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KABUL 

 

Bu standart Bitki Sağlığı Önlemlerine İlişkin Komisyon Tarafından Mart 2007’de kabul edilmiştir. 

 

GİRİŞ 

 

Kapsam 

Bu standart, zararlıdan arî alanların ve zararlı yaygınlığının düşük olduğu alanların iki taraflı 

tanınması için rehberlik sağlar ve prosedürü açıklar. Bu standartta tanınma yöntemlerine ilişkin 

belirgin bir zaman çizelgesi bulunmamaktadır. Ayrıca bu standartta zararlıdan arî üretim alanları ve 

yerlerine ilişkin bazı hususlar da yer almaktadır. 

 

Kaynaklar 

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

ISPM'ler, Uluslararası Bitki Sağlığı Portalı'nda (IPPC) şu adreste mevcuttur: 

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

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

WTO. 1994. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures. Geneva, 

World Trade Organization. 

Tanımlar 

Bu standartta kullanılan bitki sağlığı terimlerinin tanımları ISPM No. 5’te (Bitki Sağlığı Terimleri 

Sözlüğü) bulunmaktadır.  

Gerekliliklerin Genel Çerçevesi 

Zararlı organizmadan arî alanların (ZAA) ve düşük yoğunlukta zararlı organizma bulunan alanların 

(DYZOA) tanınması, sınırlandırılmış alandaki ilgili zararlının durumunun kabulünü sağlamaya 

yönelik teknik ve idari bir süreçtir. ZAA'ların ve DYZOA'ların oluşturulması için teknik 

gereklilikler ve ayrıca tanıma ile ilgili belirli unsurlar, diğer Bitki Sağlığı Önlemleri için 

Uluslararası Standartlarda (ISPM'ler) ele alınmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Bitki Koruma 

Sözleşmesinin (IPPC) birçok ilkesi konuyla ilgilidir (IPPC, 1997). 

IPPC’ye taraf ülkeler, gereksiz gecikme olmaksızın bir tanıma sürecine devam etmelidir. Süreç, akit 

taraflar arasında ayrım yapılmadan uygulanmalıdır. Akit taraflar, tanıma sürecinin tüm yönlerinde 

şeffaflığı korumaya çalışmalıdır. 

Bu standartta açıklanan prosedür son zamanlarda zararlı organizmanın eradike edildiği ya da baskı 

altına alındığı alanlara ilişkin detaylı bilgi ve bilimsel doğrulamanın gerekli olabileceği durumlarla 

ilgilidir. Bu prosedür akit taraflar için belirtilen adımları içerir: tanıma talebi, talebin ve 

beraberindeki bilgi paketinin alındığına dair bildirim, sürecin açıklaması, sağlanan bilgilerin 

değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarının iletilmesi, resmi tanımanın sağlanması. Ancak, bir 

alanda zararlı organizmanın olmadığı ve ZAA durumunun kolaylıkla belirlenebildiği durumlarda, 

bu standartta (bölüm 4’te) açıklanan tanıma prosedürü gerekli olmayabilir ya da çok az destekleyici 

bilgi gerekebilir. 

Hem ithalat hem de ihracatçı akit tarafların ZAA’lar ve DYZOA’ların tanınmasına ilişkin özel 

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

Akit taraflar tanınma usullerini yeterli olacak şekilde belgelemelidir. 

Zararlı organizmadan arî üretim yerleri ve zararlı organizmadan ari üretim sahalarına ilişkin bazı 

hususlara da yer verilmiştir. 

ARKA PLAN 

İhracatçı akit taraflar diğer başka sonuçlarla birlikte pazara girişi sağlamak, sürdürmek ya da 

iyileştirmek için ZAA’lar ve DYZOA’lar kurabilir. İlgili ISPM'lere uygun olarak ZAA'ların veya 

DYZOA’ların oluşturulduğu bu durumlardan herhangi birinde, bu tür alanların gecikme olmaksızın 

tanınması ihracatçı akit taraflar için çok önemlidir. 

İthalatçı akit taraflar, uygun koruma seviyelerini karşılarken ve teknik gerekçelendirme 

gerekliliklerine uygun olarak, ZAA’ları veya DYZOA’ları etkili bitki sağlığı önlemleri olarak 

değerlendirilebilir. Bu nedenle ilgili ISPM’lere göre oluşturulmuş bu alanların tanınmasını 

sağlamak ithalatçı ülkenin menfaatinedir.  

ZAA’ların ve DYZOA’ların tanınmasına ilişkin IPPC maddeleri: 

“Resmi ulusal bitki koruma örgütünün sorumlulukları şunlardır… 

… zararlı organizmadan arî alan ve düşük yoğunlukta zararlı organizma bulunan alanların 

belirlenmesi, korunması ve gözetimi” (Madde IV.2e); 

“Bu Konvansiyonu’nun amaçlarına ulaşabilmek için akit taraflar birbirleriyle uygulanabilir en 

geniş kapsamda iş birliği içinde olmalıdır…” (Madde VIII). 

Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma’nın (DTÖ, 1994) 6. Maddesi 

(“Zararlı Organizma ya da Hastalıktan Ari Alanların ve Düşük Yoğunlukta Zararlı Organizma 

Bulunan Alanları Kapsayan, Bölgesel Koşullara Adaptasyon”) ZAA’ların ve DYZOA’ların 

tanınmasına ilişkin konuları içerir. 

GEREKLİLİKLER 

1. Genel Hususlar 

ISPM’lerden birkaçı ZAA ve DYZOA’ların oluşturulması ve bunlara ilişkin konulara yöneliktir. 

Bazı ISPM’lerin kapsamı ZAA ve DYZOA’lerin oluşturulmasına ilişkin teknik şartlarla doğrudan 

ilgiliyken, diğer pek çoğu bu alanların tanınmasına ilişkin resmi yöntemlerde uygulanan hükümleri 

içermektedir. 

ISPM 1 (Uluslararası Ticarette Bitkilerin Korunmasına ve Bitki Sağlığı Tedbirlerinin  

Uygulanmasına İlişkin Bitki Sağlığı İlkeleri ) ZAA ve DYZOA’ların tanınmasına ilişkin işlevsel 

prensipleri kapsamaktadır (ve gereksiz gecikmelerin önlenmesi).  

ISPM  4 (Zararlı Organizmadan Ari Alanların Oluşturulmasına İlişkin Gereklilikler)’de belirtilen, 

ihracatçı ve ithalatçı ülke arasındaki  anlaşmada belirli ZAA’lar yer aldığında, bunların 

uygulanması yeniden gözden geçirilecek ve ithalatçı ülkenin NPPO’su tarafından 

değerlendirilecektir.  

ISPM  8 (Bir Alandaki Zararlı Organizma Durumunun Belirlenmesi) zararlı kayıtlarında geçen 
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“ilan edilmiş zararlıdan ari alan” tabirinin kullanımına ilişkin kılavuz bilgi sağlar.  

ISPM 10 (Zararlıdan Ari Üretim Yerlerinin ve Zararlıdan Ari Üretim Alanlarının Tesisi için 

Gerekenler) Bitki, bitkisel ürünlerin diğer düzenleyici maddelerin  ithalatına yönelik bitki sağlığı 

şartlarının karşılanmasına yönelik risk yönetimi seçenekleri için zararlıdan arî üretim yerleri ve 

alanlarının oluşturulması ve kullanımına ilişkin şartlardan bahsetmektedir.  

ISPM 22 (Düşük Zararlı Yayılımı Alanlarının Tesisi İçin Gerekenler) bir alandaki düzenlenmiş 

zararlı organizmalar için DYZOA’ların kurulmasına ve ihracatı kolaylaştırılmak için yalnızca 

ithalatçı ülke tarafından düzenlenmiş zararlı organizmalara yönelik gereklilikleri ve usulleri 

içermektedir. Bu standartta, DYZOA’ların tanımlanması, doğrulanması, korunması ve kullanımı da 

yer almaktadır. 

ISPM 26 (Meyve Sineklerine (Tephritidae) İlişkin Zararlıdan Ari Alan Tesis Edilmesi) Tephritidae 

familyasındaki ekonomik açıdan önemli türlere ilişkin ZAA’ların oluşturulması ve korunmasına 

yönelik gerekliliklerden bahsetmektedir.  

ZAA ve DYZOA’ların tanınması, ithalat ve ihracatçı taraf ülkeler arasındaki karşılıklı bilgi 

değişimi süreci olmasına karşın, taraf ülkeler arasında anlaşmaya varıldığında detaylı sürece gerek 

duyulmaksızın tanınma yapılabilir (örneğin ikili görüşme ya da doğrulama faaliyetleri 

yapılmaksızın). 

Genelde, zararlıdan arî üretim yerleri ve alanları için tanınma süreci gerekmemektedir ve bu 

nedenle, sadece bu standartta özel durumlara ilişkin yöntemlerin kullanımına yönelik bazı hususlar 

yer almaktadır. 

2. İlgili İlkeler 

2.1 Zararlı Organizmadan Ari Alanların ve Düşük Yoğunlukta Zararlı Organizma Bulunan 

Alanların Tanınması 

Akit taraflar, bölgelerine taşınan sevkiyatlarla ilgili bitki sağlığı önlemlerinin, ihracatçı ülkelerin 

NPPO'ları tarafından belirlenen alanların durumunu dikkate almasını sağlamalıdır. Bunlar, 

düzenlenmiş zararlı organizmanın ortaya çıkmadığı veya düşük yaygınlıkla meydana geldiği alanlar 

olabilir veya zararlıdan ari üretim yerleri veya zararlıdan ari üretim sahaları olabilir (ISPM 1). 

2.2. Egemenlik ve İşbirliği 

Akit taraflar, uygulanabilir uluslararası anlaşmalarla uyumlu olarak, kendi ülkeleri içinde  bitki 

sağlığını koruma amaçlı bitki sağlığı tedbiri koymak ve kabul etmek ve bu tedbirlerin uygun bitki 

sağlığı koruma seviyelerini belirleme yetkisine sahiptirler. Akit taraflar bitkilerin, bitkisel ürünlerin 

ve düzenlemeye tabi diğer maddelerin girişini düzenleme yetkisine sahiptir (IPPC, Madde VII.1). 

Bu nedenle akit taraflar ZAA ve DYZOA’ların tanınmasına ilişkin karar alma hakkına sahiptir. 

Buna karşın, ülkelerin işbirliği gibi diğer yükümlülükleri ve sorumlulukları da vardır. (IPPC Madde 

VIII). Bu nedenle, işbirliğini teşvik etmek için, ithalatçı akit taraf ZAA ve DYZOA ’lerin 

tanınmasına ilişkin talebi dikkate almalıdır. 

2.3 Ayrımcılık Yapmama 

ZAA’ların ve DYZOA’lerin tanınmasına ilişkin ithalatçı akit taraf,  ihracatçı farklı akit taraflardan 

gelen bu tür talepleri değerlendirmek için kullandığı süreç ayrım gözetmeyen bir şekilde 

uygulanmalıdır.  
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2.4 Gereksiz Gecikmelerden Kaçınılması      

Akit taraflar, ZAA ve DYZOA’lerin tanımaya ve tanıma ile ilgili herhangi bir anlaşmazlığı 

gecikmeksizin çözmeye çalışmalıdır.   

2.5 Şeffaflık  

İthalat ve ihracatçı akit taraflar arasındaki gelişmelere ilişkin güncellemeler, uygun olduğunda ya da 

talep üzerine, tanıma sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak için belirlenen 

temas noktasına (bölüm 3.1’de detaylı açıklanacaktır) iletilmelidir.  

Söz konusu alanda düzenlemeye konu olan zararlı organizmanın durumunda, ya da ithalatçı akit 

taraf topraklarında, tanınmaya ilişkin hususlarda meydana gelen değişiklikler IPPC (Madde 

VIII.1(a)) ve ilgili ISMP’lere (Örn ISPM No. 17: Pestisit Raporlama) göre uygun ve hızlı biçimde 

iletilmelidir. 

Şeffaflığın geliştirilmesi için, akit taraflar tanınmış olan ZAA’lara ve DYZOA’lara ilişkin kararların 

Uluslararası Bitki Sağlığı Portalı’nda yer almasını sağlamalıdır (bu bilgi uygun olduğunda 

güncellenmelidir). 

2.6. IPPC ve ISPM’lere İlişkin Diğer İlkeler 

ZAA ve DYZOA’ların tanınmasında, akit taraflar sahip olduğu aşağıdaki hak ve yükümlülükleri ve 

IPPC’nin ilkelerini dikkate almalıdır: 

- Minimum etki (IPPC, Madde VII.2(g)) 

- Modifikasyon (IPPC, Madde VII.2(h)) 

- Uyumlaştırma (IPPC, Madde X.4) 

- Risk Analizi (IPPC, Madde II ve VI.1(b)) 

- Risk Yönetimi (IPPC, Madde VII.2(a)ve 2(g)) 

- İşbirliği (IPPC, Madde VIII) 

- Teknik Yardım (IPPC, Madde XX) 

- Eşdeğerlilik (ISPM 1) 

3. Zararlı Organizmadan Arî Alanların ve Düşük Yoğunlukta Zararlı Organizma Bulunan 

Alanların Tanınmasına İlişkin Şartlar 

NPPO’lar kendi ülkelerindeki ZAA ve DYZOA’ların kendi sınırları içinde belirlenmesinden, 

korunması ve gözetiminden sorumludur (IPPC Madde IV.2(e)). ZAA ve DYZOA’ları oluşturmak 

için ve tanınma talebinde bulunmadan önce, NPPO’lar teknik rehberlik sağlayan uygun ISPM’leri 

dikkate almalıdır. Örneğin ZAA’lar için ISPM 4, DYZOA’lar için ISPM 22 ve ISPM 8.  

Ayrıca belirli düzenlenmiş zararlı organizmalar veya bu zararlı organizma grupları için ZAA ve 

DYZOA’ları oluştururken geliştirilen diğer teknik rehberleri de dikkate alabilirler. 

İthalatçı akit taraf; alanın türüne ve coğrafyasına bağlı olarak ZAA ve DYZOA’ların tanınmasını 

sağlamak için gerekecek olan bilginin türünü, alanın zararlı organizma durumunu (zararlı 

organizmadan arî alan ya da düşük yoğunlukta zararlı organizma bulunan alan) belirlemek için 

kullanılan yöntem, akit tarafın uygun koruma seviyesi ve teknik gerekçelere ilişkin diğer faktörlerin 

belirlenmesinden sorumludur.  

Zararlının bir alanda bulunmadığı ve ZAA durumunun kolayca belirlenebildiği durumlarda (örneğin 

alanda zararlı organizma varlığına ilişkin kayıt olmadığında ve ayrıca uzun dönemde zararlı 
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organizma bulunmadığının bilindiği veya yokluğunun sürveylerle doğrulandığı alanlar), bu 

standartta (bölüm 4) tanıma süreci gerekli olmayabilir ya da çok az destekleyici bilgi gerekebilir. 

Bu gibi durumlarda, ayrıntılı bilgi veya ayrıntılı prosedürlere gerek kalmadan zararlının yokluğu 

kabul edilmelidir (ISPM 8).  

Diğer durumlarda, zararlı organizmanın henüz eradike edildiği (ISPM No. 9 Zararlı organizma 

eradikasyon programı rehberi) ya da baskı altına alındığı alanlarda bu standardın 4.1 bölümünde 

listelenmiş konuları da kapsayan daha detaylı bilgi ve doğrulama gerekebilir.  

3.1 Akit Taraflarının Sorumlulukları 

İhracatçı akit taraf şunlardan sorumludur: 

- Oluşturulmuş ZAA’lar ve DYZOA’ların tanınmasına ilişkin talep, 

- ZAA’lar ve DYZOA’lara ilişkin uygun bilginin sağlanması, 

- Tanınma süreci için temas noktası belirlemek, 

- Tanınma süreci için gerektiğinde ilave bilgi sağlamak, 

- İstenildiğinde, yerinde doğrulama ziyareti organizasyonuna katılım. 

İthalatçı akit taraf şunlardan sorumludur: 

- Talebin ve ilgili bilgilerin alındığını onaylamak   

- Mümkünse değerlendirme için tahmini bir zaman çerçevesi de dahil olmak üzere, tanıma 

süreci için kullanılacak sürecin tanımlanması 

- Tanınma süreci için temas noktası belirlemek 

- Bilginin teknik olarak değerlendirilmesi 

- Yerinde doğrulama ihtiyacının bildirimi ve gerekçelendirilmesi ve kuruluşlarında işbirliği 

yapılması 

- Değerlendirme sonuçlarının ihracatçı akit tarafa bildirimi ve: 

o Eğer alan tanındıysa, uygun olduğunda bitki sağlığı düzenlemelerini derhal değiştirmek; 

o Eğer alan tanınmadıysa, uygulanabilir olduğunda ihracatçı tarafa teknik gerekçeleri de 

içeren açıklamanın yapılması. 

İthalatçı akit taraf tanınmanın değerlendirilmesi için gerekli olan ve talep edilen bilgi ya da verileri 

sınırlandırabilmektedir. 

3.2 Dokümantasyon 

Başlangıç talebinden nihai karara kadar olan tüm süreç akit taraflarca yeterli biçimde 

belgelendirilmelidir, böylece karara ulaşmak için kullanılan bilginin kaynağı ve mantıksal temel 

açık biçimde tanımlanabilmekte ve gösterilebilmektedir. 

4. Zararlı Organizmadan Arî Alanların ve Düşük Yoğunlukta Zararlı Organizma Bulunan 

Alanların Tanınmasına İlişkin Usul 

Aşağıda anlatılan aşamalar ithalatçı akit tarafa, ZAA ve DYZOA’ların tanınmasının sağlanması için 

ihracatı yapan akit tarafça önerilmektedir. Ancak, bazı durumlarda, bölüm 3’ün üçüncü 

paragrafında bahsedilen durumlar gibi, bu standartta tanınmaya ilişkin bahsedilen usuller gerekli 

olmayabilir.  

Normalde, ihracatçı akit taraf tanınma usullerini kolaylaştırmaya yönelik talebi iletmeden önce 

ithalatçı akit taraf ile görüş alışverişinde bulunmak istemektedir.  

Takip edilmesi gereken aşamalara ilişkin akış şeması Ek 1’de verilmektedir. Tavsiye edilen 
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aşamaların izlenmesi bölüm 4.1 ile 4.6 arasında anlatılmaktadır. 

4.1.  İhracatçı Tarafın NPPO’sunun Tanınmaya İlişkin Talebi  

İhracatçı akit tarafı, bir ZAA ve DYZOA’ların tanınmasına ilişkin talebini ithalatçı akit tarafa iletir. 

Bu talebini desteklemek üzere, uygun olduğu şekilde ISPM 4 ya da ISPM 22’ye dayalı bir teknik 

bilgi paketi sağlar. Bu bilgi paketi, alanların uygun şekilde, ZAA’lar ve DYZOA’lar olduğunu 

objektif olarak göstermek için yeterince ayrıntılı olmalıdır. Paket aşağıdaki bilgileri içerebilir: 

- Tanınma talebinin tipi örn: ya ZAA ya da DYZOA, 

- Tanınması istenen alanın tanımı ve konumu, mümkünse, konuma ilişkin haritalar, 

- Alana ilişkin değerlendirilen zararlı organizmalar, biyolojileri ve alanla ilgili bilinen 

dağılımı (ISPM 4 ve 22’de anlatıldığı gibi), 

- İhraç edilecek bitki veya bitkisel ürün ya da diğer düzenlemeye dahil maddeler, 

- Konukçular ve belirlenmiş alandaki yaygınlığı hakkında genel bilgiler, 

- ZAA ya da DYZOA’ların oluşturulması için uygulanan bitki sağlığı önlemleri, prosedürleri 

ve bu önlemlerin sonuçları, 

- ZAA ya da DYZOA’ların korunması için uygulanan bitki sağlığı prosedürleri ve usulleri ve 

bu önlemlerin sonuçları, 

- ZAA ya da DYZOA ile ilgili bitki sağlığı düzenlemeleri, 

- Standartlara uygun olarak hazırlanan, alana ilişkin kayıt tutma düzenlemeleri, 

- İhracatçı ülkenin NPPO’sunun yapısı ve kaynakları hakkında tanıma talebiyle doğrudan 

ilgili bilgiler,  

- İthalatçı ülkeyle ilgili iletişim düzenlemelerini de içeren düzeltici eylem planlarının tanımı, 

- Diğer ilgili bilgiler (örn: diğer taraflarca alanın tanınması, DYZOA’ya ilişkin olası sistem 

yaklaşımları) 

İhracatçı akit taraf tanınma talebine ilişkin olarak iletişimin sağlanması için temas noktası 

belirlemelidir. 

4.2. Bilgi Paketinin Alındığının Ve Değerlendirme Amaçları İçin Eksiksiz Olduğunun 

Göstergesinin İthalatçı Akit Tarafından Onaylanması  

İthalatçı akit tarafının NPPO'su, tanıma talebinin ve beraberindeki bilgi paketinin alındığını derhal 

ihracatçı sözleşme tarafının NPPO'suna bildirmelidir. İthalatçı akit tarafı, tanıma talebiyle ilgili 

iletişimler için bir irtibat noktası belirlemelidir. 

Değerlendirmeye başlarken, ithalatçı akit taraf, mümkünse, bilgi paketinin herhangi bir önemli 

bileşeni eksikse ya da talebi değerlendirmek için başka önemli bilgilere ihtiyaç varsa bunu 

belirlemeli ve ihracatçı akit taraf NPPO’suna iletmelidir. 

İhracatçı akit taraf NPPO’su eksik bilgiyi ya da eksikliğin nedenine ilişkin açıklamayı ithalatçı akit 

taraf NPPO’suna iletmelidir.  

İhracatçı akit taraf ZAA ya da DYZOA’ların tanınmasına ilişkin talebi yeniden sunduğunda (örn:  

daha fazla veri elde edildiğinde veya yeni ya da ek prosedürler uygulandığında) ihracatçı akit tarafı 

tarafından bilgilerin geçerliliğini koruduğuna dair doğrulama sağlanmışsa, ithalatçı akit taraf, daha 

önce sağlanan tüm bilgileri dikkate almalıdır. Yeniden başvuru, bir tanıma talebinin önceden kabul 

edilmemesinden dolayı ise, önceki değerlendirmeyle ilgili teknik açıklamalardaki ilgili detaylar da 

dikkate alınmalıdır. Aynı şekilde, akit tarafı ZAA ya da DYZOA’lara (örneğin, ZAA ya da 

DYZOA’ların korunması ekonomik değilse) ilişkin talebini geri çektiyse ve bunları eski haline 

getirmek isterse, önceki bilgiler dikkate alınmalıdır. Değerlendirme mümkünse revize edilmiş ya da 
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verilen tamamlayıcı bilgi ve/veya verilere dayanılarak gecikme olmadan tamamlanmalıdır. 

4.3. İthalatçı Akit Tarafından Kullanılacak Değerlendirme Sürecinin Tanımı  

İthalatçı akit taraf, bilgi paketinin değerlendirilmesinde ve daha sonra ZAA ya da DYZOA’ların 

tanınmasında kullanılması amaçlanan süreci, tamamlanması gereken gerekli yasal veya idari 

adımlar veya gereksinimler de dahil olmak üzere tanımlamalıdır. Ayrıca, ithalatçı akit taraf, 

mümkünse, tanıma sürecinin tamamlanması için tahmin edilen zaman çerçevesini de oluşturmalıdır.  

4.4 Teknik Bilginin Değerlendirilmesi 

Tüm bilgiler alındıktan sonra, ithalatçı akit taraf NPPO’su aşağıdakileri dikkate alarak bilgi 

paketinin değerlendirmesini yapmalıdır: 

- İlgili ISPM’lerin özellikle ZAA’lar (ISPM 4) ya da DYZOA’lar (ISPM 22)’e ile ilgili 

hükümleri, aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

o ZAA ya da DYZOA’ları kurmak için kullanılan sistemler, 

o ZAA ya da DYZOA’ları sürdürmek için bitki sağlığı önlemleri, 

o ZAA ya da DYZOA’ların sürdürüldüğüne ilişkin doğrulama kontrolleri 

- Tanınma talebinin türüne bağlı diğer ilgili ISPM’ler (özellikle 1. bölümde açıklananlar) 

- Zararlı organizmanın her iki akit tarafın ülkelerindeki durumu 

Üçüncü bir ülke ya da diğer bir sözleşmeci tarafın daha önce tanımış olduğu ZAA ya da 

DYZOA’lar değerlendirme süreci için referans olabilir. 

Değerlendirmeyi tamamlamak için ithalatçı akit tarafça sağlanan bilgilerin açıklığa kavuşturulması 

gerekebilir ya da ek bilgiler talep edilebilir. İhracatçı akit taraf, değerlendirmenin tamamlanmasını 

kolaylaştırmak için ilgili bilgileri sağlayarak ithalatçı akit tarafı tarafından dile getirilen teknik 

endişelere cevap vermelidir. 

Devam eden değerlendirmenin sonuçları, akit taraflar arasında önceleri yapılan ticaretin kayıtları 

(özellikle bilgi eksikliği varsa, durdurma kayıtları, ithalat gerekliliklerine uyulmaması), ya da iki 

taraf ya da diğer taraflar arasında alanların önceden tanınması gibi gerekçeler olduğunda yerinde 

doğrulama veya işlevsel yöntemlerin yerinde yeniden gözden geçirilmesi istenebilmektedir. Yerinde 

doğrulama ya da yeniden gözden geçirmenin programı, gündemi ve kapsamı hakkında karşılıklı 

anlaşmaya varılmalı ve gerektiğinde bunlara ulaşılabilmelidir. 

Değerlendirme gecikme olmadan tamamlanmalıdır. İlerlemenin herhangi bir aşaması tahmin edilen 

zaman çerçevesinde ilerlemiyorsa, bu şekilde yerleşmiş ise, ihracatçı akit tarafa bildirilmelidir. 

İhracatçı akit tarafın talebi üzerine, ithalatçı akit taraf bunun nedenlerini ve (mümkünse) hazırladığı 

yeni bir zaman çerçevesini ihracatçı akit tarafa vermelidir.  

İhracatçı akit taraf herhangi bir zamanda değerlendirmenin iptalini ya da ertelenmesi talep edebilir. 

İhracatçı taraf değerlendirmenin ertelenmesini istediği takdirde, bu öngörülen zaman çerçevesinde 

değişikliklere neden olabilir. İthalatçı ülkede zararlı organizma durumu ya da bitki sağlığına ilişkin 

düzenlemelerde değişiklik olması halinde, ZAA ya da DYZOA’ların tanınması artık gerekli 

olmayabilir ve değerlendirme süreci durabilir.  

4.5 Değerlendirme Sonuçlarının Bildirimi 

Değerlendirme tamamlanmasının ardından, ithalatçı akit taraf talebe ilişkin bir karara varmalı ve 

ihracatçı akit tarafa değerlendirmesinin sonuçlarını bildirmelidir; önerilen ZAA ya da DYZOA’ların 

tanınmayacak ise ithalatçı akit taraf bu karara ilişkin teknik gerekçeleri içeren bir açıklama 
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yapmalıdır.  

Bir ZAA ya da DYZOA’ların tanınmasına ilişkin talebi reddedilmesiyle ilgili anlaşmazlık olması 

durumunda, bu anlaşmazlıkların çözümü için öncelikle karşılıklı çaba gösterilmelidir. 

 

4.6 Resmi Tanınma 

IPPC VII.2(b) maddesine göre: “Akit tarafları, kabul edilmesinden hemen sonra, bu önlemlerden 

doğrudan etkilenecek olan akit taraf ya da tarafları için bitki sağlığı gereklilikleri, sınırlamaları ve 

yasakları yayınlamalı ve göndermelidir”. ZAA ya da DYZOA’lar ithalatçı akit tarafça tanınmış ise, 

bu ihracatçı akit tarafa resmen bildirilmeli, tanınmış alanın türü açık şekilde onaylanmalı ve 

uygulanan tanınma için zararlı organizma belirlenmelidir. Mümkün olduğunda, bitki sağlığı ithalat 

şartları ve ithalatçı akit tarafın ilgili işlemlerinde yapılacak değişiklikler hızlı biçimde 

gerçekleştirilmelidir. 

4.7 Tanınmanın Süreci 

Bir ZAA ya da DYZOA’lara ilişkin tanınma aşağıdaki durumlar dışında yürürlükte kalmaktadır: 

- İlgili alandaki zararlı organizma durumunda değişiklik olması ve bu alanda ZAA ya da 

DYZOA’ların artık tanınmaması. 

- İlgili alanda ya da karşılıklı anlaşmalarda ithalatçı akit tarafın kaydettiği önemli 

uygunsuzluk örnekleri olması (ISPM 13 (Şartların sağlanmadığı ve acil müdahalenin 

bildirimine yönelik rehber). 

5.  Zararlı Organizmadan Arî Üretim Alanları Ve Zararlı Organizmadan Ari Üretim 

Yerlerine Ilişkin Hususlar 

Genellikle zararlı organizmadan arî üretim alanları ve yerlerin tanınması için yukarıda açıklanan 

prosedürler kullanılarak tanınma gerektirmemelidir (Bölüm 4). Bu bağlamda ISPM 10, bu tür 

alanlar ve yerler için rehberlik sağlar. NPPO tarafından bir sevkıyat için bir bitki sağlığı 

sertifikasının düzenlenmesi, zararlıdan ari üretim alanı veya zararlıdan ari üretim yeri 

gerekliliklerinin karşılandığını teyit eder. İthalatçı ülke, bu amaçla bitki sağlığı sertifikası üzerinde 

uygun bir ek beyan talep edebilir. 

Bununla birlikte, ISPM 10 ayrıca İhracatçı ülkenin NPPO’su, talep üzerine, ithalatçı ülkenin 

NPPO’suna, zararlıdan arî üretim alanları ve yerlerinin oluşturulması ve korunmasına ilişkin 

gerekçeyi sunmalıdır. İkili düzenlemelerin veya anlaşmaların öngördüğü durumlarda, ihracatçı 

ülkenin NPPO’su, ithalatçı ülkenin NPPO’suna zararlıdan arî üretim alanları ve yerlerinin 

oluşturulması ya da geri çekilmesine ilişkin bilgileri süratle sağlamalıdır. 

ISPM 10’da da açıklandığı gibi, zararlıdan arî üretim alanları veya yerlerinin oluşturulması ve 

korunmasına ilişkin karmaşık önlemlere gerek duyulduğunda, zararlı ile ilgili konular yüksek 

derecede bitki sağlığı güvenliği gerektirdiğinden, işlevsel bir plana ihtiyaç duyulabilir. Uygun 

olduğu hallerde, böyle bir plan, iki taraflı anlaşmalara ya da ülkelerin işleyişinde gerekli olan 

belirli ayrıntıları listeleyen düzenlemelere dayalı olacaktır.  

Bu gibi durumlarda tanınma, bu standardın 4. bölümünde tavsiye edilen prosedüre ya da iki taraflı 

olarak mutabık kalınan başka bir prosedüre dayanabilir. 



Düşük Zararlı Organizma Yayılımı Alanları ve Zararlıdan Ari Alanların Kabul Edilmesi ISPM 29  

                                                                                                                                     12 

 

 

 

 
Bu ek yalnızca referans amaçlıdır ve standardın kuralcı bir parçası değildir. 

 

EK 1: Zararlı Organizmadan Arî Alanların ve Düşük Yoğunlukta Zararlı Organizma Olduğu Alanların 

Tanınmasına İlişkin Usulleri Belirten Akış Şeması (Bölüm 4’e göre) 

             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

  

  

 
  

 

 

  

 

İhracatçı akit tarafın 
NPPO’sunun tanınma 

talebini sunması 

İthalatçı akit taraf 

NPPO’su talebin alındığını 

onaylar ve temas noktası 
belirler 

İthalatçı akit taraf 

NPPO’su alınan bilgileri 

doğrular 

İhracatçı akit taraf NPPO’su 

eksik bilgileri gönderir ya da 

ithalatçı akit taraf 

NPPO’suna bilgi eksikliğinin 

açıklamasını sağlar. 

İthalatçı akit taraf 

NPPO’su ek bilgi 
gerektiğinde İhracatçı akit 

taraf NPPO’suna iletir. 

İthalatçı akit taraf 

NPPO’su kullandığı 
değerlendirme yöntemini 

anlatır.  

İthalatçı akit taraf 

NPPO’su teknik bilgiyi 
değerlendirir. 

İhracatçı akit taraf 

NPPO’su gerekli 
açıklama, ilave ya da 

değişiklikleri verir. 

Gerekirse, İthalatçı akit 
taraf NPPO’su yerinde 

doğrulama ya da gözden 

geçirme yapar. 

İhracatçı akit taraf 

NPPO’su                 
tanınmaya ilişkin 

talebi reddedebilir. 

 

 

Alan tanınmaz ise 
İthalatçı akit taraf 

NPPO’su teknik 

gerekçesi olan açıklama 
yapar. 

 

Alan tanınır ise 

İthalatçı 

akit  taraf 
NPPO’su resmen tanınmayı 

ve bitki sağlığı ithalat 

şartlarına ilişkin 

değişiklikleri iletir. 

İthalatçı 

akit taraf 

NPPO’su karara 
varır ve 

Teknik 

değerlendirmenin  
sonuçlarını bildirir. 
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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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

IPPC Secretariat 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, 

Italy Tel: +39 06 5705 4812 

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