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Ulke olarak taraf oldugumuz, Uluslararas1 Bitki Koruma SoLle~mesi, (IPPC) kapsammda, 
zararh organizmalarm, ihracatta kullamlan ah~ap ambalaj malzemeleri ile ta~mmas1 ve yay1lmasu11 
onlemek iizere, ihracaty1lanm12m magdur olmamalan, i.ilkemiz ekonomisinin zarar gormemesi ii;:in 
~uan uygulamada olan 27.05 .2015 tarih ve 29368 say1h Resmi Gazete 'de yaymlanan "Al1~ap 
Ambalaj Malzemelerinin Isil i~leme Ta.bi Tutulmas1 ve i~aretlenmesine Dair Yonetmelik" 
kaldmlarak yeni yonetmelik 25 May1s 2019 tarih ve 30784 say1h Resmi Gazete'de yaymlamm~, 
yeni yonetmeligin yfuiirluk tarihide O I /0 l /2020 olarak belirlenmi~tir. 

01/01/2020 tarihinde yi.iriirliige girecek yeni yonetmeligin getirdigi yenilikler ve 
ihracatplammzm sommluluklan hakkmda tum payda~lara gerekli bilgilendinneler yap1lm1~tir. 

ilgi (a) da kay1th yazumz ile Ticaret Bakanhg1 yeni yaymlanan yonetmelik konusunda 
bilgilenditilmi$, gi.imrtik mii$avirlerinin ihracatplanm1zm i~ ve i$lemlerini yiirtitmesi sebebiyle 
gtilllliik mti~avirlerinin de Bakanhgumzca bilgilendirilebilmesi i9in gtillll·iik mti~avirlerimizin 
bilgileri Ticaret Bakanhg1'11dan talep edilmi~tir. Ticaret Bakanhg1 ilgi (b) de kay1th yaz1lan ile 
Bakanltldannda boy le bir bilginin bulunmad1g1m, konunun gtimruk mti~avili demekleri arac1hg1 ile 
duy1m1hnas1 gerektigini bildinni~tir. 

Bu kapsamda, yeni yaymlanan yonetmeligin uygulamaya girmesi ile birlikte 
ihracatplannuzm ihra~ tirtinleri ile birlikte kulland1klar1 al1~ap ambalaj malzemelerinin yeni 
yonetmelige uygun olmamas1 durumunda idari yaptmm (para cezas1) i$lemi ile kar$1 kar$1ya 
kalacaklan, ozellikle en s1k kar$1la~1lan sorunlardan olan ihracatta kulland1klan ah$ap ambalaj 
malzemesi iizerinde hiy i$aret olmamas1 veya yonetmelige uygun i~aret t~unamast dmu1mmda 
magdur olacaklan konusunda gi.illlliik mti$avirle1imizi11 i$lernlerini yiirtitttikleri ihracatplanm1z1 
bilgilendiimesi ve ekte gonderilen bilgi nohmun i.iyelerinize ilanen veya internet siteleriniz arac1bgi 
ile duyurnlmas1 hususunda geregini bilgilerinize rica ederim. 

iZMiR 
G0MR0K MU§AViRLERi DERNEGI 
Kay1t No 
kay1t Tarihi 

8 e-1m:aldl~ 

Mtimtaz SiNAN 

Not: 5070 say1h Elektronik imza Kanunu geregi bu ielge elektronik imza ile unzalanm1§tlr. 

Eu-.k D:>grulama Kodu : RQP\'QRSPI.ZPEDVKIRO\'\' Euak Takip Adresi : https: 1.-""~,w.turkiye.go,·.tr/gid a--tarim-haynncilik-bakanligi-ebys 
Eskisehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Cankava/ Ankara Bile-i icin:Kamil ER.EN 
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25 MAYIS 2019 TARiH VE 30784 SAYILI RESMi GAZETE'DE YAYINLAN AHSAP AMBALAJ MALZEMELERiNiN ISIL 
iSLEME TABi TUTULMASI VE iSARETLENMESiNE DAiR YONETMELiK iLE ESKi YONETMELiGiN KASILASTIRILMASI 

ESKi (SUAN UYGULAMADA 
OLAN) YONETMELiK 

izin belgeli i~letmeler tarafmdan 1S1l 
i~lem uygulamas1 yap1larak 
i~aretlenip piyasaya arz edilen ah~ap 
ambalaj malzemelerinin ahm satlm 
i~lerini yapan piyasada ikinci elci 
olarak tabir edilen tedarik9iler ile 
ihracat9ilara yonetmelik 
htiklimlerine aykm i~lem yap1lmas1 
durumunda herhangi bir idari 
yaptmm bulunmamaktadir. 

1-iHRACAT<;I 

YAYINLANAN 01/01/2020 TARiHiNDE 
YURURLUGE GiRECEK OLAN 

YONETMELiK 

Yeni yonetmelik ile ikinci elci olarak nitelendirilen 
tedarik9iler ile ihracat9ilar i9in uymas1 gereken 
sorumluluklar belirlenmi~, uymayanlar i9in idari 
yaptmm uygulanmas1 htikmti getirilmi~tir. 

A<;IKLAMA 

ihracat91lara uluslararas1 ISPM-15 standardma ve 
tilkemizde uygulamada olan yonetmelige uygun 
bi9imde ah~ap ambalaj malzemesi kullanma 
zorunlulugu getirilmi~tir. 

ihra9 edilecek tirtin veya tirtin beraberinde, izin belgeli i~letmelerce 1S1l i~lem uygulamas1, ISPM 15 ve izlenebilirlik i~aretlemesi yap1lm1~ ah~ap 
ambalaj malzemesini veya ithal edilen futin veya tirtin beraberinde serbest dola~1m yolu ile tilkemize giren uluslararas1 ISPM 15 standardma uygun 
ah~ap ambalaj malzemelerini kullanan i~letmelerdir. 

1.1.ihracat~•, ihra~ edecegi iiriin beraberinde kullanacag1 ah~ap ambalaj malzemesini nereden temin edebilir? 
izin belgeli i~letmeden veya tedarik9iden alabilir. 

1.2.ihracat~•, satm ald1g1 ah~ap ambalaj malzemesinde nelere dikkat etmelidir? 
-ihracat9ilanm1z oncelikle yerli fuetim olan izin belgeli i~letmeler tarafmdan tiretilmi~, 1s11 i~lem 91ktilan olan ah~ap ambalaj malzemelerini tercih 
etmelidir. 
- ithal edilen tirtin veya tirtin beraberinde serbest dola~1m yolu ile tilkemize giren uluslararas1 ISPM 15 standardma uygun olan ah~ap ambalaj 
malzemelerini de kullanabilir fakat bu ah~ap ambalaj malzemelerinin risk ta~1d1gm1 goz ard1 etmemelidir. 
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1.3.ihracat~•, izin belgeli i~letmeler tarafmdan iiretilen ve piyasada satI~ta olan ah~ap ambalaj malzemesini ald1gmda nelere dikkat 
etmelidir? 
-Fatura veya sevk irsaliyesi ekinde 1S1l i~lem 91ktilanmn olup olmad1gm1 kontrol etmelidir. 
-Isil i~lem 91ktilarmm izin belgeli i~letmeye ait orijinal as1l nlishasmm olup olmad1gm1 kontrol etmelidir. 
-Is1l i~lem 91ktilan iizerinde 1S1l i~lem operatoriintin 1slak imza ve ka~esinin olup olmad1gm1 kontrol etmelidir. 
-Ah~ap ambalaj malzemesini dogrudan izin belgeli i~letmeden degil tedarik9iden ahyor ise 1s11 i~lem 91ktilan tizerinde 1S1l i~lem operatoriintin 1slak 
imza ve ka~esinin yanmda tedarik<;inin de imza ve ka~esinin olup olmad1gm1 kontrol etmelidir. 
-Is1l i~lem 91ktilar1 iizerinde; 1S1l i~lem tarihi, parti numaras1, ah~ap ambalaj malzemesi <;e~idi, ah~ap ambalaj malzemesi miktan (adet/ m3

) , ah~ap 
ambalaj malzemesi ebadmm yaz1h olup olmad1g1m kontrol etmelidir. 
-Is1l i~lem 91ktilan tizerinde yazan bilgilerin dogru bir bi<;imde fatura veya sevk irsaliyesine de a91klama olarak yaz1h olup olmad1g1m kontrol 
etmelidir. 
-Isil i~lem 91ktilar1 ile fatura veya sevk irsaliyesi tizerindeki bilgilerde herhangi birinin eksik olmas1 veya birbiri ile uyumlu olmamas1 durumunda 
soz~konusu ah~ap ambalaj malzemelerini kesinlikle almamahd1r. 

1.4.ihracat~•, ithal edilen iiriin veya iiriin beraberinde serbest dola~•m yolu ile iilkemize giren ah~ap ambalaj malzemesini ald1gmda nelere 
dikkat etmelidir? 
-Yonetmeligin Ek-1 ' inde belirtilen ozelikte olmahd1r. 
-ISPM 15 logosu iizerindeki bilgiler okunakh olmahd1r. 
-ISPM 15 logosu tizerinde kazmtl, silinti olmamahd1r. 
-Ah~ap ambalaj malzemesi tizerinde herhangi bir par<;a ilavesi veya degi~imi olmamahdir. 
-Ah~ap ambalaj malzemesi 90k y1pranm1~, tizerinde zararh organizma ta~1maya elveri~li bir ortam bulunmamahd1r. 
-Ah~ap ambalaj malzemesi y1pranm1~, fakat iizerindeki ISPM 15 logosu hi<; y1pranmam1~ olmamahd1r. 
-Ah~ap ambalaj malzemesi ile ISPM 15 logosu tizerindeki y1pranmada paralellik olmahd1r. 

1.5.ihracat~• satm aim•~ oldugu ah~ap ambalaj malzemesi ile ilgili ISII i~lem ~•ktdarm1, iiriiniinii ihra~ ettigi iilkeye iiriin beraberinde 
gondermesi gerekir mi? 
Hayir, zorunlu degildir. Eger kar~1 tilke fuiin beraberinde 1s11 i~lem 91ktilanm zorunlu kilm1~ ise, iiriin beraberinde 1S1l i~lem 91ktilarmm 
fotokopilerini i~letmesine ait ka~e ile onaylay1p gondermelidir. Asd niishalanm i~letmesinde muhafaza etmelidir. 
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2-GUMRUK MU~A ViRi 

4458 say1h Gtimrilk Kanununun 225. Maddesine gore, gtimrtik i~lemlerini temsil yoluyla takip eden, sonu9land1ran ve kendilerine Gtimrtik ve 
Ticaret Bakanhgmca gtimrtik mti~avirligi izin belgesi verilen serbest meslek sahipleridir. 

2.1.Giimriik mii~avirleri ihracatfrdara ISPM 15 standard1 konusunda nasd yard1mc1 olmahd1r? 
-ilk defa ihracat yapacak i~letmelerin, uluslararas1 mevzuatl bilmemelerini goz onilne alarak, tiriinleri ile birlikte gidecek olan ah~ap ambalaj 
malzemelerinin mutlaka ISPM 15 standardma uygun olmas1 gerektigi konusunda uyanda bulunmahd1r. 
-ISPM 15 standardma uygun olmayan, i~aretsiz ah~ap ambalaj malzemesi kullanarak tirtinlerini ihrac; etmeleri durumunda, ihrac; edilen iilkeden 
Tanm ve Orman Bakanhgma bildirimde bulunulmas1 durumunda ceza odemek zorunda kalacaklanm anlatmahd1r. 
-ihrac; edilecek tirtinlerle beraber kullamlan ah~ap ambalaj malzemeleri konusunda istenilen ozelliklerin neler oldugu konusunda, Tanm ve Orman 

·• Bakanhgmm ilgili birimlerinden detayh bilgi almalannm kendileri ic;in faydah olacagm1 anlatmahd1r. 

2.2.ithal edilen iiriin beraberinde gelen ah~ap ambalaj malzemelerine giimriik kapdarmda nasd bir i~lem uygulanmaktad1r? 
Bitki Karantinas1 Yonetmeligi kapsamma giren bitki ve bitkisel tirtinlerin haricindeki e~yalann ta~1nmasmda kullamlan ah~ap ambalaj 
malzemelerinin resmi kontrolleri, risk esasma gore uygun s1khkta azaltilm1~ kontrol ~eklinde gtimrtik miidiirlilkleri ile i~birligi ic;erisinde yap1hr. 

2.3.ithal edilen iiriin beraberinde gelen ah~ap ambalaj malzemeleri ifriD bitki saghk sertifikas1 zorunlu mudur? 
Urlin beraberinde geliyor ise bitki saghk sertifikas1 zorunlu degildir. Sadece ah~ap ambalaj malzemesi ithalati yap1hyor ise bitki saghk sertifikas1 
zorunludur. 

2.4.ithal edilen ah~ap ambalaj malzemeleri ifriD bitki saghk sertifikas1 zorunlu mudur? 
Evet. Sadece ah~ap ambalaj malzemesi ithalati yap1hyor ise bitki saghk sertifikas1 zorunludur. 

2.5.ithal edilen ah~ap ambalaj malzemeleri ifriD yetkilendirilmi~ giimriik kapdari hangileridir? 
ithal edilen ah~ap ambalaj malzemeleri iilkemize G1da, Tanm ve Hayvanc1hk Bakanhg1 Kontroltine Tabi Belirli Urtinlerin Giri~ine Yetkili Giimrilk 
idareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili il G1da, Tanm ve Hayvanc1hk Mtidtirltiklerinin Belirlenmesine Dair Tebligin Ek-2 sinde 
belirtilen 19 ilde (Adana, Agn, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartm, Bursa, Edirne, Giresun, Hatay, istanbul, izmir, Kastamonu, Kocaeli, Mersin, 
Ordu, Rize, Sakarya, Samsun) bulunan 48 adet gtimrtik kap1smdan girebilmektedir. 
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3-iDARi Y APTIRIMLAR 

Yapilan denetimlerde ve alman geri bildirimlerde; ihracatc;:1lann Ah~ap Ambalaj Malzemelerinin Isil i~leme Tabi Tutulmas1 ve i~aretlenmesine 
Dair Yonetmelik htikiimlerine aykm i~lem yapt1gmm kontrol gorevlilerince tespit edilmesi durumunda ilgililer hakkmda idari yaptmm karan ahmr, 
il Tanm ve Orman Mtidtirlugtince de uygulamr. 

Uygulanan idari yaptmm karanna ait cezalar her y1l Maliye Bakanhgmca yeniden degerleme oranmda artmlarak belirlenmektedir. 

A~ag1da belirtilen ceza miktarlan, 2019 y1h ceza miktarlan olup O 1/01/2020 tarihinden itibaren yeniden degerleme oranma gore belirlenerek 
uygulamaya konulacakt1r. 

3.1.ihracatf;dara h~ngi durumlarda ne kadar ceza uygulanacaktir? 
-Kontrol gorevlilerine, i~letmesini denetime ac;:mayan veya denetimlerde gereken kolayhg1 gostermeyenlere H.368 TL idari para cezas1 
uygulanacakt1r. (5996 say1h Kanunun 41/1-c;: bendi) 

-Yonetmeligin 15 inci maddesinde belirtilen esaslardan herhangi birine aykm i~lem yapmas1 durumunda i~letmeye 45.'487 TL idari para cezas1 
uygulanacakt1r. (5996 say1h Kanunun 38/1-e bendi) 
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Say1 

T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI 
G1da ve Kontrol Genel Miidiirliigi.i 

:21817801-320.03.01.02-E.1700872 

Konu :ISPM-15 Uygulamalan ve Giimriik 
Mii~avirleri 

TiCARET BAKANLIGINA 

29.05.2019 

Bilindigi ilzere; uluslararas1 ticarette, ah~ap ambalaj malzemeleri ile ilgili diizenlemeler 

Birle~mi~ Milletler biinyesinde 1946 yilmda kurulan G1da ve Tanm Orgiltilnce (Food and 

Agriculture of United Nations FAO) yapilmaktad1r. F AO tarafmdan bitkisel materyallerin ithalat ve 

ihracatmm saghkh bir ~ekilde ger9ekle~tirilmesi amac1yla k1sa ad1 IPPC (International Plant 

Protection Convention: Uluslararas1 Bitki Saghg1 Konvansiyonu) olan bir sozle~me haz1rlanm1~t1r. 

Bu sozle~me 1952 y1hnda imzaya a9J!m1~ olup Ulkemiz 29 Temmuz 1988 yilmda bu sozle~meyi 

imzalayarak taraf olmu~tur. 

Uluslararas1 Bitki Koruma Sozle~mesine (IPPC) taraf olan Uye Ulkeler, ihra9 yolu ile 

Ulkelerine gelen ma! ve malzeme ile birlikte ta~1ma, koruma gibi ama9larla kullamlan ah~ap 

ambalaj malzemelerin F AO tarafmdan yaymlanan ISPM-15 (Uluslararas1 Bitki Saghg1 

Onlemleri-Ah~ap Ambalaj Materyali) standardma uygun olarak ISi! i~leme tabi tutulmasm1 

istemektedirler. ilgili illkelerin yetkili otoriteleri, ISPM-15 standardma gore 1s11 i~lem uygulamas1 

yapilmam1~ ah~ap ambalaj malzemesinin kulla111ld1gmm tespit edilmesi durumunda, kendi 

Ulkelerini zararh organizmalardan korumak i9in illkelerine gelen ihra9 Urilnilnil, ya hi9 kabul 

etmeden ambalaj malzemesi ve ihra9 ilrilnil ile birlikte ya da ilzerinden ihra9 ilrtinil alarak sadece 

ah~ap ambalaj malzemesini iilkemize geri gondermektedirler. 

Alman geri bildirimlerden dolay1 hem ihracat91m1z hem de tilke ekonomisi 90k bilyilk zarar 

gormekte, ihra9 edilen tirtintin sat1~ i~leminin aksamasmm ve Ulkemize doviz giri~inin 

engellenmesinin yanmda, ihracat91 tirilniln geri iade edilme stirecindeki nakliye ve diger i~lemlerin 

Ucretlerini ilave olarak odemek zorunda kalmaktad1r. Bunun sonucunda da, uluslararas1 ticarette 

kullamlan Tilrkiye men~eli Urilnlerde zararh organizma riskinin olabilecegi alg1s1 olu~makta ve 

tilkemiz uluslararas1 piyasada prestij kaybetmektedir. 

Olke olarak taraf oldugumuz, Uluslararas1 Bitki Koruma Sozlqmesi, (IPPC) kapsammda, 

zararh organizmalann, ihracatta kullantlan ah$ap ambalaj malzemeleri ile ta~mmas1 ve yayilmasm1 

onlemek tizere, ihracat9Jlanm1zm magdur olmamalan, Ulkemiz ekonomisinin zarar gormemesi i9in 

~uan uygulamada olan 27.05.2015 tarih ve 29368 say1h Resmi Gazete 'de yaymlanan "Ah~ap 

Ambalaj Malzemelerinin lsil i~leme Tabi Tutulmas1 ve i~aretlenmesine Dair Yonetmelik" 

kaldmlarak yeni yonetmelik 25 May1s 2019 tarih ve 30784 say1h Resmi Gazete'de yaymlanm1~, 

yeni yonetmeligin yilrilrlilk tarihide O 1/01/2020 olarak belirlenmi~tir. 

Not: 5070 saytlt Elektronik imza Kanunu geregi bu beige elektronik imza ile imzalamm ~t1r. 

Eski~ehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 <;:ankaya/ Ankara 
Tel : (0312) 287 33 60 Faks: 

Bilgi ic;:in:Kamil EREN 
Mi.ihendis 
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T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI 
G1da ve Kontrol Gene! Miidiirliigii 

: 21817801-320.03.0l.02-E. l 700872 

Konu :ISPM-15 Uygulamalan ve Giimriik 
Mii~avirleri 

29.05.2019 

Ah~ap ambalaj malzemelerine 1sil i~lem uygulamas1 ve ISPM-15 i~aretlemesi konusu yurt 

i9indeki ticarette ihtiya9 duyulan bir konu olmay1p tamamen ihracat yapan firmalan ilgilendiren bir 

konudur. Baz1 ihracat91lanm1zm ve gi.imri.ik mi.i~avirlerimizin uluslararas1 ISPM-15 standard1 

hakkmda ve ihracatta 1sII i~lem gormi.i~ ISPM-15 standardma uygun ah~ap ambalaj malzemesi 

kullanma zorunlulugu hakkmda 90k fazla bilgi sahibi olmamas1 nedeniyle ihra9 edilen mallarla 

kullamlan ah~ap ambalaj malzemelerinden dolay1 Bakanltg1m1za yogun olarak geri bildirimde 

bulunulmaktad1r. 

ihracat i~lemlerinde resmi kontroller, Zirai Karantina ve ii Mtidilrltiklerimizde gorevli 

inspektorler tarafmdan titiz bir ~ekilde yapdmaktad1r. inspektorlerimiz ihra9 edilecek tirtintin bitki 

ve bitkisel Uri.in olmas1 durumunda ihra9 edilen i.irtinle birlikte kullamlan ah~ap ambalaj 

malzemelerinin mezkur yonetmelige ve ISPM-15 standardma uygunlugunu kontrol etmekte uygun 

olmas1 durumunda ihracat i~lemlerine izin vermektedir. Fakat inspektorlerimizin bitki ve bitkisel 

tirtin d1~mda yurtd1~ma ihra9 edilen mermer, beyaz e~ya, makine ekipman, oto yedek par9a, cam, 

elektronik e~ya vb. gibi diger sanayi tirtinleri ile ilgili herhangi bir gorev ve yetkisi olmamas1 

nedeniyle ihra9 edilen bu sanayi tirilnleri ile birlikte kullamlan ah~ap ambalaj malzemelerini 

gormemekte ISPM-15 i~aretlemesi yap1hp yap1lmad1gm1 ve ISPM-15 standardma uygunlugunu 

denetleyememektedir. 

Bakanhg1m1za yapilan geri bildirimlerin 90k bilyilk bir k1smm1 inspektorlerimiz tarafmdan 

kontrolti yap1lamayan bu tirtin gruplan olu~turmaktad1r. ihracat9Ilanm1zm magdur olmamalan, 90k 

btiytik fedakarhklarla ve emeklerle tirettikleri tirilnlerin, ihracat i~lemlerinde kar~1 tilkede sorun 

ya~amamas1, ihracat91m1zm hi9bir tiri.intintin kullamlan ah~ap ambalaj malzemesinden dolay1 geri 

iade edilmemesi i9in yeni yonetmeligin yi.irtirltige giri~ tarihi olan O l /01/2020 tarihine kadar 

Bakanhk olarak yogun bir bilgilendirme 9ah~mas1 yapdarak, magduriyetlerinin ontine ge9ilmesi 

hedeflenmi~tir. 

Y eni yonetmelikte, ihracatta kullamlan ah~ap ambalaj malzemesinin payda~lan olan izin 

belgeli i~letmeler, ihracat91lar ve piyasada ikinci elci olarak tabir edilen tedarik9ilere e~it 

sorumluluklar ytiklenmi~tir. Her bir kesimin kendi sorumluluklan i9erisinde, izin belgeli 

i~letmelerin yonetmelige uygun ah~ap ambalaj malzemesi tiretmesi, ihracat9Ilarm kullanmas1, 

tedarik9ilerce de ticaretini yapmas1 durumunda ahnan geri bildirimlerin asgari dtizeye indirilecegi 

goz ontine almd1gmda ihra9 ettigimiz tirtinlerle ilgili olarak tilkemiz uluslararas1 piyasada prestij 

kazanacag1 a~ikard1r. ihra9 edilen tirilnlerle ilgili yap1lan i~lemlerde gtimrtik mti~avirlerimizin de 

rolti 90k btiytik olup alman geri bildirimlerin onlenmesinde, ihra9 edilecek tirtinlerle birlikte 
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kullanilan ah~ap ambalaj malzemelerin ISPM-15 standardma uygun olmast konusunda, 

dam~manltk yapt1g1 hizmetlerini yilrilttilgil ihracat91y1 yonlendirmesi, bilgilendirmesi ve uyarmast 

i;;ok onem arz etmektedir. 

01/01/2020 tarihinde ytirtirltige girecek yonetmeligin gtimrtik mti~avirlerince de iyice 

incelenmesi, hizmet ettikleri ihracat91lanm1zm ileride ya~amas1 muhtemel magduriyetlerin 

onlenmesinde i;;ok bilyilk rolti olacag1 muhakkakt1r. 

Bakanltk olarak yeni yonetmeligin uygulamas t ile ilgili olarak tilm payda~lan kapsayacak 

~ekilde yaptlacak olan egitim toplant1larmda dag1tim1 planlanan yeni yonetmeligin uygulamasma 

ait dokilmanlarm gilmrilk mil~avirlerine de ula~tmlmast planlanmt~ olup Bakanltgm1za kay1tlt 

gtimrtik mU~aviri, gtimrtik mil~avir yard1mc1s1 ve yetkilendirilmi~ gtimrtik mil~avirlerine ait 

bilgilerin ekte gonderilen excel formatmdaki tabloya doldurularak CD ortammda Gene! 

Mtidiirlilgilmilze 28 Haziran 2019 tarihine kadar gonderilmesi ve yeni yaymlanan yonetmelik 

konusunda tlim gilmrilk mti~avirlerinin de bilgilendirilmesinin saglanmast hususunda geregini 

bilgilerinize arz ederim. 

Ek: Tablo 

8 e-i111 zahd 1r 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIGINA 

ilgi : 29.05.2019 tarihli ve 1700872 saytlt yazmtz. 

ilgi'de kayttlt yazmtzda, i.ilke olarak taraf oldugumuz Uluslararast Bitki Koruma 
Sozle~mesi (IPPC) kapsammda, zararlt organizmalarm ihracatta kullamlan ah~ap ambalaj 
malzemeleri ile ta~mmast ve yay1lmasm1 onlemek suretiyle ihracat9IlanmtZtn magdur 
olmamalan ve tilkemiz ekonomisinin zarar gormemesi i9in ~uan uygulamada olan 27.05.2015 
tarihli ve 29368 sayilt Resmi Gazetede yay1mlanan "Ah~ap Ambalaj Malzemelerinin IsII 

i~leme Tabi Tutulmast ve i~aretlenmesine Dair Yonetmelik" in kaldmlarak yeni yonetmeligin 
25.05.2019 tarihli ve 30784 say1lt Resmi Gazetede yay1mland1g1, yeni yonetmeligin yi.iri.irliik 

tarihinin 01.01.2020 olarak belirlendigi belirtilmekte olup, yetkilendirilmi~ glimrlik 
mi.i~avirleri, gi.imrtik mti~avirleri ve gtimrtik mti~avir yard1mc1lanna ili~kin bilgi talebinde 
bulunulmaktad1r. 

Bu 9er9evede, bahse konu bilgi talebiniz incelenmi~ olup, 19.06.2019 tarihi itibanyla 
sayilan toplamda yakla~1k 14.000'e ula~m1~ olan yetkilendirilmi~ gi.imri.ik mi.i~avirleri, gi.imrlik 
mi.i~avirleri ve gtimri.ik mti~avir yard1mctlanna ili~kin ileti~im bilgilerinin yer ald1g1 bir 
veritabam Bakanhg1m1zda mevcut olmad1gmdan, soz konusu yeni yonetmelikle ilgili olarak 
gi.imrtik mti~avirleri nezdinde yap1lacak bilgilendirmenin, Ankara, istanbul, izmir, Mersin ve 
Bursa Gi.imrtik Mti~avirleri Derneklerince, i.iyelerine ilanen veya web siteleri arac1hg1yla 
yapilabilecegi degerlendirilmi~tir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. Ticaret Bakanlig1 
Tel :0 312 204 92 79 
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