belirli periyotlar için resmi olarak sağlandığı üretim yeridir”. 

İhracatçı bir ülke için, ithalatçı bir ülke tarafından talep edilmesi halinde, bitki, bitkisel ürün ve diğer 

düzenlenmiş maddelerin sevkiyatının, ilgili süre boyunca o yerde ilgili zararlının bulunmadığının 

gösterildiği zararlıdan ari üretim yerinde üetildiğini ve/veya buradan taşındığını temin etmek için bir araç 

sağlar.Zararlı organizmadan ari olma, sürveyler ve/veya üretim mevsiminde yapılan denetimlerle ve üretim 

yerine zararlı organizma girişini engelleyen diğer sistemlerle sağlanmaktadır.  

İlgili zararlı organizmaya bağlı olarak, ithalatçı ülke için yerel koşullar ve riskin kabul edilebilir seviyeleri, 

ihracat yılındaki basit bir büyüme mevsimi denetiminden, birkaç yıl boyunca sürdürülen karmaşık bir 

araştırma ve destekleyici prosedürlere kadar farklı yoğunluktaki önlemlerle yeterli bir güvenlik düzeyi 

sağlanabilir.  

Zararlıdan ari üretim yeri kavramı, tek bir üretim birimi olarak işletilen herhangi bir tesise veya tarla 

koleksiyonuna uygulanabilir. Üretici gerekli önlemleri üretim yerinin tamamına uygular. 

Bir üretim yerinin belirli bir bölümünün bir üretim yeri içinde ayrı bir birim olarak yönetilebildiği 

durumlarda, o alanı zararlılardan arındırmak mümkün olabilir. Bu gibi durumlarda, üretim yerinin 

zararlıdan ari üretim yeri içerdiği kabul edilir. 

Zararlı organizmanın biyolojisinin, üretim yerine veya üretim sahasına sınır alanlardan girmesi muhtemel 

olduğu durumlarda, üretim yeri veya üretim sahası çevresinde uygun bitki sağlığı önlemlerinin uygulandığı 

bir tampon bölge tanımlanması gerekir. Tampon bölgenin kapsamı ve bitki sağlığı önlemlerinin doğası, 

zararlı organizmanın biyolojisine ve üretim yeri veya üretim sahasının özelliklerine bağlıdır. 

1.2 Zararlı Organizmadan Ari Üretim Yeri veya Zararlı Organizmadan Ari Üretim Sahası ve 

Zararlı Organizmadan Ari Üretim Alanı Arasındaki Fark 

Zararlı organizmadan ari üretim yeri kavramı, zararlı organizmadan ari alan kavramından farklıdır (bkz. 

ISPM 4 (Zararlı organizmadan ari alanların tesisi için gereklilikler)). Zararlı organizmadan ari alan, zararlı 

organizmadan ari üretim yeri ile aynı amaca sahiptir ancak farklı şekilde uygulanır. Zararlı organizmadan 

ari üretim yeri ile zararlı organizmadan ari alan arasındaki her fark, zararlı organizmadan ari üretim sahası 

için de geçerlidir. 

Zararlı organizmadan ari alan, bir üretim yerinden çok daha büyüktür, birçok üretim yerini içerir ve bir 

ülkenin tamamına veya birkaç ülkenin bir kısmına yayılabilir. Zararlı organizmadan ari alan, doğal 

bariyerlerle veya genellikle uygun geniş bir tampon bölge ile izole edilebilir. Zararlı organizmadan ari 

üretim yeri, ilgili zararlı organizmanın yaygın olduğu ve yakın çevresinde bir tampon bölge oluşturarak 

izole edildiği bir alanda yer alabilir. Zararlı organizmadan ari alan, genellikle uzun yıllar boyunca kesintiye 

uğramazken, zararlıdan ari üretim yeri statüsü sadece bir veya birkaç büyüme dönemi için korunabilir. 

zararlı organizmadan ari üretim yeri, bir bütün olarak ihracatçı ülkenin NPPO’su tarafından yönetilir. 

Zararlı organizmadan ari üretim yeri, NPPO’nun gözetimi ve sorumluluğu altında, üretici tarafından 

bireysel olarak yönetilir. Zararlı organizmadan ari alanda, zararlı bulunursa, tüm alan şüphe altına alınır. 

Eğer zararlı organizmadan ari üretim yerinde bulunursa, o yer statüsünü kaybeder, ancak alandaki diğer 

üretim yerleri doğrudan etkilenmez. Bu farklılıklar özel durumlarda her zaman uygulanmaz. Zararlı 

organizmadan ari alanda bulunan bir üretim yeri, zararlı organizmadan ari üretim yeri gerekliliklerini 

karşılayabilir, ancak ithalatçı ülke doğrulanmasını isteyebilir.   

Bir yönetim seçeneği olarak, zararlı organizmadan ari üretim yeri veya zararlı organizmadan ari alan 
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seçimi, ilgili zararlı organizmanın ihracatçı ülkedeki fiili dağılımına ve özelliklerine ve  idari hususlara 

bağlı olacaktır. Her iki sistem de gerekli zararlı ariliği güvencesini sunabilir: zararlı organizmadan ari alan, 

esas olarak, birçok üretim yerini kapsayan bir alana önlemlerin ortak uygulanmasıyla bunu sağlar; zararlı 

organizmadan ari üretim yeri, yönetim prosedürlerinin, sürveylerin ve denetimlerin kendisine özel ve 

yoğun bir şekilde uygulanması gerçeğiyle bunu sağlar. 

2 GENEL GEREKLİLİKLER 

2.1 Zararlı Organizmadan Ari Üretim Yeri veya Zararlı Organizmadan Ari Üretim Sahası İçin 

Kritik Faktörler 

Üretim yeri veya üretim sahasının zararlı organizmadan ari olduğunun sağlanması aşağıdakilere 

dayanmaktadır: 

- Zararlı organizmanın özellikleri 

- Üretim yerinin ve üretim sahasının özellikleri 

- Üreticinin operasyonel kabiliyeti 

- NPPO’nun sorumlulukları ve gereklilikleri 

2.1.1 Zararlı Organizmanın Özellikleri 

Bir üretim yeri veya üretim sahası, zararlı organizmanın özellikleri buna uygunsa, gerekli zararlı ariliği  

güvencesi ile belirli bir zararlı organizmadan ari olarak ilan edilebilir. Uygun özellikler aşağıdakileri 

içerebilir: 

- Zararlı organizmanın doğal yayılımı (veya vektörlerinin, uygunsa) yavaş ve kısa mesafelerdedir. 

- Zararlı organizmanın yapay yayılım olanakları sınırlıdır. 

- Zararlı organizma sınırlı konukçu dizisine sahiptir. 

- Zararlı organizmanın önceki mevsimden canlı kalma olanağı düşüktür. 

- Zararlı organizma orta veya düşük üreme oranına sahiptir. 

- Zararlı organizmanın tespitinde uygun mevsimlerde yapılan görsel denetimler, arazi veya 

laboratuvarda uygulanan testlerle yeterli derecede hassas metotlar mümkün olmalıdır. 

- Mümkün olduğu kadar, zararlı organizmanın biyolojisini etkileyen faktörler (gecikme süresi) ve 

üretim yerinin yönetimine müdahale edilmemelidir. 

Zararlı organizmanın yönetimi ve kontrolü için etkili ve uygun önlemlerin mevcudiyeti zararlı 

organizmadan ari üretim yeri veya zararlı organizmadan ari üretim sahası oluşturulması ve sağlanmasında 

başka bir avantajdır. 

2.1.2 Üretim Yerinin veya Üretim Alanının Özellikleri 

“Üretim yeri” nin temel tanımı sağlanmalıdır. (ör. tek bir üretim yeri ve çiftlik ünitesi olarak 

işletilmektedir). İlgili zararlı organizmaya veya yerel koşullara bağlı olarak, uygun olduğu şekilde bir 

üretim yeri ve üretim sahası ile tampon bölge aşağıdaki ek özelliklerden bazılarını gerektirebilir: 

- Muhtemel zararlı organizma istilası kaynaklarından yeterli bir mesafede, uygun izolasyonla yer 

(zararlı organizma hareketine engel olabilecek fiziksel özelliklerden yararlanılarak) olmalıdır.  

- Resmi olarak tanınan sınırlarla net sınırlama 

- Tampon bölgeye erişim (uygunsa) 

- Üretim yeri veya üretim sahasındaki ihracat şartlarını sağlayanlar dışında zararlının konukçularının 

bulunmaması 
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- Zararlı organizmanın konukçularının tampon bölgede (uygunsa) bulunmaması veya konukçular 

üzerinde zararlı organizmanın yeterli kontrol. 

2.1.3 Üreticinin Operasyonal Kabiliyeti       

Üretici, zararlının organizmanın üretim yerine veya üretim sahasına girişini engellemek ve uygun bitki 

sağlığı önlemlerinin uygulanmasıyla zararlı organizmadan ariliğin korunması için NPPO tarafından da 

dikkate alınan yönetim, teknik ve operasyonel özelliklerini tanımlamalıdır. Üretici veya NPPO, 

gerektiğinde tampon bölgede uygun bitki sağlığı önlemlerini uygulama becerisine de sahip olmalıdır. 

2.1.4 NPPO’nun Sorumlulukları ve Gereklilikleri                                                                                                                        

NPPO, bir üreticinin zararlıdan ari üretim yeri veya zararlıdan ari üretim sahasının beyanının gerekli zararlı 

ariliği güvencesini vermek için karşılaması gereken özel gereksinimleri tanımlamalıdır. NPPO, zararlı 

organizmadan ariliği doğrulayan sürveyler, denetimler ve diğer sistemlerden sorumludur. Herhangi bir 

zararlı ve konukçu için gerekli yönetim sistemleri genellikle yaygın olarak bilinir ve herhangi bir ülkede 

kullanılabilir. Uygun olduğunda, NPPO bu yönetim sistemlerinde eğitim sağlayabilir. NPPO, uyumluluğun 

sağlanabilmesini sağlamak için bitki sağlığı ithalat gerekliliklerini kontrol etmeli ve/veya ikili olarak 

koşullar oluşturmalıdır. 

2.2 Zararlı Organizmadan Ari Üretim Yerlerinin veya Zararlı Organizmadan Ari Üretim 

Sahalarının Kurulması ve Sürdürebilirliği 

Zararlı organizmadan ari üretim yeri ve zararlı organizmadan ari üretim sahalarının kurulması ve 

sürdürebilirliğinde NPPO’nun göz önünde bulundurması gereken dört bileşen vardır. 

- Zararlı organizma ariliğini tesis eden sistemler 

- Zararlı organizma ariliğini korumak için sistemler 

- Zararlı organizma ariliğinin elde edildiğinin veya sürdürüldüğünün doğrulanması 

- Sevkiyatın ürün kimliği ve bitki sağlığı güvenliği 

2.2.1 - Zararlı Organizma Ariliğini Tesis Eden Sistemler 

NPPO normalde üretici tarafından yerine getirilmesi gereken ve üretim yerinin veya üretim sahasının 

zararlı organizmadan ariliğinin ilan edilmesini sağlayan bir dizi şartları tanımlamalıdır. Bu gereklilikler, 

üretim yerinin veya üretim sahasının (ve uygunsa tampon bölgenin) özellikleri ve üreticinin operasyonel 

yetenekleri ile ilgili olacaktır. Üretici (veya kuruluşları) ve NPPO arasında özel önlemlerin alınmasını 

sağlamak için resmi anlaşmalar gerekli olabilir. 

Bazı durumlarda, NPPO, sevkiyatların ihracat için sertifikalandığı yıldan bir veya daha fazla yıl önce, 

zararlı organizmadan arilik resmi sürveylerle doğrulanmasını talep edebilir. Bu şekilde ariliği doğrulamak 

için kullanılan metotlar, ihracat yılında ariliği doğrulamak için kullanılanlarla aynı veya bunlardan farklı 

olabilir (bakınız bölüm 2.2.3’e). Diğer durumlarda, NPPO, sadece üretim yılında zararlı organizmadan 

ariliğin doğrulanmasını gerektirebilir. Her durumda, NPPO’nun ve üreticilerin amacı, genellikle bir üretim 

yeri veya üretim sahasının zararlı organizmadan arilik durumunu yıllar boyunca sürekli olarak sürdürmek 

olacaktır. Zararlı organizmanın, zararlı organizmadan ari üretim yeri veya zararlı organizmadan ari üretim 

sahasında veya zararlı organizmadan ari olması amaçlanan tampon bölgede tespit edilmesi durumunda, 

zararlı organizmadan arilik durumunun geri çekilmesi ve zararlı organizmadan ari üretimin nihai olarak 

yeniden tesis edilmesi ve doğrulanması için nedenin araştırılması ve gelecekteki sorunları önlemek için 

alınacak önlemlerin değerlendirilmesi dahil özel hükümler oluşturulmalıdır.  

Zararlı organizmadan ari üretim sahalarının kurulması durumunda, bunların kapsamını belirlemek için 

sınırlama sürveyleri kullanılabilir. 
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2.2.2 - Zararlı Organizma Ariliğini Korumak Için Sistemler 

NPPO,  genel olarak, büyüme dönemi öncesinde ve/veya sırasında üretim yerine veya üretim sahasına (ve 

uygunsa tampon bölgeye) özel tedbirlerin uygulanmasını talep etmelidir ve üretim yeri veya üretim 

sahasının genel olarak denetlenmesinden ve bu gerekliliklerin yerine getirilmesinden sorumludur. 

Amaçları, zararlı organizmanın üretim yerine veya sahasına girişini engellemek veya önceden tespit 

edilmemiş bulaşmaları yok etmektir. Bu tedbirler aşağıdakileri içerebilir: 

- Engelleyici tedbirler  (ör. Zararlı organizmadan ari üretim materyali, diğer konukçuların 

eliminasyonu) 

- Uzaklaştırıcı tedbirler (ör. Fiziksel bariyerler, paravanlar, kontrol alet ekipmanları, makine, bitkiler, 

toprak ve yetiştirme ortamı) 

- Zararlı organizma kontrol tedbirleri (ör. Kültürel metotlar, uygulamalar ve dayanıklı çeşitler) 

Üreticinin yapması gerekenler: 

- Zararlı organizmanın herhangi bir şüpheli veya mevcut varlığınının NPPO’ya bildirilmesi 

- NPPO tarafından belirlenen zaman süresi içinde kültürel ve zararlı organizma kontrol prosedürleri 

ile ilgili kayıtların sağlanması  

2.2.3 Zararlı Organizma Ariliğinin Elde Edildiğinin veya Sürdürüldüğünün Doğrulanması 

Zararlı organizmadan arilik durumunun doğrulanması,NPPO personeli veya NPPO tarafından 

yetkilendirilen sorumlu personel trafından, üretim yerinin veya üretim sahasının (ve gerekirse tampon 

bölgenin) zararlıdan arilik durumunu değerlendirmek için özel sürveyler usulüne uygun olarak yapılır. 

Bunlar çoğunlukla büyüme dönemi denetimleri şeklinde olu, ancak, ancak diğer tespit yöntemlerini de 

içerebilir (örneklemeyi takiben laboratuar testleri, tuzak, toprak testleri vd.). 

Zararlı organizmadan arilik durumu, belirtilen sayıda veya sıklıkta yapılan denetim veya testler ile 

doğrulanabilir (ör. aylık aralıklarla üç denetim). Denetimler veya diğer prosedürler, tek bir büyüme dönemi 

ile ilgili olabilir veya birkeç dönem boyunca gerekli olabilir. Hasat edilen ürünün denetimi veya test 

edilmesi üretim yeri veya sahasında gerekli olabilir. Birkaç yıl boyunca zararlı organizmadan arilik 

istenebilir ve önceki yıllarda sahada konukçu bitkilerin yetiştirilmesi yasaklanabilir. 

Doğrulama prosedürleri, üretim yerinin ayrı ayrı parsellere bölünmesi ile ilgili olması gereken ve zararlıya 

ve belirtilerine göre genel tahmin veya örnekler alınarak yürütülebilen bir tasarıma dayanmalıdır. Zararlı 

organizmadan ari üretim yerini veya zararlı organizmadan ari üretim sahasını çevreleyen alanda zararlı 

organizmanın yaygınlığı, gerekli sürveyin yoğunluğunu etkileyebilir. 

2.2.4 Sevkiyatın Ürün Kimliği ve Bitki Sağlığı Güvenliği 

Ürünün kimliğini (zararlıdan ari üretim yerine kadar izlenebilirliği sağlamak için etiketleme) ve sevkiyatın 

bütünlüğünü korumak için doğrulama önlemleri gerekebilir. Hasattan sonra ürünün zararlı organizmadan 

ariliği sağlanmalıdır. 

2.3 Tampon Bölge Gereklilikleri  

Uygun durumlarda, zararlı organizmadan ari bir üretim yeri veya zararlı organizmadan ari bir üretim 

sahasının kurulması ve bakımı, üretim yeri veya sahasına bitişik tampon bölge ile ilgili olan prosedürleri 

içerir. 
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Tampon bölgenin kapsamı, büyüme dönemi boyunca zararlı organizmanın doğal olarak yayılabileceği 

mesafe temelinde NPPO tarafından belirlenmelidir. İzleme sürveyleri bir veya daha fazla büyüme dönemi 

boyunca yeterli sıklıkta gerçekleştirilmelidir. Tampon bölgede zararlı organizmanın tespit edilmesi 

durumunda, alınacak önlem NPPO’nun gerekliliklerine dayanacaktır. Üretim yerinin veya üretim sahasının 

zararlı organizmadan arilik durumu iptal edilebilir veya tampon bölgede uygun kontrol önlemleri alınması 

gerekebilir. Her durumda, sürveylere veya kontrol tedbirlerine erişim önceden doğrulanmalıdır. Uygun ise, 

zararlı organizmadan ariliğin sürdürüldüğüne dairgüvenceyi desteklemek için  yeterli prosedürler (yerel 

raporlar/ihbarlar ve yayınlar, yerel yönetmelikler, tespit edilen zararlının kontrol/eliminasyonu) 

oluşturulabilir. 

3 BELGELEME VE İNCELEME 

Uygunsa, tampon bölgede alınan tedbirler de dahil olmak üzere, zararlı organizmadan ari üretim yerinin 

veya zararlı organizmadan ari üretim sahası kurmak ve sürdürmek için alınan önlemler, yeterli şekilde 

belgelenmeli ve periyodik olarak gözden geçirilmelidir.. NPPO, yerinde denetim, gözden geçirme ve 

system değerlendirmesi için prosedürleri oluşturmalıdır. 

3.1 Genel Kayıtlar 

Uygun olduğu şekilde, NPPO tarafından genel olarak zararlı organizmadan ari üretim yerlerinin veya 

zararlı organizmadan ari üretim sahalarının kurulması için uygulanan idari sistem hakkında ve ilgili belirli 

zararlı(lar) ile ilgili belgeler mevcut olmalıdır. Bu, kullanılan survey sisteminin (denetim, sürvey ve izleme 

dahil),  zararlı organizmanın varlığına tepki prosedürlerinin (düzeltici eylem planları) ve ürün kimliğini ve 

sevkiyatın bitki sağlığı güvenliğini sağlamaya yönelik prosedürlerin ayrıntılarını içerir. 

Ayrıca, uygun olduğu şekilde, bir üretim yerinde veya bir üretim sahasında ve belirli bir  büyüme dönemi 

içinde zararlı organizmdan arilik statüsünün onaylanmasıyla ilgili olarak, ilişkili tampon bölgede dahil, 

gerçekleştirilen spesifik eylemler, sürveylerin sonuçları ve zararlı yönetim kayıtları (örneğin, tedavi türleri 

ve tarihleri, dayanıklı çeşitlerin kullanımı) mevcut olmalıdır. 

Zararlı organizmadan arilik durumunu geri alma ve eski haline getirilmesi prosedürler belgelenmelidir. 

Zararlı organizmadan ari üretim yerini veya zararlı organizmadan ari üretim sahasını kurmak ve sürdürmek 

için karmaşık önlemler gerektiğinde, yüksek bir zararlı organizma ariliği güvencesi gerektiğinde, bir 

operasyonel plana ihtiyaç duyulabilir. Uygun olduğunda, böyle bir plan, ilgili üretici ve tüccar(lar)ın rol ve 

sorumlulukları da dahil olmak üzere systemin işleyişinde gerekli olan belirli ayrıntıları listeleyen ikili 

anlaşmalara veya düzenlemelere dayalı olacaktır.  

3.2 Bitki Sağlığı Sertifikalarına İlişkin Ek Deklarasyon  

NPPO tarafından bir sevkiyt için bitki sağlığı sertifikasının düzenlenmesi, zararlı organizmadan ari üretim 

yeri veya zararlı organizmadan ari üretim sahası gerekliliklerinin yerine getirildiğini teyit eder. İthalatçı 

ülke, bu amaçla bitki sağlığı sertifikası üzerinde uygun bir ek beyan talep edebilir. 

3.3 Bilgi Sağlanması 

İhracatçı ülkenin NPPO’su, talep üzerine, ithalatçı ülkenin NPPO’suna zararlı organizmadan ari üretim 

yerlerinin veya zararlı organizmadan ari üretim sahalarının kurulması ve bakımının gerekçesini sunmalıdır. 

İkili düzenlemelerin veya anlaşmaların öngördüğü durumlarda, ihracatçı ülkenin NPPO’su, ithalatçı 

ülkenin NPPO’suna zararlı organizmadan ari üretim yerlerinin veya zararlı organizmadan ari üretim 

sahalarının kurulması veya geri çekilmesine ilişkin bilgileri hızlıca sağlamalıdır. 
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IPPC 

The International Plant Protection Convention (IPPC) is an 

international plant health agreement that aims to protect 

cultivated and wild plants by preventing the introduction and 

spread of pests. International travel and trade are greater than 

ever before. As people and commodities move around the 

world, organisms that present risks to plants travel with them. 

 
Organization 

R There are over 180 contracting parties to the IPPC. 

R Each contracting party has a national plant protection 

organization (NPPO) and an Official IPPC contact point. 

R Nine regional plant protection organizations (RPPOs) 

work to facilitate the implementation of the IPPC in 

countries. 

R IPPC liaises with relevant international organizations to 

help build regional and national capacities. 

R The Secretariat is provided by the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

International Plant Protection Convention (IPPC) 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

Tel: +39 06 5705 4812 Fax: +39 06 5705 4819 

Email: ippc@fao.org | Web: www.ippc.int 
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