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ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 129
Bursa Zirai Karantina Müdürlüğü’nden alınan 04.04.2017 tarih ve E.832828 sayılı
alınan yazıda, Ülkemizden yapılan bitki ve bitkisel ürün ihracatında, alıcı ülke şartları
açısından yaşanan aksaklıklarla ilgili olarak çeşitli zamanlarda İthalatçı Ülkelerden bildirimler
alındığı ve söz konusu bildirimlerin çoğunda, ihraç edilen bitki ve bitkisel ürünün bitki sağlığı
ve karantina etmenleri açısından herhangi bir risk taşımadığı halde, ürün beraberindeki ahşap
malzemelerinin bitki sağlığı yönünden uluslararası standartlara (ISPM-15) uygun olmadığı
gerekçesi ile ürünlerin iade edildiği ifade dilmektedir.
Yazıda devamla, Uluslararası Bitki Koruma Anlaşması gereğince, ham ahşap ambalaj
malzemeleri ile taşınan karantina zararlılarının yayılması riskini azaltmaya yönelik İhracat ve
İthalat işlemlerinde ISPM-15 ‘’Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemelerini
Düzenleyici Normlar’’ hükümleri gereği, palet, sandık, kutu, kablo makarası, ambalaj
yardımcı malzemeleri ile benzeri ambalaj malzemelerini imal/tamir eden ve Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından bahse konu Ahşap Ambalaj Malzemelerinin tekniğe uygun
olarak işaretlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Yine Ülkemizden yapılan bitki, bitkisel ürün
ve diğer sanayi ürünlerinin alıcı Ülke Zirai Karantina Mevzuatının gerektirmesi durumunda,
İhracat ve İthalat işlemlerinde Ahşap Ambalaj Malzemelerinin ISPM-15 mevzuatına
uygunluğunun yanında, böcek, akar, nematod, yabancı ot ve hastalık gibi zararlı
organizmalarla bulaşık riskini ortadan kaldırmak için belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama gaz
halindeki etki eden bir fümigantı belirlenen dozda vererek belirli süre ortamda tutma
(Fümigasyon) işlemin yapıldığı belirtilmektedir. Fümigasyon işleminde uygulanan
fümigantların alıcı Ülkenin taleplerine göre belirlendiği ve istenen fümigantla kapalı ortam
ilaçlaması yapıldığı bildirilmektedir. Ancak Metil Bromür fümigantı ile yapılan fümigasyon
işleminin, diğer fümigantlardan farklı olarak Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen Firma
bünyesinde görev alan ve Metil Bromür uygulama yetkisine sahip Operatörlerce, uygulama
öncesi Müdürlüklerine yapılan bildirim sonrası Müdürlükleri yetkili operatörü nezaretinde
yapıldığı belirtilmektedir. İlimizde bugünkü şartlarda Metil Bromür kullanma yetkisine sahip
üç firma bulunduğu, bu firmaların;
1. Kinetik Çevre Sağlığı Ambalaj Tarım Mühendislik ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti
2. Zerropest Çevre Sağlığı – İlker Durmuş
3. Erko Lim. Hiz. İlaç. Zir. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

olduğu belirtilmektedir.
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