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“TÜRK KİRAZLARININ ÇİN'E İHRAÇ EDİLMESİNE YÖNELİK BİTKİ SAĞLIĞI 

GEREKLİLİKLERİ PROTOKOLÜ” ŞARTLARINA GÖRE ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NE 

İHRAÇ EDİLECEK KİRAZIN PAKETLEME VE SOĞUK İŞLEM TESİSİ’NE AİT 

DENETİM FORMU 

 

Kiraz Paketleme Tesisinin; 

 

Adı-Ünvanı-İletişim Bilgileri: 

 

 

Adresi: 

 
 

Soğuk Hava Oda Sayısı ve 

Odaların Büyüklüğü(m2): 

 

 

Denetim ve Kontrol Tarihi:     

    

 

 
 

Sıra 

No 

Kontrol Parametresi Evet Hayır 

1. Çin'e ihraç edilecek kirazın(Prunus avium L.) paketleme ve soğuk işlem firma 

yetkilisinin “Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı 

Gereklilikleri Protokolü" uyarınca Çin'e Kiraz ihracat prosedürü hakkında bilgisi 

var mı? 

  

2. Çin'e ihraç edilecek kirazın işleme, paketleme, depolama ve nakledilme 

aşamalarında bu işlemleri kontrol eden ve gerekli kayıtları tutan Danışman Ziraat 

Mühendisi var mı? 

  

3. Paketleme Tesisinin “İşletme Kayıt Belgesi” mevcut mu?  

Mevcut ise kayıt numarası?.................................................................... 

  

4. Çin'e ihraç edilecek kirazın paketleme ve soğuk işlem firmasının "Türk Kirazlarının 

Çin 'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü" uyarınca 

kiraz ihracat prosedürüne uyacağına dair Taahhütnamesi var mı? 

  

5. Çin'e ihraç edilecek kirazların üretiminden ihracatına kadarki tüm aşamaların 

takibine yönelik geriye dönük izlenebilirlik sistemi var mı? 

  

6. Kiraz paketleme tesislerinin girişine ve içine en az birer tuzak asılmış mı? Ve 

tuzaklar yerden 1,5-2 m yükseğe asılmış mı? 

  

7. Kiraz paketleme tesislerinde ISPM-26'ya göre Zirai Karantina Müdürlüğü/İl-İlçe 

Müdürlüğü teknik elemanlarınca Akdeniz Meyve Sineğinin tuzakla izleme ve takibi 

ile yapılmakta mı? Kayıtları tutulmakta mı? 

  

8. Kiraz paketleme tesislerindeki tuzaklar kiraz ihracat sezonu süresince her hafta 

olmak üzere ayda 4(dört) kez kontrol edilmekte mi? 

  

9. Çin'e ihraç edilecek kirazlar; İl/İlçe Müdürlüğü İnspektör/teknik eleman 
gözetiminde işlenmekte, paketlenmekte, depolanmakta ve nakledilmekte mi? 

  

10. Paketleme öncesinde kirazlar seçilerek, tasnif edilerek ve arındırılarak bu kirazlarda 
böcek veya akar, çürük meyve, dal, yaprak, kök ve toprağın bulunmaması 
sağlanmakta mı? 

  

11. Çin'e ihraç edilecek kirazların paketleme tesisinde kiraz işleme, boylama ve 
paketleme ünitesi/hattı var mı? 

  

12. Çin'e ihraç edilecek kirazların paketleme tesisinde iyi derecede hijyenik şartlar 
sağlanmış mı? 

  

13. Çin'e ihraç edilecek kirazların paketleme tesisinde ürün giriş kapısıyla, ürün işleme 
sahası ve çıkış kapısı arasındaki izolasyonu sağlanmış mı? Bu tesiste özellikle 
meyve sinekleri için zararlı organizmalar yönüyle tül kullanılmakta mı? 

  

14. Çin'e ihraç edilecek kirazların paketleme tesisinde hammadde ve son ürün depolama 
şartları uygun mu? 
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15. Çin'e ihraç edilecek kirazların ambalajlama hattı sadece bu kirazlar için mi 
kullanılmakta? 

  

16. Zararlı bulaşmasını önlemek için Çin'e ihraç edilecek kirazlara ayrılmış hatta başka 
meyvelerin paketlenmemesi sağlanmakta mı? 

  

17. Paketlenen kirazlar ayrı bir yerde muhafaza edilerek zararlı bulaşması önlenmekte 
mi? 

  

18. Çin’e ihraç edilecek kirazlara ait paketlerin etiketlerde, İngilizce olarak ürün türü, 
menşei(bölge) ve kiraz bahçesinin(üreticinin) ile paketleme yerinin ismi veya kayıt 
numarası yazılmış mı? (Protokol/Ek-3)  

  

19. Her palet ISPM 15 Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartlarını taşıyor mu? 
İngilizce olarak “Çin Halk Cumhuriyetine İhraç” yazılacaktır. 

  

20. Çin'e ihraç edilecek kirazların paketleme materyalleri temiz ve kullanılmamış olarak 
ilgili Çin bitki sağlığı gerekliliklerini karşılamakta mı? 

  

21. Çin'e ihraç edilecek kirazların karantina kontrolünün yapılacağı altyapı mevcut mu? 
(Işıklı, beyaz zeminli kontrol masası, vb.) 

  

22. Muayene ve bitki karantinası kontrolü tamamlandıktan sonra Inspektör tarafından 
bitki sağlığı yeterli her kiraz partisi için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenerek "Bu 
kiraz partisi Çin 'e ihraç edilecek Türk kirazlarıyla ilgili şartları sağlamaktadır ve 
Çin 'de karantina konusu zararlı içermemektedir" ek deklarasyon maddesi eklenmiş 
mi? 

  

23. Bitki Sağlık Sertifikası’nın ek deklarasyon kısmına Kiraz bahçesinin(üreticisinin), 

paketleme ve soğuk işlem ile fumigasyon uygulama tesisinin kayıt numaraları 

yazılmış mı? 

  

24. Çin'e ihraç edilecek kirazların üretim, işleme ve depolamada kullanılan bitki koruma 
ürünleri ülkemizde ruhsatlı mı? 

  

25. Çin'e ihraç edilecek kirazlar Çin ve Türkiye'deki ilgili bitki sağlığı Kanun ve 
Yönetmeliklerine uygun ve Çin'de karantina konusu zararlılardan (Protokol EK-1 
Liste) ari mi? 

  

 

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

paketleme ve soğuk işlem tesisi 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      : 


