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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
(Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii/ Sanayi Cd. B Blok Kat:9 (34196) Yenibosna-

İstanbul) 
 
 
  Ülkemiz ekonomisi açısından oldukça yüksek öneme sahip ihracat işlemlerinin önemli 
bir kısmı İstanbul ili Gümrüklü sahalarından gerçekleşmektedir. Yapılan bu ihracatlar 
sırasında ihraç edilen ticari malların büyük çoğunluğu ahşap ambalaj malzemesi içerisinde 
veya ahşap paletler üzerinde gönderilmektedir. 
  Ülkemizde taraf olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 
2002 de yayımlanan Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesi Düzenleyici Normlar 
çerçevesinde ; Ahşap Ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların Ülkemizden yurt dışına 
ve yurt dışından ülkemize girişini, taşınmasını ve yayılmasını  önlemek” amacıyla gerekli 
usul ve esaslarını belirlendiği “Ah şap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve 
işaretlenmesine  Dair Yönetmelik” 27 Mayıs 2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmış olup,  Yönetmelik hükümleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
yürütülmektedir. 
  Ayrıca bütün ülkeler;  ithal ahşap ambalaj materyali için,  bitki sağlığı tedbirleri için 
uluslararası standartta (ISPM-15) belirtildiği gibi onaylanmış önlemleri yürürlüğe koymuş ve 
karantina kontrol birimleri tarafından, ahşap ambalaj malzemelerinin kontrolü sınır 
noktalarında çok sıkı bir şekilde yapılmaktadırlar.  
  Son zamanlarda yurt dışından çok miktarda ahşap paletler bitki karantinası gerekçesi 
ile geri döndürülmüş ve bitki karantinası gerekçesi ile alınan bildirimlerin çoğunluğunun, 
ülkemizde üretilen ahşap ambalaj malzemelerinden kaynaklanan olumsuzlukların oluşturduğu 
bilinmektedir. 
  İlgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yasal çerçevede palet üreten üreticilerin 
denetimleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta ancak alınan bildirim ve geri iade edilen 
ahşap paletler incelendiğinde, ülke içinde kullanılmak amacı ile üretilen paletlerin de  
ihracatçılara satıldığı anlaşılmakta olup bu tür üreticilerin kontrolü tam olarak 
yapılamamaktadır. 
  Gerek yasal üretici konumunda olan, gerekse iç tüketime yönelik palet üreten 
firmaların oto kontrol metodu ile denetlenebilmesi ve denetimlerin başarısı, ahşap palet 
ihtiyacı ile palet satın alıcısı konumunda olan firmaların bilinçlendirilmesi ile artırılacak ve 
ihracatçımızın mağduriyeti önlenebilecektir. 
  Isıl işlem ve işaretleme yapılmaksızın üretilen veya mevzuat uygun olmadan üretilen 
ahşap ambalaj malzemelerinin, ihraç ürünü ile birlikte alıcı ülkeye ihracatı yapılıktan sonra,  
alıcı ülke tarafından ürünle birlikte veya ürün olmadan iade edilmesi sonucunda; ülkemizin 
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konuyla ilgili fazlaca bildirim almasına ve ülkemiz prestijini olumsuz etkilemesi yanında 
ihracatçılarımız ve ülkemiz ekonomisi için maddi kayıplara ve pazar kaybına sebep 
olmaktadır. 
  Birliğinize üye firmaların ihracat işlemlerimde kullanacakları ahşap ambalaj 
malzemelerinin mutlaka ısıl işlem görmüş olmasına azami dikkat etmeleri, ısıl işlem görmüş 
ahşap ambalaj malzemesi temin ettikleri firmaların mutlaka Bakanlığımızdan yetki almış 
firmalar arasında yer alması gerektiği ve ISPM-15 damgası bulunmayan ahşap ambalaj 
malzemeleri ile paletlerin ihracatta kullanılmaması gerektiğini, ayrıca ihracatta kullanılacak 
ahşap ambalaj malzemelerinin ISPM-15 standartlarına uygun üretilerek depolanması 
hususunun Meclisinize  bağlı üyelere duyurularak konunun öneminin vurgulanması ülkemiz 
ihracatına katkı yapacaktır. 
  Bu duyuruların yanında, konu hakkında farkındalık oluşturabilmek  amacıyla işbirliği 
halinde talebinize göre, Müdürlüğümüzce ihracatçılarımıza ayrıntılı bilgilendirme sunumları 
yapabiliriz.  Ayrıca ihracatımıza ve ihracatçımıza katkı yapacak, ihracatçı mağduriyetinin 
önüne geçecek tedbir ve önerilerinize açık olmak üzere,  
  Müdürlüğümüz görev alanına giren ahşap ambalaj malzemeleri kontrolü dahil tüm 
bitki karantinası resmi kontrolleri ile ilgili konularda, yer ve zamanı belirlemeniz halinde 
üyelerinize ve ilgililere sunumlarla destekli gerekli bilgilendirmeleri yapabilir ve istenmesi 
halinde ihracat öncesi ahşap ambalaj malzemelerde resmi kontrol yapabileceğimizi ve 
üyelerinizin detaylı bilgi talepleri için Müdürlüğümüz ile irtibata geçmesi halinde kendilerine 
gerekli teknik desteğin mevzuat dahilinde yapılacağının bilinmesi hususunu, 
    
         Bilgilerinize rica ederim. 
 
 
           Servet USLU 
                                                                                                                              Müdür  
 
 
 
 

15
.5

.2
01

7 
/ 2

98
7


