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ACELE
Sayı : E-76280481-458.01-00074176990 26.04.2022
Konu : "Khapra Beetle" Böceği Tedbirleri

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Malumları olduğu üzere, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 13
Ağustos 2020 yapılan duyuru ile “khapra beetle” böceği ile mücadele kapsamında tedbirlerin
tedrici olarak uygulamaya konulacağı, ayrıca ülkemiz ile birlikte toplam 40 ülkenin hedef
riskli ülke olduğu açıklanmıştır.

Bu itibarla, “yüksek riskli” olarak nitelenen ve bir örneği Ek-1’de yer alan ürünlere
yönelik olarak 3 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren 1. ve 2. aşama tedbirleri, 30 Eylül 2021
tarihinde yürürlüğe giren 3. aşama tedbirler izlemiştir.

Bu çerçevede, ilgili Bakanlık tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan yeni bir
açıklama ile, 28 Nisan 2022 tarihinden itibaren “khapra beetle” böceği ile mücadele
kapsamında bir örneğine Ek-2’de yer verilen aşağıdaki “diğer riskli ürün grupları” için 4.
aşama ithalat tedbirlerinin yürürlüğe gireceği duyurulmuştur.

 Tohumlar (yüksek riskli ürünler hariç)

 Kuruyemişler (yüksek riskli ürünler hariç),

 Bitkisel zamklar ve reçineler,

 İşlenmiş tohum, tuber ve soğanlar (yüksek riskli ürünler hariç),

 Kurutulmuş meyveler (yüksek riskli ürünler hariç),

 Kurutulmuş sebzeler (yüksek riskli ürünler hariç),

 İşlenmemiş bitki ürünleri (taze meyveler, sebzeler, fidanlık stokları, herbaryum örnekleri,

taze kesme çiçekler hariç)

Bu kapsamda, yukarıda listelenen ürünler için gerçekleşecek her sevkiyatta ihracatçı
ülkenin hükümet yetkilileri tarafından, aşağıda sunulan beyanatı içerir bir bitki sağlığı
sertifikasının düzenlenmiş olması gerekmektedir.
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“Representative samples were inspected and found free from evidence of any species of
Trogoderma (whether live, dead or exuviae) in Australia’s list of Trogoderma species of
biosecurity concern”

Öte yandan, yapılan açıklamada ülkemiz dahil khapra böceği hedef riskli ülkelerden
yukarıda listelenen ürünler, 3. aşamada belirlenen yüksek riskli ürünler ile birlikte aynı
konteynera yüklenirse, tüm ürünler için yüksek riskli ürünlere uygulanan işlem (Metil
Bromür Fumigasyonu (Methyl Bromide Fumigation) ve Isıl İşlem (Heat Treatment)) ve
sertifika şartlarının geçerli olacağı ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/other-ris
k-plant-products adresinden erişilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Yavuz GÖKÇAYIR
Ticaret Ataşesi

Ekler:
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Ek-2: Diğer Riskli Ürünler Listesi
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