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L 1uslarnnıı-ı t,çııanr. alışap auıbalaJ malzemeleri ile iltrlJi dnzeıılcmc-lıeı- Birle~~ 
J\filletler bt\u,resiode- ı 9-16 ,·ıJwmı kıı.:ulau Gıoo ve Tnnm ôrgi.\nince (fo<ıd Nld .Atınculnıtt of 
l:ııited Nıtioni F.-\0) yapılıuııktadır. f .-\O taraflndao biılıdscl wa,cn·aHel'in ithalat ve 
üıracatuıw ~a~Wdı bir ~Ji.:ilde Ja"Çl!ldrşıiribnesı ıııuacıyLı bsa adı IPPC (Iuıeı.uatiooıl Planı 
Protection Com-eııtioıı: Ulu.~laraı-as.ı Bitkı Konwıa Sö.zlepnni) olan bir sözleıme 

bıızulmınuJtu. Bu s6zleşıııe 19~2 ~ı.Jwdıı iınzaya n~ılııuş. olup OJ.tcnıiz ~ T,:mmuz 1988 
yılmda bu s02l~·i imznlıryaral.: tarnf ohııııştur. 

Ultwanmısl Bıtl.i Konuı:uı SO,zlcşıne~ine (WPC) tnnıf olan Ü)'~ ntı.elff. iht"f yolu ilr 
llll.:elcırioe ~k.n mat ve malz:emıe ile butil-ıe t.at-illH. koııınıo Jibi amaçlarla Jmllarulau ahşap 
ambalaj walz.ewdcıiıı (palet. bwı . sııııdık. oıakaı:a ,·b.) FAO fanfwdaü yayıı1la.ıwı ISP.\1-1!1 
(Lluslanırası Birki Sı.JhJJ ÔOJnıılni-.-U~ .:-\mbalııJ ~lııteryali) sraudardıwı uy~111 olaraJ,. ısıl 
işl"'1ll~ ııbi nınılııııaıwu isteıuel"teıdiıltt·. İl~li (.llt_eleıin yetkili 01orittleri. ISPM· l~ sıımdardıııa 
JOre Pal ışleın ınygulıunısı yapılmııınıt ııh~ııp ruubahıj ıualzem.mııhı l"\ı)uıuıldıtww tespit 
rdiwıesi dunınmodıı . lkeı.1dı filtelm.m za1ıı:aı-Jı Ofiauızıualardaıı 1:onunalı: için uJL:elerioe ~len 
ilımç ftribıUoö. yı biç tabul etmeden ambalaj ıMlzcuıeıı \'C ihraç ürünO .ile tıiılibe ya da 
uz.criudm ihraç ftrt\ut, aln:rlll: stıdeıc~ ahtnp aı:nb■l■j .mnlzeıu-esini tUtemizc Jfil 
~öndmnd.-ı~cı . 

.-\lıoaıı geri biJdirimleıcku dolayı ~w ihl'acıtçuıuz hem de illtr el-ooonıisı ~ bO)'ftt 
zarar Jönııdle. ilı.nıç edil-en Oı"Oııfiıı sah) iJleıuiı.ıiııı a:srunasınııı ve Oll..:eıuize do,·ız prişiuin 

t-11!fıe-lılewııesiıriu yanında. ılıracıtçı Urtlı1üu ııcri ıade edibne sıınedoddci u~·e , ·e d.iı:er 
şJflU.lerin ücretlerini ila,•~ olara~ ödemet zoı'Ulldıı l:alıııaL:tadu . BlWlm !ıODlıcuoda da TOd.:ıyr 
ııwuş,c:H tn1\ııleıck Z,Mttrlı oı~ıuıim\B riskinin otabi.l«r-Ji aı,ısı olu~nıalı.ıa ,·e ültcıııiz 
uhıwınınısı piyasada pı-est:i.J taybnıad..--ıffli:r 

.~ıp ambalaj nuı Lz~leriı.ıc ısıl i~ı uy,ubmuısı \ 'e ISP~.1• ı 5 itır~lemm t011usu 
yun içindeki ricıı·eınr ihtiyaç dıry-uhın biı· lı>ım ohuayıp taıMmen ibrecııt yapan finuılan 
ilplmdittıı biı· toınıdur. İlıncatçılan111tzın bir rnl.,_w yanlı\ ,-e rl.sik balpdeo dolaya lSP~l- l 5 
i~ı-etleoırsı yapılwıi fal.at ISP~l-1~ stnndardına •ry~uı obwıyan ııb~ mubalnj ııışlzeulNl 
1.,ılJamnası VC')'ıll ibne-ana uıl iJlenı ,öruıt~ ISP~l-1 ~ standN·dııon uyJtuı. aiıi'\I) aıııbaJaj 
ınalzerueıi kulbıwwı zorwıhılutıı lıakJmı~ bıçbır bıl'i sahibi obnru.ua~ı uedrniylr ihraç 

:-lor j07() S11)'1Lı &le~ tıDııa J.uııwru.1 fC'.I~ bııı klfU.k-laroaiJ: lııwı ık JUaaJıııaımylıt, 
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ettildeıi meltırla birlikte kulhıwlıuı ah~p ıuıbalaj mAılttıııtleriude- ISPM-15 ıilaminm hiç 
buJuwooma~ stbtbiylr ilJill Olkıelmıı yetkili o,01it~kruıçc Bfttaullıımmı feri bildirimde 
buhunıhuakıada·. 

Bitti ve \ntki$d Ort\nleriıı ilmıcat i-şlemleritıdc rc-•ıui lı.oıııroller . ıirni kıu-ıınt.ion ve il 
müdilrlru:Jeriınizde biıtisel t\ttriın ve bitki ~~lı~ı şubele:ı•i ile ilçe 1111\dl\rJUlderinde s:o«vli 
resnıi Jı..-outrol ııöredileri ,amfmdau tiriz bu· şekildi! yepılmal"tadır. R~ kontrol ~öre,·lileri 
ilımç edilecc-~ ürüıruıı biıki ,,, bitL:~l Unüı ohn:ıısı duruıumırnı ibraç edilen Otiinle birli.he 
lmllaııılaıı alışıp Ambalaj ııı.alzıw~l~riniıı nıezl,ır y6UC'tmeli.~ ._., ISP~l-1 ~ s1awdarduııı 

uytııınhıJnmı kQun·ol Cfmekre u~·~,u1 olması dwuomııM ihnıcaı işleıııleriııe izin vennellediı·. 
Fııkıl koutı·ol ıöı-cvlilefi bitki "e birkisel fınin dışuıda yurt.dLJUUl ilu-aç edileıu ~ı&ı üıüıteri ile 
il!rili dUzfflleueıı sa,ııı: S61ifibtiı dahil clitff l(omılıırdıı bir Jörn•i olmımıa-sı scbcbi)·lc ihnıç 
,edilen ıtıcla üıüııleı:i ile bidikıc tullanılaıı ahşap ambalaj ıııalumelmııiıı ınezl'llf ~·öııetuJ.tt~lil
\'r ISP~,1-1 ~ stanclArduıa uy~uıhnJıuıu d.eneıleytnıeıııd,tedir . 

\"mi lıazırlauaıı: '"-~P Aınbalaj ~lalzfflldmniıı hıl İşleme Tabi l\'lln1lma1ı ve 
İşarcdmıı~iİUC Dair Yöneflllelik" 2j ~I&)'lS 20 19 tanlı , ,e 3078~ sayılı Resmi Gazeıe 'd,e 
y~ııılımaıal. O ı.:o ı 202'0 rarihiııde ise }i ui~rlüge ~ıiştiır. Y e11i yöııctoıeli.k ile Ol , 0 l · :?020 
rarilundeu soma ~:apılacak ihracat işl.:ınleriude ISPt! l ~ stıuıdtu·dıwı unı:wı olıııaran. ısıl 
işlem ll'YJtılaımıamış ,-e işaretsiz ~ aıııbalcıJ ıualzmıC$İ lmllmıan ihracaı·çıJan ~~-7~6 n 
ida:ri pmra cezası ~·,ı.ılanacal.w . 

Bu l.:flpsawda: ilıracatçıl.anonzuı m~dur olw.aıııası içi.u ttıda "e y~ın şube 
müchn·IOtıeıiııı:le 9öı-e\· rapau resmi l;oorrol pörel·Hleriııin. 11ıda üıilnltriniıı ilıracfft ~leııılcıi 
için ctoztıılemif oldulıdıın satlık satifikııs.ı Bl'UUf'l$11lCffl wrnc.ııtçı finwı \ 't remsilcileriniıı konu 
batbncla biJıilcııd.irilıuesi bur.uswıdft ~~etiıll bı.l[Ulcriuize rica ıederiıu. 
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