
 
 

ÇOK İVEDİ
Sayı : E-21817801-320.03.03-562985 02.03.2021

Konu : Japonya'ya Portakal ve Mandarin İhracatı
 

TİCARET BAKANLIĞINA
(İhracat Genel Müdürlüğü)

 
İlgi : 14.01.2021 tarih ve 60645544 sayılı yazınız.

 
Ülkemizden  Japonya'ya  portakal  ve  mandarin  ihracatının  başlatılmasına  yönelik  çalışmalar

kapsamında, Bakanlığımızca portakal ve mandarin çeşitleri için hazırlanan ve Japonya Tarım, Orman ve
Balıkçılık Bakanlığına  (MAFF) gönderilen zararlı  risk analizi  raporlarının değerlendirildiği ve aşağıda
belirtilen  çeşitler  için  'ya  (Akdeniz  meyve  sineği)  karşı  önlem  olarak  ISPM-28Ceratitis capitata
standardının  ilgili  ekleri  kapsamında  işlem yapılmak  kaydıyla  ve MAFF'ın Nisan  2021  döneminde  iç
prosedürünü tamamlaması akabinde bu ürünlerin ihracatının başlayabileceği belirtilmiştir.
 
PORTAKAL ÇEŞİTLERİ

 (L.) Osbeck FukumotoCitrus sinensis ANNEX 24
 (L.)  Osbeck NavelinaCitrus sinensis ANNEX 24
 (L.) Osbeck Wahington NavelCitrus sinensis ANNEX 24
 (L.) Osbeck Spring NavelCitrus sinensis ANNEX 24
 (L.)  Osbeck Lane LateCitrus sinensis ANNEX 24
 (L.) Osbeck ValenciaCitrus sinensis ANNEX 24

MANDARIN ÇEŞİTLERİ
  Blanco PrimosoleCitrus reticulata  ANNEX 28
  Blanco NovaCitrus reticulata  ANNEX 28

Tangor    Blanco X   (L.) Osb.) W. Murcott(Citrus reticulata  Citrus sinensis ANNEX 25
Tangor   Blanco X   (L.) Osb.) Tango(Citrus reticulata Citrus sinensis ANNEX 25

 Blanco FremontCitrus reticulata ANNEX 28
Tangor Ortanique ANNEX 25
Tangor Mandora ANNEX 25
 

Yukarıdaki  tabloda  belirtilen,  portakal  ve  mandarin  çeşitlerine  göre  yapılması  gereken  soğuk
uygulama  işlem  prosedürleri  (Annex  24-25-28)  ekte  gönderilmektedir. Bu  bitki  sağlığı  uygulamaları 
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5.  

'nın yumurta ve larvalarını etkisiz hale getirmek amacıyla, ürün çeşidine göre değişenCeratitis capitata
belirli sıcaklık ve günlerde soğuk uygulama ile ilgili standartlar olup, hali hazırda ihracatı yapılan limon
ve greyfurt için yürütülen soğuk uygulama işlemleriyle benzer özelliktedir.

Diğer taraftan Japonya'ya portakal ve mandalina ihracatına yönelik olarak MAFF'ın bildirisinde;
-   Bu ürünler  için  11  çeşit  karantina  zararlısı  ( , Aceria sheldoni, CeroplastesCeratitis capitata

rusci, Empoasca desipiens, Asymmetrasca decedens, Pezothrips kellyanus, Phyllocoptruta  oleivora,
)  belirlendiği  (Prays citri, Deuterophoma tracheiphila, Phytophthora hibernalis, Sipiroplasma citri

),MAFF yazısı, Madde-1
-    zararlısı  için  ürün  çeşidine  göre  ISPM-28;  ANNEX  24,  25  veya  28 Ceratitis capitata

prosedürlerine uygun olarak işlem yapılması gerektiği,
-    dışındaki  karantina  zararlıları  için  Türkiye'de  ihracat  kontrolleri  yapılarakCeratitis capitata

gerekli  önlemlerin  alınacağı;  bu  zararlıların  Japonya'da  ithalat  denetimleri  aşamasında  tespit  edilmesi
halinde  bulaşık  olan  sevkiyatın  Japonya'da  dezenfeksiyon,  imha  veya  Türkiye'ye  iade  önlemlerinden
birisinin uygulanabileceği,

-  Portakal ve mandalina sevkiyatlarının gemiyle taşınacağı,
-  Halihazırda Japonya'ya taze  ihracatında uygulanan, bitki karantina usulgreyfurt ve limon

ve esasları Türkiye'ye yönelik olarak Japonya tarafından oluşturulmuş olan protokol şartlarının 
 ihracatı için de geçerli olacağı ve protokole derc edilmesi gerektiği (portakal ve mandarin MAFF

); bu kapsamda aşağıda belirtilen;yazısı, Madde-5
-  Soğuk  uygulama  yapabilecek  paketleme  tesislerinin  belirlenerek  sezon  başlamadan  önce

MAFF'a bildirilmesi,
-   Japonya'ya ihracatta soğuk işlem yapmak üzere belirlenen paketleme tesislerinin soğuk işlem

tesisleri, soğuk işlem üniteleri ve soğuk uygulama yapılacak konteynerlerin dezenfekte edilmesi,
- Soğuk işlem tesisleri ve uygulamalarının Japon uzmanlar tarafından her yıl Türk inspektörlerle

birlikte yerinde denetleneceği,
-  Yılda  en  az  bir  kez  Japon  uzmanların  ülkemiz  inspektörleriyle  birlikte  konteyner  ve  gemi

yüklemeleriyle, ihracat uygulamalarını yerinde kontrol edeceği,
-  Portakal  ve mandalina  sevkiyatlarında,  'ya  karşı  dezenfeksiyon  işlemleri  veCeratitis capitata

ihracat kontrollerinin uygun şekilde yapıldığını belirten Bitki Sağlık Sertifikası düzenleneceği,
-  Sevkiyatta  kontrol  ve  dezenfeksiyon  işleminin  gerektiği  gibi  yapıldığının  Japon  bitki  sağlığı

uzmanları tarafından onaylanacağı,
-  İhracat  denetimi  ve  dezenfeksiyon  işlemi  tamamlanmış  olan  paket  ve  paletlerin  üzerinde,

sevkiyatın  Japonya'ya  yönelik  karantina  uygulamalarından  geçtiğini  belirtir  etiket  ve  varış  yerinin
Japonya olduğunu gösteren baskı taşıması gerektiği,

- ISPM-28 kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle MAFF tarafından şu aşamada değerlendirmeye
alınmayan, aşağıda belirtilen 5 çeşit ürünün ihracata konu edilmek istenmesi halinde bilimsel temellere
dayalı dezenfeksiyon uygulama ve önleme tedbirlerinin ayrıca geliştirilmesi gerektiği,

Citrus unshiu Marcow.Miho Wase
Citrus unshiu Marcow. Okitsu
Citrus unshiu Marcow. Satsuma
Citrus unshiu Marcow. Dobashi-Beni
Tangelo(   Blanco ×  Macf.) MinneolaCitrus reticulata Citrus paradisi

konularına dikkat çekilmektedir.
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Harun SEÇKİN
Bakan a.

Genel Müdür

MAFF  yazısında  Madde-1'de  belirtilen,    ve Pezothrips kellyanus Phytophthora hibernalis
zararlıları  ülkemiz  karantina  listesinde  bulunmamaktadır. Ancak    sınırlı  alanlardaPezothrips kellyanus
mevcut  olmakla  birlikte,  turunçgillerde  ürün  kaybına  neden  olmadığından  kimyasal mücadele  tavsiye
edilmemektedir  ve  kültürel  tedbirler,  yabancı  ot  temizliği  vb.  uygulamalar  yürütülmektedir. 

 etmeninin ülkemizde varlığı 1974 tarihli bir yayına istinaden bilinmekle birliktePhytophthora hibernalis
bu etmen için teknik talimat bulunmamaktadır ve turunçgil meyvelerine diğer   türleri içinPhytophthora
geçerli olan dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır.

MAFF  yazısında  Madde-5  te  vurgulanan  konular  değerlendirildiğinde;  portakal  ve  mandarin
çeşitlerinde    'ya  karşı  ekli  Annex  24-25  ve  28  soğuk  işlem  prosedürlerine  benzerCeratitis capitata
sıcaklık-gün uygulamalarının  hali hazırda Japonya'ya ihraç edilmekte olan limon ve greyfurt ürünlerinde
de  'ya karşı yürütüldüğü; ayrıca sevkiyat kontrolü ve diğer ihracat işlemlerinin de limonCeratitis capitata
ve  greyfurt  ihracatı  işlem  detaylarıyla  benzerlik  teşkil  ettiği  göz  önünde  bulundurulduğunda  MAFF
tarafından talep edilen işlemler Bakanlığımızca uygun değerlendirilmektedir.

MAFF'ın  iç  prosedürleri  tamamlandığında  portakal  ve  mandarin  ihracatımız  için  yukarıda
vurgulanan işlemlerin derc edileceği protokol tarafımıza gönderildiğinde, Bakanlığımız tarafından soğuk
işlem uygulama tesislerinin denetimi ve diğer konularda gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

Konunun ve ekli soğuk işlem uygulama prosedürlerinin Bakanlıkları ve ilgili  ihracatçı birlikleri
tarafından  değerlendirilmesi  akabinde  nihai  görüşün  Tokyo  Büyükelçiliği  Ticaret  Müşavirliğimiz
aracılığıyla MAFF'a iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.
 

 

 

Ek:
1 - ISPM-28 / ANNEX 25 (6 sayfa)
2 - ISPM-28 / ANNEX 24 (6 sayfa)
3 - ISPM-28 / ANNEX 28 (6 sayfa)
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