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ACİL ÖNLEMLER BİLDİRİMİ 

Ek 

17 Kasım 2021 tarihinde alınan aşağıdaki yazı Avustralya Delegasyonunun talebi üzerine tarafınıza 
gönderilmiştir. 

 
_______________ 

 
 

Khapra Böceğine Yönelik Acil Durum Önlemlerinin 4. ve 5. Aşamalarının Başlatılması 

Avustralya, 4 Ağustos 2020 tarihinde Avustralya'da khapra böceğinin (Trogoderma granarium) girişi, 
yerleşmesi ve yayılmasına karşı koruma sağlamak üzere acil durum önlemlerini uygulamak amacıyla 
ticari iş ortaklarına bir SPS bildirimi göndermiştir (G/SPS/N/AUS/502). Acil durum önlemleri aşamalı 
olarak uygulanmaktadır ve bitki ürünleri ve gemi konteynerlerine ilişkin ithalat koşullarında 
değişikliklere neden olacaktır. 

Bu ek, ticaret iş ortaklarını, 2022 başlarında khapra böceği acil durum önlemlerinin 4. ve 5. 

Aşamalarının başlatılması ve 2021 sonlarında 6. Aşama önlemlerinin genişletilmesi konusunda 
bilgilendirme amacı taşımaktadır. 

4. ve 5. aşama önlemler 

2022'nin başlarında, Khapra böceği acil önlemlerinin 4. ve 5. Aşamalarının başlatılması 
beklenmektedir. 4. Aşama, tüm ülkelerden ihraç edilen diğer riskli bitki ürünleri için revize edilmiş 
bitki sağlığı sertifikasyon gereksinimlerini içerecektir. 5. Aşama, tüm ülkelerden ihraç edilen ve tüm 

varış kanalları yoluyla gelen tohumlar için bitki sağlığı sertifikasyon gereksinimlerini içerecektir. 

Yeni gereksinimlerin özeti 
Aşama Ürün İhracat ülkesi Ürün gereksinimleri 
4. Aşama Diğer riskli bitki Tüm ülkeler İhracatçı ülke  
 ürünleri  tarafından verilen bitki sağlığı sertifikası 

ile birlikte ek beyan: «Temsili numuneler 
incelenmiş ve Avustralya'nın biyogüvenlik 

endişesi taşıdığı Trogoderma türleri 
listesindeki herhangi bir Trogoderma 
türünün (canlı, ölü veya kabuk ya da deri 
kalıntısı) kanıtını içermediği tespit 
edilmiştir." 

5. Aşama Ekime yönelik tohumlar Tüm ülkeler İhracatçı ülke tarafından 

verilen bitki sağlığı sertifikası ile birlikte 

ek beyan: «Temsili numuneler incelenmiş 
ve Avustralya'nın biyogüvenlik endişesi 
taşıdığı Trogoderma türleri listesindeki 
herhangi bir Trogoderma türünün (canlı, 
ölü veya kabuk ya da deri kalıntısı) 
kanıtını içermediği tespit edilmiştir." 

Yukarıdaki gerekliliklere uyulmaması, Avustralya'ya varışta konteynerin ve/veya ürünlerin ülke dışına 
çıkarılmasına neden olabilir. Transit sevkiyatlarını yakın bir zamanda uygulamaya eklemek için geçiş 
düzenlemeleri değerlendirilmektedir. 
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Ürünler, khapra böceği hedef risk ülkesindeki bir FCL/FCX deniz konteynerinde paketlenecekse ve 
Avustralya'nın bir tahıl yetiştirme bölgesinde paketten çıkarılacaksa deniz konteynerinin kendisinin 
işlemden geçirilmesi gerekir. Deniz konteyneri web sayfasında daha fazla ayrıntı bulunabilir. 

Aşama 6A önlemlerinin genişletilmesi 

12 Temmuz 2021'den itibaren, khapra böceği hedef risk ülkesindeki her tür ürün yüklenmiş FCL/FCX 
konteynerleri için zorunlu açık deniz işlem gereklilikleri getirilmiş ve Avustralya'nın  tahıl yetiştirme 
bölgesinde paketten çıkarılması hedeflenmiştir. Khapra böceğinin yüksek riskli kırsal alanlara giriş ve 
yayılma riskini daha fazla azaltmak için, bu gereksinim Avustralya'nın kırsal fındık yetiştirme 
alanlarında paketten çıkarılacak konteynerleri içerecek şekilde genişletilecektir. Bu koşul, 15 Aralık 
2021'de veya bu tarihten itibaren ihraç edilen yukarıdaki FCL/FCX konteynerleri için yürürlüğe 

girecektir. Aşama 6A önlemlerine yönelik bu genişlemenin endüstri üzerinde minimum etkiye sahip 
olması beklenmektedir. 

Not: Uygulamanın ardından, deniz konteynerleri önlemleri web sayfası, BICON: Ticari olmayan kargo 
gümrük işlemleri, posta kodu sınıflandırma arama aracımız ve tahıl yetiştirme bölgesi posta kodları 
listeleme belgesi, ek fındık yetiştirme bölgesi posta kodlarını içerecek şekilde güncellenecektir. 

Ayrıntılı bilgiler 

4. ve 5. Aşama acil durum önlemleri hakkında bilgi bakanlığın web sitesinde 

bulunabilir: https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-
beetle/urgent-actions. 

Bu SPS bildirimine ek, sonraki aşamalara ilişkin önlemleri ve uygulama tarihlerini bildirmek üzere 
yayımlanacaktır. İthalat koşulları ve önlemlerle ilgili ayrıntılar, uygulama tarihinden önce Biyogüvenlik 
İthalat Koşulları sisteminde (BICON - https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0) ana hatlarıyla 
belirtilecektir. 

Ayrıntılı bilgiler için bkz. 
 Khapra böceğine (Trogoderma granarium) karşı korunmaya yönelik acil önlemler; 
 Khapra böceğine (Trogoderma granarium) karşı korunmaya yönelik deniz konteyneri 

önlemleri; 
 Khapra böceği bülteni, 
 BICON: Khapra böceği deniz konteyneri önlemleri 
 BICON: Ticari olmayan kargo gümrük işlemleri. 

Deniz konteyneri önlemleriyle ilgili tüm sorular için lütfen1800 900 090 numaralı telefonu arayın veya  
SPP@awe.gov.au adresinden bize ulaşın (lütfen e-postanın konu satırına 'khapra acil önlemleri' 
(khapra urgent actions) başlığını yazın). 

4. ve 5. Aşama önlemleriyle ilgili tüm sorular için lütfen1800 900 090 numaralı telefonu arayın veya  
imports@awe.gov.au adresinden bize ulaşın (lütfen e-postanın konu satırına Bitki Aşama 2 (Plant Tier 
2) başlığını yazın). 

Sınır ötesinde Khapra böceği işlemleriyle ilgili sorular ve bilgi için lütfen 

offshoretreatments@agriculture.gov.auadresine e-posta gönderin. 

Zeyilname konuları: 

[ ] Yorum yapma son tarihinde değişiklik 
[ ] Önceki yönetmeliğin içeriği ve/veya kapsamında değişiklik 
[ ] Yönetmeliğin iptali 
[ ] Önlemleri uygulama süresindeki değişiklik 

[X] Diğer: Acil durum önlemlerinin 4. ve 5. aşamalarının uygulanmasına ilişkin ek bilgiler. 

https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0
mailto:SPP@awe.gov.au
mailto:imports@awe.gov.au
mailto:offshoretreatments@agriculture.gov.au
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Yorumları değerlendirmek üzere görevlendirilen kurum veya otorite: [X] Ulusal Bildirim 
Kurumu, [X] Ulusal Sorgu Noktası.  Diğer kuruluşun adresi, faks numarası ve e-posta adresi 
(varsa):: 

Avustralya SPS Bildirimi Yetkilisi 
GPO Box 858 
Canberra ACT 2601 
Australia 
E-posta: sps.contact@agriculture.gov.au  

Mevcut metinler: [X] Ulusal Bildirim Kurumu, [X] Ulusal Sorgu Noktası. Diğer kuruluşun 
adresi, faks numarası ve e-posta adresi (varsa):: 

Avustralya SPS Bildirimi Yetkilisi 
GPO Box 858 
Canberra ACT 2601 
Australia 

E-posta: sps.contact@agriculture.gov.au  

 
__________ 


