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T.C.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı
AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE
İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILANBAŞVURULAR VE BAŞVURU BELGELERİNDE
ARANACAK KRİTERLER

Bu kitapçıkta; Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” kapsamında “Ahşap
Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi” almak isteyenveya izin belgeli işletmelerin belge yenileme talebi ile izin belgesinin iptal edilmesi
talebi için yapılacak başvuruya ilişkin belgeler ve belgelerde yer alması gereken şartlaraçıklanmaktadır.
11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu”nun3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (47) bendi; “Onay: Bu Kanun kapsamında onayı zorunlu olan faaliyetler ve ürünler için
Bakanlıkça verilen izin veya ruhsatı,” ve 15 ici maddedokuzuncu fıkrası; “Ambalaj malzemesi olarak kullanılacak ahşap ambalaj
malzemelerinden onay alınması gerekenler Bakanlıkça belirlenir. Belirlenen ahşap ambalaj malzemelerini üretecekler Bakanlıktan onay almak
zorundadır. Hükümlerini içermektedir.
Ülkemizde ISPM 15 uygulamaları; 5996 Sayılı Kanun dayanak gösterilerek, zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj
malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için, gerekli esasları belirlemek amacıyla hazırlanan, 25 Mayıs 2019 tarihli ve 30784 sayılı
Resmi Gazete yayımlanarak 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine
Dair Yönetmelik”kapsamında yürütülmektedir.

Yönetmelik Kapsamındaki Başvurular
Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi almak isteyen işletmelerin başvuruları,izin belgeli işletmenin belgeyenileme veya izin
belgesi iptaline ilişkin yapılacak başvuruların değerlendirilmesi sırasında farklı uygulama, değerlendirme ve oluşabilecek tereddütlerin
giderilmesi, uygulamada birlikteliğin sağlanması için gerekli usul ve esasları belirlemek amacıyla bukitapçık hazırlanmıştır.
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Yönetmelik kapsamında başvuruda bulunmak isteyen işletmeler; Zirai Karantina Müdürlüklerinin olduğu illerde Zirai Karantina
Müdürlüğüne, diğer illerde İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederler.
Başvuru belgelerinin genel özellikleri:
 Belgenin aslı veya belgeyi veren kurum onaylı ya da başvuru yapılan müdürlük veya il müdürlüğü tarafından aslı gibidir onaylı sureti
olmalıdır.
 Belgeler güncel ve geçerlilik süresi dolmamış olmalıdır.
 İşletmenin; adı, unvanı, adresi, ticaret sicil numarası, oda sicil numarası ve vergi numarası bütün başvuru belgelerinde aynı olmalı,
belgelerdeki bilgiler arasında farklılık olmamalıdır. İşletmenin unvanı ve adresi ticaret sicil gazetesinde tescil edilmiş en son yayınlanan
gazetedeki unvan ve adres bilgisi dikkate alınmaktadır. (Sicil gazetesini sorgulamak için http://www.ticaretsicil.gov.tr/aboneol.php adresi
kullanılabilir.)
 Kapasite raporunda yer alan ısıl işlem fırın sayı ve ölçüleri ile Yönetmelik Ek-3 (ısıl işlem fırını teknik özellikleri) ve Ek-6'da(ahşap
ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesine esas denetim raporu) yer alan ısıl işlem fırın sayı ve ölçüleri aynı olmalıdır.
 Başvurular, işletme adına yetkili veya yetkili olduğunu belgelendiren kişi/ kişiler tarafından yapılmış olmalıdır.
 Yetkili Komisyon tarafından değerlendirilecek olan başvurular her ayın 15’ine kadar müdürlük veya il müdürlüğü tarafındanGenel
Müdürlüğe gönderilmiş olmalıdır.
 Karantina Müdürlüklerine/İl Müdürlüklerine yapılan başvurulara ait bütün belgeler EDYS Belgenet sistemi üzerinden üst yazı ekine
konularak gönderilmelidir. Başvuru belgeleri Genel Müdürlüğe fiziksel olarak posta veya kargo ile gönderilmemelidir. (Tarım ve Orman
Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının, 18.02.2021 tarih ve E-82490113-700-45050 sayılı Bakan talimatı.)
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1. YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURULAR
1.1. Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi İçin Yapılan Başvurular
1.1.1. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi başvurusu
1.1.2. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi yenileme başvurusu
1.1.3. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi iptal başvurusu
1.2. Isıl İşlem Operatörü İle İlgili Başvurular
1.2. 1. Isıl işlem operatörübelgesi için yapılan başvurular
1.2.1.1. Isıl işlem operatör eğitimine katılmak için yapılan başvurusu
1.2.1.2. Isıl işlem operatör belgesi yenileme başvurusu
1.2.1.1. Isıl işlem operatör eğitimine katılmak için yapılan başvuru
Isıl işlem operatör eğitimini düzenleyecek olan Müdürlük/İl Müdürlüğüne başvuru yapılır. Başarılı olanlara eğitimi veren
Müdürlükçe belge düzenlenir.
Başvuru şartları ve belgeleri
1- Başvuru dilekçesi,
2- En az lise mezunu olmak ve mezuniyetini ispatlayan herhangi bir belge sunmak,
3- T.C. kimlik numarası beyanı,
4- 3 (üç) günlük eğitimin tamamına katılmak,
5- Eğitim sonunda, müdürlük tarafından yapılacak sınavda, yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan almak.
1.2.1.2. Isıl işlem operatör belgesi yenileme başvurusu
-Başvuru dilekçesi (Isıl işlem operatör eğitimini düzenleyen Müdürlük/İl Müdürlüğüne yapılır)
- Müdürlük/il Müdürlüğü belgenin yenilenip yenilenmeme hususunda (yasaklı olup olmadığı) Genel Müdürlüğe görüş sorar.
1.2.2. Isıl işlem operatörü değişikliğine ilişkin başvurular
1.2.2.1. Isıl işlem operatörünün işe başlaması
1.2.2.2. Isıl işlem operatörünün işten ayrılması
1.2.2.1. Isıl işlem operatörünün işe başlaması
1- İşletmenin dilekçesi
2- Isıl işlem operatör belgesi
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3- Isıl işlem operatörünün iş sözleşmesi Müdürlük/İl Müdürlüğü aracılığı ile Genel Müdürlüğe iletilir.
1.2.2.2. Isıl işlem operatörünün işten ayrılması
1- İşletmenin dilekçesi Müdürlük/İl Müdürlüğü aracılığı ile Genel Müdürlüğe iletilir.
1.2.3. Isıl İşlem operatör belgesi iptali
1.2.3.1. Isıl İşlem Operatör belgesinin iptal edilmesi
1.2.3.2. Isıl işlem operatör belgesinin teslim alınması ve Müdürlük/İl Müdürlüğünde en son çalıştığı işletme dosyasında muhafaza
edilmesi
1.2.3.1. Isıl İşlem Operatör belgesinin iptal edilmesi
1-Yönetmelik hükümlerine göre Genel Müdürlükçe iptal edilir.
2-Müdürlük/İl Müdürlüğü aracılığı ile işletme /ısıl işlem operatörü bilgilendirilir.
3- Müdürlük/İl Müdürlüğü iptal edilen ısıl işlem operatörü belgesini teslim alır.
4-İşletmede çalışan başka ısıl işlem operatörü yok ise işletme askıya alınır. Askıya alınma durumu Genel Müdürlüğe hemen
bildirilir.
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2. YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURULARA İLİŞKİN BELGELER
2.1. Yönetmelik kapsamında yapılacak müracaatlardaki belgeler
2.2. Başvuru belgelerinde aranacak kriterler
2.2.1. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi başvuru (yeni müracaat)
2.2.2. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi yenileme başvurusu
2.1. Yönetmelik Kapsamında Yapılacak MüracaatlardakiBelgeler
Yönetmelik kapsamında yapılacak müracaatlara ait toplam 16 adet farklı belge bulunmaktadır. Bütün müracaatlarda bu 16 belge
kullanılmamakta müracaatın içeriğine göre sunulan belge adedi değişmektedir.
Örneğin;
 İlk defa izin alacak bir işletme bu belgelerden ilk 8 tanesi ile müracaat ederken,
 İzin belgeli bir işletme; ısıl işlem fırınının değişmesi veya sayısının artması durumunda 2 adet belge ile,
 Numarataj çalışmaları nedeniyle adresinin değişmesi durumundaise9 adet belge ilebelge yenileme başvurusu için müracaatta
bulunması gerekmektedir.
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YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILACAK MÜRACAATLARDAKİ BELGELER
Müracaat Sahibinin Belgelerine Kontrol
Görevlilerince İlave Edilecek Belgeler

Müracaat Sahibinin Sunacağı Belgeler
1 Başvuru Dilekçesi

12

Ek - 6

2 Vergi Levhası

13

Ek - 2

3 Kapasite Raporu

14

Ek - 3

4 Oda veya Ticaret Sicil Kaydı

15

Isıl İşlem Testine Ait Bilgisayar Çıktıları

5 Isıl İşlem Operatör Belgesi

16

İşletmeye Ait Fotoğraflar

Isıl İşlem Operatörü ile Yapılmış İş Sözleşmesi (Isıl işlem operatörünün;
6 işletme sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi halinde, iş sözleşmesi
aranmaz.)
Yetkili Kişi/ Kişilere Ait Yetki Belgesi ve İmza Beyannamesi / İmza
7
Sirküleri
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil
8
Gazetesi
9 Devir Sözleşmesi (Noter Onaylı)
10 Numarataj Belgesi
11 Döner Sermaye Ücretine Ait Dekont
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2.2. Başvuru Belgelerinde Aranacak Kriterler
Başvurularda işletmelerce sunulan belgeler ile kontrol görevlilerince hazırlanacak toplam 16 adet belge ile belgeler içerisinde kullanılan kaşe
ve işletmelerde bulundurulan Genel Müdürlüğe gönderilmeyen kalibrasyon sertifikaları içerik olarak aşağıda belirtilen kriteleri sağlaması
zorunludur.
No

Başvuru belgesi

Belgede aranan özellik

Açıklama
İzin belgesi başvurusu

-Yeni müracaat
-İptal edilen belgenin yeniden talep edilmesi
Talep

Tarih
1

Dilekçe

İşletme unvanı
İşletme adresi
ISPM 15 İşaret
Numarası
İmza
İsim
Kaşe

2

Vergi levhası

İşletme Unvanı

İzin belgesi yenileme başvurusu

-Devir, unvan değişikliği, adres değişikliği (numarataj /taşınma), otomasyon
sistemi değişikliği, ısıl işlem fırını ilavesi vb.
İzin belgesi iptal başvurusu
Dilekçe tarihi belirtilmelidir.
En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan unvan olmalıdır.
En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan adres olmalıdır.
İkinci bir şube için izin belgesi talebi, belge yenileme ve iptal başvurularında
belirtilir.
İşletme adına başvuru dilekçesini veren yetkili kişinin imzası olmalıdır.
İşletme adına başvuru dilekçesini imzalayan yetkili kişinin ismi olmalıdır.
İzin belgesi talebinde bulunulan işletmenin adres ve unvan bilgisi en son
yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar
Sicil Gazetesindeki unvan ve adresi ile aynı olmalıdır.
En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan unvan olmalıdır.
İşletme şahıs şirketi ise işletme sahibinin ismi de olmalıdır.
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İzin belgesi şube için talep ediliyor ise unvan ve adres merkeze ait olur.

İşletme Adresi
Vergi Numarası
Şirket sahibinin
soyadı
Şirket sahibinin
Kimlik No
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Kapasite Raporu

En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan adres olmalıdır. İzin belgesi,işletmenin
şubesi için isteniyor ise adres sicil gazetesinde belirtilen merkeze ait olmalıdır.
İzin belgesi şube için isteniyor ise vergi numarası merkeze ait olur.
adı Şahıs şirketi ise şirket sahibinin adı ve soyadı yer alır.

TC. Şahıs şirketlerinde, vergi kimlik numarasına ilave olarak şirket sahibinin TC.
Kimlik No su yer almalıdır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası
veya Sanayi Odası) veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunca
düzenlenmiş olmalıdır.
Güncel/Geçerlilik tarihi
Raporun son sayfasında yer alan bölümde onay tarihi ve nosu ilgili
sorumlularca imzalanmış olmalıdır.
Geçerlilik tarihi bitmemiş olmalı
En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
İşletmenin Unvanı
Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan unvan olmalıdır.
En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
İşletmenin adresi
Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan adres olmalıdır.
İmzalı
Hazırlayan eksperlerce imzalanmış olmalıdır.
Isıl işlem fırın sayısı ve ölçüleri belirtilmelidir.
Tablo 1- Makine ve Tablo 1- Makine ve Teçhizat kısmında yer alan fırın sayısı ve ebatları ile
Teçhizat
kapasite hesabındaki sayı ve ebatlar aynı olmalıdır.
İşletmede tam otomatik çakım hattı var ise belirtilmelidir.
Tam otomatik çakım Tablo I Makine ve teçhizat kısmında var iseTablo III kapasite hesaplama
hattı (işletmede mevcut kısmında; ahşap ambalaj malzemeleri için tam otomatik çakım hattına ait
ise)
şarj/günlük/yıllık kapasitesi hesaplanmış olmalıdır.
Tablo I Makine ve Teçhizat kısmında ve Tablo III kapasite hesabında;
Kaç adet ısıl işlem fırını var ise belirtilmelidir.
Numaralandırma onay tarihine göre yapılmalıdır. (İzin belgeli bir işletme ilave
Isıl İşlem Fırını sayısı
fırın için izin alıyor ise ilk fırına 1 olacak şekilde yeni izin alacağı fırına ise 2
olacak şekilde numaralandırılarak her ikisi de kapasite raporunda gösterilmeli ve
hesaplamaları ayrı ayrı fırın numaraları belirtilerek yapılmalıdır. İlk defa izin
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alacak bir işletme 2 veya daha fazla fırın için müracaat ediyorsa fırınları
numaralandırma sırası işletmenin tasarrufundadır.)
Birden fazla ısıl işlem fırını olan işletmelerde; her bir fırın için ayrı ayrı
kapasite (Palet, kasa/sandık, makara, demonte ahşap ambalaj malzemesi vb.)
Birden fazla ısıl işlem hesabı yapılmalıdır.
fırını olması halinde
Demonte ahşap ambalaj malzemesi, paletsizkasa/sandık, demontemakara için
hava akışını sağlayacak istif çıta payı hesaplamada dikkate alınmalı
unutulmamalıdır.
Fırının iç ölçüleri alınmalıdır.
Tablo I Makine ve Teçhizat tablosunda ısıl işlem fırını belirtilmeli ve fırının iç
ölçüleri yazılmalıdır.
Fırın ölçüleri
Fırın içinde tavan asma tavan var ise kapasite hesaplanırken bu alanın altında
kalan alan için hesaplanma yapılmalı ve raporda belirtilmelidir.
Fırının dış ölçülerinin raporda belirtilmeyecektir.
m3 / adet
1 şarj kapasitesi
Monte edilmiş malzeme (palet, sandık/kasa, makara vb.) olması durumunda
adet olarak sayısı, demonte olması durumunda ise m3olarak yazılmalıdır.
Günlük Şarj sayısı
1 veya 2 günde kaç şarj yapıldığı belirtilmelidir.
Geçerlilik tarihi bitmemiş olmalıdır.
Güncel/Geçerlilik tarihi
İşletmenin Unvanı
4

Sicil Kayıt Sureti

5

Isıl işlem operatör
belgesi

En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve

Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan unvan olmalıdır.
En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
İşletmenin adresi
Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan adres olmalıdır.
Şube için izin belgesi talep ediliyor ise belirtilmeli, sicil kayıt sureti şubeye ait
Şube/Merkez
olmalıdır.
Sahibi
Şahıs şirketinde şirket sahibinin ismi yer almaktadır.
Yetki bilgisi bulunması zorunlu değildir. Yetkili kişi belirtilmiş ise ayrıca yetki
Yetki Bilgisi
belgesi talep edilmemektedir.
Isıl işlem uygulamaları ve ISPM 15 işaretlemesi hakkında, müdürlükçe
Isıl
işlem
operatör
düzenlenen ‘Isıl İşlem Operatör Eğitimi’ ne katılarak başarılı olmuş kişiler adına
belgesi
düzenlenen “Isıl İşlem Operatörü Belgesi”
Belgenin geçerliliği
Belgesi iptal olmamış olmalıdır. Belgenin geçerliliği Komisyona girmeden
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Adı Soyadı

TC Kimlik No
Sahibi/ortağı
İşletme unvanı
İşletme adresi
Çalışma adresi

İşe başlama tarihi
6

İş sözleşmesi
Sözleşmenin
imzalandığı tarih

şuanda Genel Müdürlükçe kontrol edilmektedir. İlerleyen süreçte kontrol
mekanizması yazılım programının tamamlanması sonrasında müdürlük/il
müdürlükleri erişimine açılacaktır.
İsim, soy isim, kimlik nobilgilerinden herhangi birinin değişikliği durumunda
belge alırken sunmuş olduğu belgeler kontrol edilerek, Genel Müdürlükten uygun
görüş alınması sonrasında ısıl işlem operatör belgesi yeni bilgilere göre yenilenir.
İlk verilen ısıl işlem operatör belgelerinde TC Kimlik No yer almamaktadır. Bu
durumda kontrol görevlileri tarafından kimlik kontrolü yapılarak, kimlikte yer
alan TC Kimlik Numarası Ek-6 formunda ısıl işlem operatörü ile ilgili bölüme
yazılmalıdır.
İş sözleşmesi yapılmaz.
En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan unvan olmalıdır.
En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan adres olmalıdır.
Çalışma adresiısıl işlem operatörünün çalışacağı izin verilen adrestir. Isıl işlem
operatörü sadece bir işletmede çalışabilir. Bir işletmede birden fazla ısıl işlem
operatörü çalışabilir.
Isıl işlem operatörbelgesinin alındığı tarihinden sonraki bir tarih olmalıdır.
Isıl işlem operatörünün daha önce çalıştığı bir işletme var ise yeni çalışacağı
yerdeki işe başlama tarihi eski işyerinden ayrılış tarihinden sonraki bir tarih
olmalıdır.
Sözleşmenin imzalanma tarihi sözleşmede mutlaka belirtilmelidir.
Sözleşmenin noterdeyapılmasızorunlu değildir. İşletme ile ısıl işlem operatörü

arasında yapılması ve imzalanması yeterli olmaktadır.
karşılıklı İşletme adına yetkili kişi tarafından imzalanmalı, yetkilikişi ismimutlaka yer
almalıdır.
Isıl işlem operatörü adı ve imzası olmalıdır. (Operatör belgesinde “TC Kimlik
No” yazmıyorsa iş sözleşmesine yazılmalıdır. )
İşletmenin kaşesinde yer alan adres ve unvan bilgileri en son yayınlanmış,
İşletmenin kaşesi
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil
Gazetesinde yer alan bilgiler ile aynı olmalıdır.
Sözleşmenin
onaylanması
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En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve

Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan unvan olmalıdır. Eğer uzun süreli verilen
yetki belgesi ve sure içerisinde işletmenin unvan değişmiş ise yetki aldığı zamana
ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil
Gazetesi ilave edilmelidir.
En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan unvan olmalıdır. Eğer uzun süreli verilen
İşletmenin adresi
yetki belgesi ve sure içerisinde işletmenin adresi değişmiş ise yetki aldığı zamana
ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil
Gazetesi ilave edilmelidir.
Yetki süresi bitmemiş olmalıdır.
Yetki süresi
Şahıs şirketinde yetki belgesi aranmaz.
Kamu kurum ve kuruluşlarında iş yapmaya yetkili olmalıdır.
Yetki belgesi ve İmza
Şahıs şirketi dışında kalan işletmelerde, yetkili kişi ve yetki süresi, Türkiye
sirküleri/beyannamesi Yetki şekli
Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan belgede
belirtilmiş ise ayrıca yetki belgesine gerek yoktur.
Yetkili kişiler; başvuru dilekçesi, iş sözleşmesi ve Ek-3’ü imzalayan kişiler
Yetkili kişi/kişilerin ismi
olmalıdır.
İşletme adına dilekçe veren kişiye ait imza örneklerini gösteren, noterden veya
ilgili yerlerden alınmış belgedir. Sicil gazetesi veya Oda sicil kayıt belgesinde
İmza beyannamesi
yetkili kişi ve/veya yetki süresi belirtilmiş ise ayrıca yetki belgesinin ibraz
edilmesine gerek yoktur. Ancak yetkili kişi/kişilere ait imza beyannamesi ibraz
edilir.
İşletme adına yetkili olan kişilerin isimlerini, yetki şekli ve imza örneklerini
içeren belgedir. Sicil gazetesi veya Oda sicil kayıt belgesinde yetkili kişi ve/veya
İmza sirküleri
yetki süresi belirtilmiş ise ayrıca yetki belgesinin ibraz edilmesine gerek yoktur.
Ancak yetkili kişi/kişilere ait imza sirküleri ibraz edilir.
Eski adres
İşletmenin ahşap ambalaj işaretleme izin belgesinde yer alan adresidir.
Numarataj çalışması sonucu değişen izin belgeli işletmenin yeni adresidir. Yeni
Yeni adres
adres Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil
Numarataj belgesi
Gazetesinde de tescil ettirilmiş olmalıdır.
Belediyelerin veya yetkilendirilmiş diğer (Organize Sanayi Bölgeleri, Özel
Numarataj belgesi
İhtisas Sanayi Bölgeleri vb.) kuruluşların yapmış olduğu adres değişikliğine ait
İşletmenin unvanı
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verilen belgedir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, işletmenin adres
değişikliğinin nedeni numarataj olarak belirtilmiş ise ayrıca numarataj belgesi
ibrazına gerek yoktur.
İşletmeyi devredecek işletmenin, izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni
üzerindeki tüm haklarını izin belgesini devralacak işletmeye devrettiğine, devir
Sözleşme kapsamı
alan firmanın da izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni üzerindeki tüm hakları
devraldığını dair bilgiyi içeren, iki tarafında firma yetkilisi kişilerce imzalanmış
noter onaylı devir sözleşmesi olmalıdır.
Devir Sözleşmesi
Devir sözleşmesinde, devredilen izin belgeli işletmenin adresi yazmalıdır.
Adres
(Noter Onaylı)
Adres izin belgesi üzerinde yazan adres olmalıdır.
Devir sözleşmesinde, devredilen izin belgeli işletmenin unvanı yazmalıdır.
Unvan
Unvan izin belgesi üzerinde yazan unvan olmalıdır.
Devir sözleşmesinde, devredilen izin belgeli işletmenin işaret numarası
İşaret numarası
yazmalıdır. İşaret numarası izin belgesi üzerinde yazan işaret numarası olmalıdır.
İşletmeye ait adres bilgisinin olduğu en son yayınlanmış gazete olmalıdır.
Adres
Unvan
İşletmeye ait unvan bilgisinin olduğu en son yayınlanmış gazete olmalıdır.
Adres değişikliği
Belge yenileme aşamasında ibraz edilmelidir.
Unvan değişikliği
Belge yenileme aşamasında ibraz edilmelidir.
Yetkili kişi veya kişiler belirtilmiş ise ayrıca yetki belgesi talep
edilmemektedir. Fakat yetkilendirilen bu kişilere ait imza sirküleri sunulması
Türkiye Ticaret Sicili Yetkili kişi ve süresi
zorunludur.
Gazetesi veya Türkiye
Isıl işlem operatörü olarak görev alacak kişi izin belgesi almak üzere müracaat
Esnaf ve Sanatkarlar
eden işletmenin ortaklarından/sahibi ise sicil gazetesinin ilgili sayfası ibraz
Sicil Gazetesi
İşletme sahibi/ortaklığı
edilmelidir. Bu durumda ısıl işlem operatörü ile imzalanan iş sözleşmesine gerek
yoktur.
Şube için izin belgesi talep edilecekse 2 (iki) adet sicil gazetesi ibraz
edilecektir. Birincisi merkeze ait sicil gazetesi(vergi levhası bilgileri Maliye
Şube/merkez
Bakanlığınca
merkeze
ait
adres
ve
unvan
bilgilerine
göre
düzenlenmektedir.)ikincisi ise şubeye ait sicil gazetesi olmalıdır.
Ahşap
Ambalaj Yönetmelik ekinde yer alan bir formdur.“Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme
Malzemesi İşaretleme İzin Belgesine Esas Denetim Raporunda (Ek-6)” yer alan bilgiler diğer
Ek-6
İzin Belgesine Esas belgelerdeki bilgiler ile aynı olacak şekilde tam ve doğru olarak yazılması
Denetim Raporu
gerekmektedir.
13

Birden fazla fırın olması halinde, 1. Fırına ait bilgilerle Ek-6’da yer alan diğer

12

13

14

Ek-2

Ek-3

Isıl İşlem Testine Ait
Bilgisayar Çıktısı

bilgiler tam olarak doldurulmalı, 2. fırına ait bilgiler ikinci bir Ek-6 formuna, 3.
fırına ait bilgiler üçüncü bir Ek-6 formuna doldurulmalı fakat diğer bilgiler birinci
formda yer aldığı için tekrar doldurulmamalıdır.
Rapor tarihi ile izine esas denetim tarihi farklı ise denetim tarihi de ayrıca
belirtilmelidir.
Yönetmelik ekinde yer alan bir formdur.İzin belgesine esas denetimde 13 adet
ahşap sıcaklık ölçer, ısıl işlem uygulaması yapılacak ahşap ambalaj
En geç ısınan 4 Ahşap malzemelerine “13 Ahşap Sıcaklık Ölçer Yerleşim Şemasında” belirtilen
sıcaklık ölçer tespiti
noktalara monte edilmelidir.
Ek-2 belgesine, en geç ısınan 4 ahşap sıcaklık ölçer, sayısal ısıl işlem
çıktılarından tespit edilerek eksiksiz yazılmalıdır.
Kontrol görevlileri ve işletmede görevli ısıl işlem operatörü tarafından isim,
Onaylar-İmzalar
unvan bilgileri belirtilerek imzalanmalıdır.
Her bir fırın için ayrı Yönetmelik ekinde yer alan bir formdur. Birden fazla fırın olması durumunda
ayrı tanzim edilmelidir
fırın numarası belirtilerek düzenlenmelidir
Fırın
iç
ölçüleri Fırın ölçüleri; Ek-6 ve kapasite raporunda yer alan ölçülerle aynı olmalıdır.
belirtilmelidir
Teknik özellikler
Bütün bilgiler eksiksiz yazılmalıdır.
Onaylar
Fırını kuran ve kurduran firma yetkilisi isim, imza ve kaşeleri mutlaka olmalıdır.
Isıl işlem testine ait başlangıç ve bitişe ait grafik çıktılar olmalıdır. Grafik
Başlangıç ve bitiş grafik
çıktıları üzerinde yer alan bilgiler ile sayısal çıktılar üzerinde er alan bilgiler
çıktıları
arasında farklılık olmamalıdır.
Sayısal
çıktılar En son yayınlanmış, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
üzerindeki
işletme Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan unvan olmalıdır. Kısaltma yapılarak da
unvanı
yazılabilir.
Birden fazla ısıl işlem fırını varsa;izin belgesi alınmış olan fırınların numarası
Sayısal
çıktılar
mutlaka yer almalıdır. İzlenebilirlik için gereklidir
üzerindeki
fırın
İlk izin alan fırın “1” numara ile numaralandırılmalı, fırın numaraları izin alma
numarası
sırasına göre verilmelidir.
Sayısal
çıktılar İzin belgesine esas denetimde ilk defa fırın yakıldığı için bilgisayarlı
üzerindeki
parti otomasyon sistemi parti numarasını 1 den başlamaktadır. Eğer izin belgesine esas
numarası
denetimde sorun yaşanmış her test işlemi olumlu olarak sonuçlanmamış ise
14

Sayısal
çıktılar
üzerindeki ısıl işlem
uygulanan malzemenin;
cinsi, ebatları ve miktarı
(adet/m3)
Sayısal
çıktılar
üzerindeki tarih
Sayısal
çıktılar
üzerindeki
başlangıç
bitiş -saati
Sayısal
çıktılar
üzerindeki
1’er
dakikalık veriler
Sayısal
çıktılar
üzerindeki
ortam
sıcaklığı-ahşap sıcaklığı
Sayısal
çıktılar
üzerindeki
ortam
sıcaklıkları
Sayısal
çıktılar
üzerindeki
ahşap
sıcaklıkları

bilgisayar otomasyon sistemi her işleme bir parti numarası vereceği için bu
durumda parti numarası 1 den farklı olmaktadır. Bu durumda ısıl işlem çıktısının
uygun boş bir bölümüne parti numarasının neden 1 den büyük olduğu açıklama
olarak yazılacak ve kontrol görevlilerince imzalanacaktır.
Cinsi: palet,kasa/sandık, makara, bandıl, demonte ahşap ambalaj malzemesi,
vb.
Ebadı: Cinsi belirtilen malzemenin ölçüsüdür.
Miktar: Cinsi belirtilen malzemenin monte edilmiş malzeme (palet,
sandık/kasa, makara vb.) olması durumunda adet olarak sayısı, demonte olması
durumunda ise m3olarak yazılacaktır.
Isıl işlem uygulamasının yapıldığı tarih yazacaktır.
Isıl işlem uygulamasının başlangıç ve bitiş saatleri ısıl işlem çıktısı üzerinde yer

alması zorunludur.
Veri kaybı olmamalıdır. Isıl işlem uygulamasının başından sonuna kadar her bir

dakikaya ait veriler mutlaka yer almalıdır
Ortam sıcaklık ölçerlerden alınan sıcaklık değerleri ahşap sıcaklık ölçerlerden

alınan değerlerden yüksek olduğu dakikadan itibaren, ahşap sıcaklık ölçerlerden
alınan değerler, ortam sıcaklık ölçerlerden alınan değerlerden düşük olmalıdır.
Uygulamanın başından sonuna kadar her iki sıcaklık ölçerden aynı dakika
içerisinde alınan değerler aynı olmamalıdır. Mutlaka farklılıklar olmalıdır.
Isıl işlem uygulamasında, her bir ahşap sıcaklık ölçerden; herhangi bir dakikada

alınan değerler ile bir dakika öncesindeki değerler arasındaki fark, 5 ºC’den fazla
olamaz.
Kabul edilebilir en yüksek sapma değeri 2ºC’den fazla olamaz.

Ahşap sıcaklık ölçerlerin
artı değerdeki en yüksek
Artı değerdeki en yüksek sapma derecesi 56 ºC’ye ilave edilerek sayısal ısıl
sapma derecesi
işlem test sonuçları değerlendirilir,
Sıcaklık ölçerler seri bağlanmış olmamalıdır.
Veriler
Uygulama süresince birebir aynı değerleri verip vermediği kontrol edilmelidir.

15

Sayısal
üzerindeki
numarası
Onaylanması
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Fotoğraflar

çıktılar Olması tercih edilir, ancak zorunlu değildir.
sayfa
Sayısal ve grafik çıktılar kontrol görevlileri ve ısıl işlem operatörü tarafından

imzalanmalıdır.
İzine
esas
denetim Isıl işlem fırını (iç-dış ve tam dolu), karantina odası (iç-dış), bilgisayarlı
sırasında çekilen Genel otomasyon sistemi (iç-dış), ısıtma sistemi (iç-dış) olmak üzere en az 9 adet
Müdürlüğe gönderilecek fotoğraf konulmalıdır.
fotoğraflar
Fırının içi boş iken çekilen resim olmalıdır. Fırın boş iken çekilen resimde 2
adet ortam sıcaklık ölçer ve 13 adet ahşap sıcaklık ölçer gözükmelidir.
Fırın tam dolu iken kapılar kapatılmadan ön cepheden çekilen resim olmalıdır.
Ön cepheden çekilen resim; fırının içerisine konulan ahşap ambalaj malzemesinin
durumuna göre (palet, sandık/kasa, makara vb.) aralarında geçiş ve kenar
boşlukları, hava akışını sağlayacak istif çıtaları ile Ek-2 şemasına göre fırının ön
kısmına yerleştirilen ahşap sıcaklık ölçeri gösteren nitelikte olmalıdır.
Fırının dış resmi kapıları kapatıldıktan sonra çekilen resim olmalıdır. Fırın
Isıl işlem fırınına ait üzerinde ısıl işlem fırını yazısı ve işletmede birden fazla fırın var ise fırın
resim (iç-dış ve tam numarası dış kapı üzerinde gözükecek şekilde çekilen resim olmalıdır. İşletmede
dolu)
tek fırın var ise fırın numarasına gerek yoktur.
İlk izin verilen fırının numarası 1 olmalıdır. Numaralandırma onay tarihine
göre yapılmalıdır. İzin belgeli bir işletme ilave fırın için izin alıyor ise ilk fırına 1
olacak şekilde yeni izin alınacak fırına ise 2 olacak şekilde numara verilmeli ilk
fırının kapıları kapalı iken üzerinde 1 yazan halinin resmi alınmalı (dolu haline ve
boş haline gerek yoktur) bu resimle birlikte 2 numaralı fırına ait resimler
gönderilmelidir. İlk defa izin alacak bir işletme 2 veya daha fazla fırın için
müracaat ediyorsa fırınları numaralandırma sırası işletmenin tasarrufundadır.
Fırın numaraları gözükecek şekilde her bir fırın için ayrı ayrı resim çekilmelidir.)
Bilgisayarlı otomasyon sisteminin bulunduğu yerin dış kısmına ait çekilen
resim olmalıdır. Üzerinde Kontrol Odası yazmalı ve çekilen resimde kontrol odası
Bilgisayarlı otomasyon
ifadesi gözükmelidir.
sistemi (iç-dış)
Kontrol odasının içerisine ait alınan resimde bilgisayar gözükmeli ve
mümkünse ekranda ısıl işlem uygulaması devam ederken resim alınmış olmalıdır.
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Alınacak resimler, işletmenin kullandığı ısıtma sisteminin katı yakıt, doğalgaz

Isıtma sistemi (iç-dış)

Fotoğrafların
onaylanması

ve elektrikli olmasına göre değişmektedir.
Katı yakıt ise;
-Kazan dairesi var ise kazan dairesinin dış kısmına ait çekilen resim olmalıdır.
Üzerinde Isıtma Odası veya Kazan Dairesi yazmalı ve çekilen resimde bu ifade
gözükmelidir.
-Kazan Dairesi/Isıtma Odası içerisine ye alan içerisine yer alan katı yakıt
kazanının resim alınmış olmalıdır.
-Kazan Dairesi/Isıtma Odası yok katı yakıt kazan açıkta dışarıda bir yerde ise
sadece katı yakıt kazanının resmi alınmış olmalıdır.
Doğalgaz ise;
-Sadece broilerin (su ısıtma sistemine ait cihaz) resmi alınmalıdır.
Elektrik ise;
-Sadece ısıtma sistemine ait elektrik panosunun resmi alınmalıdır.
Kontrol görevlileri ve ısıl işlem operatörü tarafından imzalanmalıdır.
Denetimde tespit edilen uygunsuzluğu ispatlayacak nitelikte olmalıdır.
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İşletmeye Ait Kaşe
Bilgileri

(Örneğin: Eğer işletme işi bırakmış her gidilen denetimde kapıları kapalı, içeriye
Denetimlerde
çekilen
girilemiyor ve muhatap bulunamıyor ise işletmenin dış görünüşüne ait resimler ile
diğer fotoğraflar
işletmenin kapısı veya duvarının üzerinden alınabilecek işletmenin içerisine ait
resimler olmalıdır.)
Fotoğrafların
Kontrol görevlileri tarafından imzalanmalıdır.
onaylanması
Kaşe üzerindeki unvan bilgisi, en son yayınlanmış Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan unvan
olmalıdır.
İşletme Unvanı
İşletme şahıs şirketi ise işletme sahibinin ismi de olmalıdır.
İzin belgesi şube için talep ediliyor ise kaşe üzerinde sadece şubeye ait unvan
bilgileri yer almalı, merkeze ait unvan bilgisi kaşede yer almamalıdır.
Kaşe üzerindeki adres bilgisi, en son yayınlanmış Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yazan adres
İşletme Adresi
olmalıdır. İzin belgesi, işletmenin şubesi için isteniyor ise adres şubeye ait
olmalıdır. Merkeze ait adres bilgisi kaşede olmamalıdır.
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Vergi Numarası

17

Kalibrasyon Belgeleri

Vergi numarası tek olduğu için şube veya merkez dikkate alınmaksızın kaşe

üzerindeki vergi numarası merkeze ait olmalıdır.
Şahıs şirketlerinde, vergi kimlik numarası ile TC. Kimlik No birlikte
Şirket sahibinin TC.
yazılabileceği gibi vergi kimlik numarası yazılmadan sadece TC. Kimlik No su da
Kimlik No
yazılabilir.
Isıl işlem testinde kullanılacak sıcaklık ölçer ve veri kayıt
ekipmanlarının,başvuru sahibi işletme tarafından; Türk Akreditasyon Kurumu
İzine
esas
denetim tarafından akredite edilmiş kuruluşa, denetimin yapıldığı tarihten önceki son bir
aşamasında
ay içerisinde kalibre ettirilmesi gerekir. Bu nedenle, kalibrasyon sertifikalarının
işletmede bulunduğu kontrol edilir ve raporda belirtilir. İşletmede muhafaza
edilir. Genel Müdürlüğe gönderilmez.
Isıl işlem testinde kullanılacak sıcaklık ölçer ve veri kayıt ekipmanları; İzin
belgesinin alınmasını takiben yılda en az bir defa, Türk Akreditasyon Kurumu
İzin belgeli İşletmede
tarafından akredite edilmiş bir kuruluşça kalibre edilmelidir. Kalibrasyon
sertifikaları, işletmede muhafaza edilmeli ve denetimlerde kontrol görevlilerine
gösterilmelidir.

2.2.1. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi başvuru (yeni müracaat)
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İlk defa izin belgesi almak üzere müracaat edecek işletme, 8 adet belge ile müdürlüğe/il müdürlüğüne müracaat eder. Kontrol görevlilerince
izin belgesine esas denetim yapılır. Müdürlük/il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe toplam 13 adet belge gönderilir.

Müracaat Sahibinin Müdürlük/İl Müdürlüğüne Sunacağı Belgeler

Müracaat Sahibinin Sunacağı Belgelere İstinaden
Yapılan İzin Belgesine Esas Denetim Sonrası Müracaat
Belgelerine İlave Olarak Kontrol Görevlilerince
Hazırlanacak ve Kontrol Edilerek Genel Müdürlüğe
Gönderilecek Belgeler

1 Başvuru Dilekçesi

9

2 Vergi Levhası

10 Ek - 2

3 Kapasite Raporu

11 Ek - 3

4 Oda veya Ticaret Sicil Kaydı

12 Isıl İşlem Testine Ait Bilgisayar Çıktıları

5 Isıl İşlem Operatör Belgesi

13 İşletmeye Ait Fotoğraflar

Ek - 6

Isıl İşlem Operatörü ile Yapılmış İş Sözleşmesi (ısıl işlem operatörünün;
6 işletme sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi halinde, iş sözleşmesi
aranmaz)
7 Yetkili Kişi ve Yetki Belgesi ve İmza beyannamesi / imza sirküleri
8

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil
Gazetesi

2.2.2. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi yenileme başvurusu
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İzin Belgesi
Yenileme
Başvurusu
Nedeni

1) İzin belgeli
işletmenin farklı
bir adrese
taşınması

2) İzin belgeli
işletmenin ısıl
işlem fırınının
işletme
içerisindeki
yerinin, ısıl işlem
fırınını besleyen
ısıtma sisteminin
veya bilgisayar
kontrollü

Müracaat Sahibinin Sunacağı Belgeler

Açıklamalar

Adres değişikliği başvurularında, işletmenin izin belgesi
aldığı dönemdeki evraklarında yer alan adres bilgisi dışındaki
1- Başvuru dilekçesi,
bilgilerile yeni sunduğu belgelerdeki bilgilerin uyumlu olup
2- Vergi levhası,
olmadığı kontrol edilir.
3- Kapasite raporu,
Başvuru dilekçesini imzalayan kişi izin belgesi alınırken
4- Oda veya ticaret sicil kaydı,
müracaatta bulunan yetkili kişi ise; izin belgesi alırken ki
5- Isıl işlem operatör belgesi
müracaat dosyasında yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza
6- Isıl işlem operatörü ile yapılmış iş
sirküleri var ise bu müracaat esnasında tekrar bu belgelerin
sözleşmesi (ısıl işlem operatörünün; işletme
sunulmasına gerek yoktur.
sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi
İzin belgesine esas denetim yapılır;
halinde, iş sözleşmesi aranmaz)
-Müracaat sahibinin başvuru belgeleri ile birlikte,
7-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza
-Ek-2
sirküleri
-Ek-3
8-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye
-Ek-6
Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi
-Isıl işlem testi çıktıları
-İşletmeye ait fotoğraflar
Genel Müdürlüğe gönderilir.
Isıl işlem fırınının yeri/ısıtma sistemi/bilgisayarlı otomasyon

1- Başvuru dilekçesi
2- Kapasite raporu

sistemi değişikliği başvurularında, işletmenin izin belgesi aldığı
dönemdeki evraklarında yer alan bilgiler ile yeni sunduğu
belgelerdeki bilgilerin uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.
Isıl işlem fırınının yeni yerinde kullanılabileceği/yeni ısıtma
sistemi/ yeni bilgisayarlı otomasyon sistemi Yetkili Komisyon
tarafından onaylanıncaya kadar, bu işletmede ısıl işlem
uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz.
Başvuru dilekçesini imzalayan kişi izin belgesi alınırken
müracaatta bulunan yetkili kişi ise; izin belgesi alırken ki
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müracaat dosyasında yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza
sirküleri var ise müracaat esnasında bu belgenin tekrar
sunulmasına gerek yoktur.
İzin belgesine esas denetim yapılır;
-Müracaat sahibinin başvuru belgeleri ile birlikte,
-Ek-2
-Ek-3
-Ek-6
-Isıl işlem testi çıktıları
-İşletmeye ait fotoğraflar
Genel Müdürlüğe gönderilir.

otomasyon
sisteminin
değişmesi
durumunda

Yeni ısıl işlem fırın veya ilave fırın başvurularında,

3) İzin belgeli
işletmenin ısıl
işlem fırınının,
değişmesi veya
sayısının artması
durumunda

1- Başvuru dilekçesi
2- Kapasite raporu

işletmenin izin belgesi aldığı dönemdeki evraklarında yer alan
fırın bilgisi dışındaki bilgiler ile yeni sunduğu belgelerdeki
bilgilerin uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.
Yeni ısıl işlem fırın veya fırınlarının kullanılabileceği, Yetkili
Komisyon tarafından onaylanıncaya kadar söz konusu ısıl işlem
fırınlarında, ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi
yapılamaz.
Başvuru dilekçesini imzalayan kişi izin belgesi alınırken
müracaatta bulunan yetkili kişi ise; izin belgesi alırken ki
müracaat dosyasında yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza
sirküleri var ise müracaat esnasında bu belgenin tekrar
sunulmasına gerek yoktur.
İzin belgesine esas denetim yapılır;
-Müracaat sahibinin başvuru belgeleri ile birlikte,
-Ek-2
-Ek-3
-Ek-6
-Isıl işlem testi çıktıları
-İşletmeye ait fotoğraflar
Genel Müdürlüğe gönderilir.
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6 ay içerisinde izin belgesi yenileme başvurusunda
bulunulması ve izin belgesinin yenilenmesi gerekir.
Numarataj çalışması yapan kuruluşun, vermiş olduğu
belgede eski ve yeni adrese ait bilgiler olmalıdır. (Numaratajdan
1- Başvuru dilekçesi,
dolayı adres değişikliğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
2- Vergi levhası,
4) İzin belgeli
veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi var ise ayrıca
3- Kapasite raporu,
işletmenin, yetkili
numarataj belgesine gerek yoktur.)
4- Oda veya ticaret sicil kaydı,
kurum veya
Numaratajdan dolayı adres değişikliği başvurularında,
5- Isıl işlem operatör belgesi
kuruluş
işletmenin izin belgesi aldığı dönemdeki evraklarında yer alan
6- Isıl işlem operatörü ile yapılmış iş
tarafından
adres bilgisi dışındaki bilgiler ile yeni sunduğu belgelerdeki
sözleşmesi (ısıl işlem operatörünün; işletme
yapılan
bilgilerin uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.
sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi
numarataj
Başvuru dilekçesini imzalayan kişi izin belgesi alınırken
halinde, iş sözleşmesi aranmaz)
çalışmaları
müracaatta bulunan yetkili kişi ise; izin belgesi alırken ki
7-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza
nedeniyle
müracaat dosyasında yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza
sirküleri
adresinin
sirküleri var ise müracaat esnasında bu belgenin tekrar
8-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye
değişmesi
sunulmasına gerek yoktur.
Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi
durumunda
İzin belgesine esas denetim yapılmaz. Genel Müdürlüğe
9-Numarataj belgesi
sadece işletmenin vermiş olduğu belgeler gönderilir. Kontrol
görevlilerince belge düzenlenmez. İzin belgesi Genel Müdürlükçe
yenileninceye kadar, bu işletmede ısıl işlem uygulaması ve ISPM
15 işaretlemesi yapılabilir.
6 ay içerisinde izin belgesi yenileme başvurusunda
1- Başvuru dilekçesi,
bulunulması ve izin belgesinin yenilenmesi gerekir.
2- Vergi levhası,
Unvan değişikliğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
3- Kapasite raporu,
veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi örneği olmalıdır.
4- Oda veya ticaret sicil kaydı,
Unvan değişikliği başvurularında, işletmenin izin belgesi
5) İzin belgeli
5- Isıl işlem operatör belgesi
aldığı dönemdeki evraklarında yer alan unvan bilgisi dışındaki
işletmenin,
6- Isıl işlem operatörü ile yapılmış iş
bilgiler ile yeni sunduğu belgelerdeki bilgilerin uyumlu olup
unvanınındeğişme
sözleşmesi (ısıl işlem operatörünün; işletme
olmadığı kontrol edilir.
si durumunda
sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi
halinde, iş sözleşmesi aranmaz)
Başvuru dilekçesini imzalayan kişi izin belgesi alınırken
7-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza müracaatta bulunan yetkili kişi ise; izin belgesi alırken ki
sirküleri
müracaat dosyasında yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza
22

8-Unvan değişikliğini gösteren Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Sicil Gazetesi örneği

6) İşaretleme izni
ve izin belgesinin
devir alınması
başvurusu

sirküleri var ise müracaat esnasında bu belgenin tekrar
sunulmasına gerek yoktur.
İzin belgesine esas denetim yapılmaz. Genel Müdürlüğe
sadece işletmenin vermiş olduğu belgeler gönderilir. Kontrol
görevlilerince belge düzenlenmez. İzin belgesi Genel Müdürlükçe
yenileninceye kadar, bu işletmede ısıl işlem uygulaması ve ISPM
15 işaretlemesi yapılabilir.
Devretmek isteyen işletmede, devir sözleşmesinin yapıldığı
tarihten itibaren ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi
yapılamaz.
Devir alan firma; devraldığı izin belgeli işletmeyi aynı adres
de ve ısıl işlem fırını, ısıtma sistemi veya bilgisayar kontrollü
otomasyon sistemini değiştirmeden kullanacaksa;
Devir alınan izin belgeli işletmenin, izin belgesi verildiği
dönemdeki belgelerinde yer alan unvan bilgisi dışındaki bilgiler
ile devralan firmanın sunduğu belgelerdeki bilgilerin uyumlu olup
olmadığı kontrol edilir.
İzin belgesine esas denetim yapılmaz. Genel Müdürlüğe
sadece işletmenin vermiş olduğu belgeler gönderilir. Kontrol
görevlilerince belge düzenlenmez. İzin belgesi Genel Müdürlükçe
yenileninceye kadar, devir alan firmaca ısıl işlem uygulaması ve
ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz.

1- Başvuru dilekçesi,
2- Vergi levhası,
3- Kapasite raporu,
4- Oda veya ticaret sicil kaydı,
5- Isıl işlem operatör belgesi
6- Isıl işlem operatörü ile yapılmış iş
sözleşmesi (ısıl işlem operatörünün; işletme
sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi
halinde, iş sözleşmesi aranmaz)
7-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza
sirküleri
Devir alan firma; devraldığı izin belgeli işletmenin
8-Unvan değişikliğini gösteren Türkiye
faaliyetini farklı bir adreste veya devraldığı işletmeyi aynı adreste
Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
fakat devraldığı ısıl işlem fırınını veya mevcut fırın yerini/ısıtma
Sanatkârlar Sicil Gazetesi örneği
sistemini/bilgisayarlı otomasyon sistemini değiştirerek devam
9- Devir sözleşmesi
ettirecekse;
İzin belgesine esas denetim yapılır;
-Müracaat sahibinin başvuru belgeleri ile birlikte,
-Ek-2
-Ek-3
-Ek-6
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-Isıl işlem testi çıktıları
-İşletmeye ait fotoğraflar
Genel Müdürlüğe gönderilir.
İzin belgesi Genel Müdürlükçe yenileninceye kadar, devir
alan firmaca ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi
yapılamaz.
İşletme adına işletme yetkilisi tarafından “Ahşap Ambalaj
Malzemesi İşaretleme İzin Belgesinin iptal talebi olması halinde
Genel Müdürlüğe sadece başvuru dilekçesi ile yetki belgesi ve
imza beyannamesi/imza sirkülerigönderilir.
İşletmenin talebi dışında kontrol görevlileri tarafından, izin
7)Ahşap ambalaj
belgeli işletmeye ait “Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin
1- Başvuru dilekçesi,
malzemesi
Belgesinin iptal edilmesi talebi olması halinde;
2-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza
işaretleme
izin
Yönetmelik ekinde yer alan Ahşap Ambalaj Malzemesi
belgesi
iptal sirküleri
İşaretleme İzin Belgeli İşletmelerde Denetim Tutanağı (Ek-7) ile
başvurusu
kontrol görevlilerinin tespitleri doğrultusunda, iptal talebini
doğrulayacak nitelikte ve işletmenin son durumunu belgeleyen
fotoğraflar konulmalı ve üst yazıda işletmenin kapatılması
gerektiği belirtilmelidir.
Düzenlenen Ek-7 tutanağındaki metin yazılan alan kapatma
nedenini yazmak için yetersiz ise Ek-7 tutanağına ilave A4
kağıdına tutanak düzenlenebilir.
1- Başvuru dilekçesi,
İzin belgesine esas denetim yapılır;
8) Ahşap ambalaj
2- Vergi levhası,
-Müracaat sahibinin başvuru belgeleri ile birlikte,
malzemesi
3- Kapasite raporu,
-Ek-2
işaretleme
izin
4Oda
veya
ticaret
sicil
kaydı,
-Ek-3
belgesi iptal edilen
5- Isıl işlem operatör belgesi
-Ek-6
işletmenin,
6- Isıl işlem operatörü ile yapılmış iş
-Isıl işlem testi çıktıları
işaretleme
izin
-İşletmeye ait fotoğraflar
belgesini yeniden sözleşmesi (ısıl işlem operatörünün; işletme
Genel Müdürlüğe gönderilir.
almak
için sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi
yapacağı başvuru halinde, iş sözleşmesi aranmaz)
7-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza
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sirküleri
8-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi

3. YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILAN BAŞVURU BELGELERİ ÇEK-LİSTİ
AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ İŞARETLEME İZİN BELGESİ, BELGE YENİLEME VEYA BELGE İPTALİ İÇİN
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No

Başvuru belgesi

1

Dilekçe

2

Yetki belgesi ve
imza
beyannamesi/
imza sirküleri

3

Kaşe bilgisi

4

Vergi levhası

5

Numarataj
belgesi

6

Kapasite
Raporu

BAŞVURU BELGELERİ ÇEK-LİSTİ
Belgede aranan özellikler
Uygun
Uygun Açıklama
değil
Talep
Tarih
İşletme unvanı
İşletme adresi
İmza
İsim
Kaşe
ISPM 15 İşaret Numarası
İzin belgeli işletmede aranacak kriterdir
İşletmenin unvanı
İşletmenin adresi
Yetki süresi
Yetki şekli
Yetkili kişi/kişilerin ismi
İmza beyannamesi
İmza sirküleri
İşletme Unvanı
İşletme Adresi
İşletme Unvanı
İşletme Adresi
Vergi Numarası
Şirket sahibinin adı soyadı
Şirket sahibininTC. Kimlik No
Eski adres
Yeni adres
Güncel/Geçerlilik tarihi
İşletmenin Unvanı
İşletmenin adresi
İmzalı
Tablo 1- Makine ve Teçhizat
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7

Sicil Kayıt
Sureti

8

Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi
veya Türkiye
Esnaf ve
Sanatkarlar
Sicil Gazetesi

9

Isıl işlem
operatör belgesi

10

İş sözleşmesi

Tam otomatik çakım hattı
Isıl İşlem Fırını sayısı
Fırın ölçüleri
Birden fazla Her bir fırını ısıl işlem
fırını olması halinde
1 şarj kapasitesi
Günlük Şarj sayısı
Güncel/Geçerlilik tarihi
İşletmenin Unvanı
İşletmenin adresi
Şube/Merkez
Sahibi
Yetkili kişi
Ticaret Sicil No
Oda kayıt No
Vergi No/ Mernis No/TC Kimlik
No
Adres
Adres değişikliği
Unvan
Unvan değişikliği
Yetkili kişi ve süresi
İşletme ortaklığı
Şube/merkez
Isıl işlem operatör belgesi
Belgenin geçerliliği
Adı Soyadı
TC Kimlik No
Belge No / Belge tarihi
Eğitim tarihi/ Eğitimi düzenleyen
kurum/ belgeyi düzenleyen kurum
Sahibi/ortağı
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11

12

Ahşap Ambalaj
Malzemesi
İşaretleme İzin
Belgesine Esas
Denetim
Raporu (Ek-6)

13 Ahşap
Sıcaklık Ölçer
Yerleşim

İşletme unvanı
İşletme adresi
Çalışma adresi
Isıl işlem operatörünün adı, soyadı,
TC Kimlik No
İşe başlama tarihi
Sözleşmenin imzalandığı tarih
Sözleşmenin karşılıklı
onaylanması
İşletmenin kaşesi
Rapor tarihi
İzine Esas Denetim Tarihi
İşletme unvanı
İşletme adresi
Kalibrasyon tarihi
En yüksek sapma değeri
Isıl işlem fırını sayılarına ilişkin
bilgiler
Isıl İşlem fırını ölçülerine ait
bilgiler
Karantina odası
Operatör bilgileri
Isıl işlem uygulanan ahşap ambalaj
malzemenin cinsi, ebatları, miktarı
En geç ısınan 4 Ahşap sıcaklık
ölçer
Ek-3 Bilgileri
Fırını kuran firma bilgileri
Onaylar-İmzalar
En geç ısınan 4 Ahşap sıcaklık
ölçer
Onaylar-İmzalar
28

Şeması (Ek-2)

13

14

Isıl İşlem Fırını
Teknik
Özellikleri (Ek3)

Isıl İşlem
Testine Ait
Bilgisayar
Çıktısı

15
Fotoğraflar

Her bir fırın için ayrı ayrı tanzim
edilmelidir
Fırın iç ölçüleri
Teknik özellikler
Onaylar-İmzalar
İşletme unvanı
Fırın numarası
Parti numarası
Isıl işlem uygulanan Malzemenin;
cinsi, ebatları ve miktarı (adet/m3)
Tarih
Başlangıç bitiş -saati
1’er dakikalık veriler
Ortam sıcaklığı-ahşap sıcaklığı
Ortam sıcaklıkları
Ahşap sıcaklıkları
Ahşap sıcaklık ölçerlerin artı
değerdeki en yüksek sapma
derecesi
Veriler
Sayfa numarası
Onaylar-İmzalar
Isıl işlem fırını iç
Isıl işlem fırını dolu hali
(Propların/Sensörlerinyerleştirilmiş
hali ile kapılar açık ön cepheden
resim)
Isıl işlem fırını dış
Karantina odası iç
Karantina odası dış
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16

Kalibrasyon
Belgeleri

Bilgisayarlı Otomasyon sistemi iç
Bilgisayarlı Otomasyon sistemi dış
Isıtma sistemi iç
Isıtma sistemi dış
Diğer denetimlerde çekilen
fotoğraflar
Onaylar-İmzalar
İzine esas denetim aşamasında
İzin belgeli İşletmede

4. DENETİMLER
4.1. İzine esas denetim
4.2. İzin belgeli işletmelerin yıllık denetimleri
4.3. İzin belgeli işletmede askı işleminin sonlandırılmasına ilişkin denetim
4.4. Geri bildirime esas denetim
4.5. Şikâyet veya ihbar sonucu yapılan denetim

Denetim Nedeni
4.1. İzine Esas Denetim
4.2. İzin Belgeli
Denetimleri

İşletmelerin

DENETİMLERE İLİŞKİN BELGELER
Denetime İlişkin Belgeler
Açıklamalar
 “2.Yönetmelik kapsamında yapılan
başvurulara ilişkin belgeler” ve alt
başlıklarında açıklanmıştır.
1. Dönem; 1 Ocak - 30 Haziran
Yıllık
2. Dönem; 1 Temmuz - 31 Aralık)
arasıdönemi kapsar
Belirtilen tarihler arasında herhangi bir
günde
o
döneme
ait
denetim
yapılabilmektedir. Her döneminin son ayının
denetim için beklenmesi gerekmemektedir.
Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Denetimlerde her bir izin belgeli işletme
Belgeli İşletmelerde Denetim Tutanağı(Ek-7) için ayrı ayrı tanzim edilmelidir. İlgili
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Müdürlükte işletmenin dosyasında muhafaza
edilmelidir.
Ancak denetim esnasında askıya almayı
veya idari yaptırım uygulamayı gerektiren
vb. bir durum söz konusu ise Ek-7 ve idari
yaptırım kararı veya askıya alma durumu
gerekçesi ile birlikte belirtilerek Genel
Müdürlüğe gönderilir.
Denetimi gerçekleştiren kontrol görevlileri
ve işletmede görevli denetime eşlik eden ısıl
işlem operatörü tarafından isim ve unvan
yazılarak imzalanmalıdır.
Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin İzin belgeli işletmelerin denetimlerinin
Belgeli İşletmelerin Denetim Verileri (Ek-8) tamamlanmasına müteakip tanzim edilen ve
Genel Müdürlüğe gönderilen belgedir.
İzin belgeli işletmeye o dönem içinde
yapılan bir uygulama veya devam eden bir
işlemi (askıda, idari yaptırım uygulaması,
belge yenileme müracaatı vb.) olması halinde
Ek-8’de belirtilmelidir.
Denetimini
gerçekleştiren
kontrol
görevlilerinin ismi ve unvanı her izin belgeli
işletme için ayrı ayrı belirtilmelidir.
Denetim
görevini
aynı
kontrol
görevlilerinin yapması esastır. Zaruri hallerde
farklı (Ziraat Mühendisi/Orman Endüstri
Mühendisi) kontrol görevlileri denetimi
yapabilir.
Tutanak
 Düzenlenen Ek-7 tutanağındaki metin
yazılan alanın yetersiz kalması, askıya
alınması gereken veya yönetmelik hükümleri
kapsamında detaylı açıklama yazılması
gereken bir durum tespit edilmesi halinde,
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Ek-7 tutanağına ilave A4 kâğıdına tutanak
düzenlenebilir.
Tarih yazılmalı ve denetime eşlik eden
kontrol görevlileri ve işletme yetkilisi/ısıl
işlem operatörü tarafından isim ve unvan
yazılarak imzalanmalıdır.
Fotoğraflar
Denetim esnasında tespit edilen ve
yaptırım
uygulanacak
uygunsuzluğu
belgeleyecek nitelikte fotoğraflar alınabilir ve
Genel Müdürlüğe gönderilir.
Askı sonlandırma işlemine ait belgeler
4.3. İzin Belgeli İşletmede Askı İşleminin
Genel Müdürlüğe gönderilir.
Sonlandırılmasına İlişkin Denetim
Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin İşletme askıya almayı gerektiren durumun
Belgeli İşletmelerde Denetim Tutanağı(Ek-7) giderildiğini beyan etmesi halinde veya böyle
bir müracaat söz konusu değilse, En fazla 6
(altı) aylık süre sonunda ikinci denetim
yapılır. Ek-7 tanzim edilir. Tespitlere göre;
İşletmenin askı işleminin sonlandırılması
veya iptal talebi Genel Müdürlüğe gönderilir.
Tutanak
Detaylı açıklama yazılması gereken bir
durum tespit edilmesi halinde, Ek-7
tutanağına ilave A4 kâğıdına tutanak
düzenlenebilir.
Tarih yazılmalı ve denetime eşlik eden
kontrol görevlileri ve işletme yetkilisi/ısıl
işlem operatörü tarafından isim ve unvan
yazılarak imzalanmalıdır.
Fotoğraflar
Denetim esnasında tespit edilen ve
yaptırım
uygulanacak
uygunsuzluğu
belgeleyecek nitelikte fotoğraflar alınabilir ve
Genel Müdürlüğe gönderilir.
Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin  İzin belgeli işletmede denetim yapılarak
4.4. Geri Bildirime Esas Denetim
Belgeli İşletmelerde Denetim Tutanağı(Ek-7) Ek-7 tanzim edilir. Genel Müdürlüğe
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gönderilir.
İzin belgeli işletmenin son 6 (altı) aylık
bilgileri denetlenir. Bildirim konusu ile ilgili
hususta
karşılıklı
izlenebilirliğin
sağlanabilmesi için detaylı inceleme yapılır
bilgi alınır.
Bildirime konu izin belgesiz bir işletme
ise; Bildirim konusu ile ilgili hususta
karşılıklı izlenebilirliğin sağlanabilmesi için
detaylı inceleme yapılır bilgi alınır.
Önemli bilgiler tutanağa geçirilerek Genel
Müdürlüğe Gönderilir
Fotoğraflar
Denetim esnasında tespit edilen ve
yaptırım
uygulanacak
uygunsuzluğu
belgeleyecek nitelikte fotoğraflar alınabilir ve
Genel Müdürlüğe gönderilir.
İdari yaptırım kararı
 İdari para cezası uygulanmış ise;
Uygulanan idari para cezası işlemleri,
beklemeksizin Genel Müdürlüğe bildirilir.
4.5. Şikâyet Veya İhbar Sonucu Yapılan Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin İzin belgeli işletmede denetim yapılarak Ek-7
Belgeli İşletmelerde Denetim Tutanağı(Ek-7) tanzim edilir. Genel Müdürlüğe gönderilir.
Denetim
Tutanak
İzin belgeli işletmenin son 6 (altı) aylık
bilgileri denetlenir. Şikâyet konusu ile ilgili
hususta
karşılıklı
izlenebilirliğin
sağlanabilmesi için detaylı inceleme yapılır
bilgi alınır.
Şikâyete konu izin belgesiz bir işletme ise;
Şikâyet konusu ile ilgili hususta karşılıklı
izlenebilirliğin sağlanabilmesi için detaylı
inceleme yapılır bilgi alınır.
Önemli bilgiler tutanağa geçirilerek Genel
Müdürlüğe Gönderilir
Fotoğraflar
Denetim esnasında tespit edilen ve
Tutanak
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İdari yaptırım kararı

yaptırım
uygulanacak
uygunsuzluğu
belgeleyecek nitelikte fotoğraflar alınabilir ve
Genel Müdürlüğe gönderilir.
 İdari para cezası uygulanmış ise;
Uygulanan idari para cezası işlemleri,
beklemeksizin Genel Müdürlüğe bildirilir.

5.CEZAİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN YAZIŞMALAR
5.1.İdari para cezaların İl Müdürlüğünce uygulanması
5.2. İdari para cezalarının tebliğ edilmesi
5.3. Tebliğ edilen idari para cezalarının Genel Müdürlüğe bildirilmesi

6. ÖRNEK BELGELER
6.1. Dilekçe Örnekleri
6.1.1. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi başvurusu
6.1.2. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi yenileme başvuruları
6.1.2.1. İşletmenin farklı bir adrese taşınması durumunda
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6.1.2.2.İzin belgeli işletmenin ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki yerinin, ısıl işlem fırınını besleyen ısıtma sisteminin veya bilgisayar
kontrollü otomasyon sisteminin değişmesi durumunda
6.1.2.3.İzin belgeli işletmenin, ısıl işlem fırınının değişmesi veya sayısının artması değişmesi durumunda
6.1.2.4.İzin belgeli işletmenin, yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları nedeniyle adresinin değişmesi durumunda
6.1.2.5. İzin belgeli işletmenin unvanının değişmesi durumunda
6.1.3. Devir Alma Başvuruları
6.1.3.1.İzin belgeli işletmenin ISPM 15 işaretleme izninin ve izin belgesinin; herhangi bir işletme tarafından devralınmak istenmesi
durumunda
6.1.3.2. İzin belgeli işletmenin ISPM 15 işaretleme izninin ve izin belgesinin; herhangi bir işletme tarafından devralınarak farklı bir adreste
faaliyetine devam etmek istemesi/izin belgeli işletmenin ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki yerinin değişmesi/ısıl işlem fırınını besleyen
ısıtma sisteminin değişmesi/bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin değişmesi/ısıl işlem fırınının sayısının artması durumunda
6.1.4.Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi iptal başvurusu
6.1.5. İptal edilen ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesini yeniden almak için yapılan başvuru
6.2.Vergi Levhası Örnekleri
6.2.1. Şahıs şirketine ait vergi levhası
6.2.2. Limited şirkete ait vergi levhası
6.2.3. Anonim şirkete ait vergi levhası
6.3. Kapasite Raporu Örneği
6.3.1. TOBB tarafından düzenlenen kapasite raporu
6.3.2. TESK tarafından düzenlenen kapasite raporu
6.4. Oda Sicil Kayıt Sureti Örneği
6.4.1. Ticaret ve sanayi odası sicil kayıt örneği
6.4.2. Esnaf ve sanatkârlar odası sicil kayıt örneği
6.5. Isıl İşlem Operatör Belgesi Örneği
6.6. İş Sözleşmesi Örneği
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6.7. Yetki Belgesi ve İmza Beyannamesi/İmza Sirküleri Örneği
6.7.1. Noterden alınan yetki belgesi/imza sirküleri
6.7.2.Esnaf ve sanatkârlar odasından alınan imza sirküleri
6.8. Sicil Gazetesi Örneği
6.8.1. Türkiye ticaret sicili gazetesi
6.8.2. Türkiye esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi
6.9. EK-2 belgesi örneği
6.10. EK-3 belgesi örneği
6.11. EK-6 belgesi örneği
6.12. Grafik ve sayısal çıktılara ait örnek
6.13. İşletmeye Ait Resimler
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6. ÖRNEK BELGELER
6.1. Dilekçe Örnekleri
6.1.1. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi başvurusu
Konu: Yeni Başvuru

……./……/ 2020

…….MÜDÜRLÜĞÜNE
1 (bir) adet ısıl işlem fırını için ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi almak
istiyoruz. Yönetmelik kapsamında istenilen başvuru belgeleri ektedir. Gerekli denetimin
yapılmasını arz ederim.
Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe

İşletmenin Unvanı:
İşletmenin Adresi:

Ekler:
1- Vergi levhası
2- Kapasite raporu
3- Oda veya ticaret sicil kaydı
4- Isıl işlem operatör belgesi
5- Isıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi/ ısıl işlem operatörü işletme
sahibi veya ortağı ise buna sahiplik/ortaklık belgesi
6-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza sirküleri
7-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi
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6.1.2. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi yenileme başvuruları
6.1.2.1. İşletmenin farklı bir adrese taşınması durumunda ahşap ambalaj
malzemesi işaretleme izin belgesi yenileme başvurusu (izine esas denetim gerektiren
belge yenileme başvurusudur)

Konu: Adres Değişikliği- Belge Yenileme ……./……/ 2020

…….MÜDÜRLÜĞÜNE
TR-......-HT işaret numaralıahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgeli
işletmeyiz. Isıl işlem fırınımızı izin belgesinde belirtilen adresinden ………………adresine
taşıdık bu nedenle
gerekli izine esas denetim yapılarak izin belgemizin yeni
………………adres bilgilerine göre yenilenmesini talep ediyoruz. Yönetmelik kapsamında
istenilen başvuru belgeleri ektedir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe
İşletmenin Unvanı:
İşletmenin İzin Belgesindeki Adresi:
İşletmenin Yeni adresi:
Ekler:
1- Vergi levhası
2- Kapasite raporu
3- Oda veya ticaret sicil kaydı
4- Isıl işlem operatör belgesi
5- Isıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi/ ısıl işlem operatörü işletme
sahibi veya ortağı ise buna sahiplik/ortaklık belgesi
6-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza sirküleri
7-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi

38

6.1.2.2.İzin belgeli işletmenin ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki yerinin, ısıl
işlem fırınını besleyen ısıtma sisteminin veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin
değişmesi durumunda ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi yenileme
başvurusu (izine esas denetim gerektiren belge yenileme başvurusudur)

Konu: …….-Belge Yenileme

……./……/ 2020

…….MÜDÜRLÜĞÜNE
TR-.....-HT işaret numaralı ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgeli
işletmeyiz. Isıl işlem fırınımızın işletme içerisinde yerini değiştirdik/ ısıl işlem fırınını
besleyen ısıtma sistemini yeniledik / veya bilgisayar kontrollü otomasyon sistemini
değiştirdik. Gerekli izine esas denetim yapılarak izin belgemizin yenilenmesini talep
ediyoruz. Yönetmelik kapsamında istenilen başvuru belgeleri ektedir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe
İşletmenin Unvanı:
İşletmenin Adresi:

Ekler:
1- Kapasite raporu
2-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza sirküleri
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6.1.2.3.İzin belgeli işletmenin,ısıl işlem fırınının değişmesi veya sayısının artması
değişmesi durumunda ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi yenileme
başvurusu (izine esas denetim gerektiren belge yenileme başvurusudur)

Konu: …….-Belge Yenileme

……./……/ 2020

…….MÜDÜRLÜĞÜNE

TR-.......-HT işaret numaralı ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgeli
işletmeyiz. Isıl işlem fırınımızı değiştirdik/ ……adet ısıl işlem fırını ilave ettik. Yeni fırın /
fırınlarımızda gerekli izine esas denetim yapılarak izin belgemizin yenilenmesini talep
ediyoruz. Yönetmelik kapsamında istenilen başvuru belgeleri ektedir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe
İşletmenin Unvanı:
İşletmenin Adresi:

Ekler:
1- Kapasite raporu
2-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza sirküleri
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6.1.2.4.İzin belgeli işletmenin, yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan
numarataj çalışmaları nedeniyle adresinin değişmesi durumunda ahşap ambalaj
malzemesi işaretleme izin belgesi yenileme başvurusu (izine esas denetim gerektirmeyen
belge yenileme başvurusudur)

……./……/ 2020

Konu: Numarataj-Belge Yenileme

…….MÜDÜRLÜĞÜNE
TR-.....-HT işaret numaralı ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgeli
işletmeyiz. İşletmemizin numarataj çalışmaları nedeniyle adresi değişti. İzin belgemizin
yeni……………adres bilgilerine göre yenilenmesini talep ediyoruz. Yönetmelik kapsamında
istenilen başvuru belgeleri ektedir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe
İşletmenin Unvanı:
İşletmenin İzin Belgesindeki Adresi:
İşletmenin Yeni Adresi:
Ekler:
1- Vergi levhası
2- Kapasite raporu
3- Oda veya ticaret sicil kaydı
4- Isıl işlem operatör belgesi
5- Isıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi/ ısıl işlem operatörü işletme
sahibi veya ortağı ise buna sahiplik/ortaklık belgesi
6-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza sirküleri
7-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi
8-Numarataj belgesi
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6.1.2.5. İzin belgeli işletmenin unvanının değişmesi durumunda ahşap ambalaj
malzemesi işaretleme izin belgesi yenileme başvurusu (izine esas denetim gerektirmeyen
belge yenileme başvurusudur)

Konu: Unvan Değişikliği-Belge Yenileme

……./……/ 2020

…….MÜDÜRLÜĞÜNE

TR-.....-HT işaret numaralı ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgeli
işletmeyiz. İşletmemizin unvanı değişti. İzin belgemizin yeni……….(unvan) bilgilerine göre
yenilenmesini talep ediyoruz. Yönetmelik kapsamında istenilen başvuru belgeleri ektedir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe
İşletmenin İzin Belgesindeki Unvanı:
İşletmenin Yeni Unvanı:
İşletmenin Adresi:

Ekler:
1- Vergi levhası
2- Kapasite raporu
3- Oda veya ticaret sicil kaydı
4- Isıl işlem operatör belgesi
5- Isıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi/ ısıl işlem operatörü işletme
sahibi veya ortağı ise buna sahiplik/ortaklık belgesi
6-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza sirküleri
7-Unvan değişikliğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Sicil Gazetesi
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6.1.3. Devir Alma Başvuruları:
6.1.3.1.İzin belgeli işletmenin ISPM 15 işaretleme izninin ve izin belgesinin; herhangi bir
işletme tarafından devralınmak istenmesi durumunda ahşap ambalaj malzemesi
işaretleme izin belgesi yenileme başvurusu(ısıl işlem fırınının yeri değişmediği durumda,
izine esas denetim gerektirmeyen belge yenileme başvurusudur)

……./……/ 2020

Konu:Devir-Belge Yenileme

…….MÜDÜRLÜĞÜNE

TR-......-HT işaret numaralı ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgeli işletmeyi,
izin belgesinde belirtilen adresinde faaliyetine devam etmek üzere, Yetkili Komisyonun
onayladığı şekliye herhangi bir değişiklik yapmadan devir aldık. Isıl işlem uygulaması ve
ISPM 15 işaretlemesi yapabilmemiz için, izin belgesinin firmamıza ait……….(unvan) ve
………………adres bilgilerine göre yenilenmesini talep ediyoruz. Yönetmelik kapsamında
istenilen başvuru belgeleri ektedir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Devir Alan
Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe
Devir Edilen İşletmenin Unvanı:
Devir Olunan İşletmenin Adresi:
Devir Alan İşletmenin Unvanı:

Ekler:
1- Vergi levhası
2- Kapasite raporu
3- Oda veya ticaret sicil kaydı
4- Isıl işlem operatör belgesi
5- Isıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi/ ısıl işlem operatörü işletme
sahibi veya ortağı ise buna sahiplik/ortaklık belgesi
6-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza sirküleri
7-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi
8-Devir sözleşmesi
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6.1.3.2. İzin belgeli işletmenin ISPM 15 işaretleme izninin ve izin belgesinin; herhangi
bir işletme tarafından devralınarak farklı bir adreste faaliyetine devam etmek
istemesi/izin belgeli işletmenin ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki yerinin
değişmesi/ısıl işlem fırınını besleyen ısıtma sisteminin değişmesi/bilgisayar kontrollü
otomasyon sisteminin değişmesi/ısıl işlem fırınının sayısının artması durumunda ahşap
ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi yenileme başvurusu (izine esas denetim
gerektiren belge yenileme başvurusudur)
……./……/ 2020

Konu: Devir-Belge Yenileme

…….MÜDÜRLÜĞÜNE
TR-......-HT işaret numaralı ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgeli işletmeyi
devir aldık. İşletmeyi……..adresine taşıdık / izin belgeli işletmenin ısıl işlem fırınının işletme
içerisindeki yerini değiştirdik / ısıl işlem fırınını besleyen ısıtma sistemini değişti / bilgisayar
kontrollü otomasyon sistemi değişti /, ısıl işlem fırını değişti / ….. adet ısıl işlem fırını ilave
ettik. Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapabilmemiz için, izin belgesinin
firmamıza ait……….(unvan) ve ………………adres bilgilerine yenilenmesini talep ediyoruz.
Yönetmelik kapsamında istenilen başvuru belgeleri ektedir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Devir Alan
Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe
Devir Edilen İşletmenin Unvanı:
Devir Edilen İşletmenin Adresi:
Devir Alan İşletmenin Unvanı:
Devir Alan İşletmenin Adresi:

Ekler:
1- Vergi levhası
2- Kapasite raporu
3- Oda veya ticaret sicil kaydı
4- Isıl işlem operatör belgesi
5- Isıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi/ ısıl işlem operatörü işletme
sahibi veya ortağı ise buna sahiplik/ortaklık belgesi
6-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza sirküleri
7-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi
8-Devir sözleşmesi
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6.1.4. Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesi iptal başvurusu
Konu: İzin Belgesi İptal Başvurusu

……./……/ 2020

…….MÜDÜRLÜĞÜNE

……….(unvan) ve ………………(adres) de bulunan ısıl işlem fırınına ait TR…………-HT işaret numaralı ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesinin iptal
edilmesini talep ediyoruz.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe

İşletmenin Unvanı:
İşletmenin Adresi:

Ekler:
1-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza sirküleri
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6.1.5.İptal edilen ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesini yeniden almak
için yapılan başvuru
Konu: İptal Edilen İzin Belgesini Tekrar Almak İçin Başvuru

……./……/ 2020

…….MÜDÜRLÜĞÜNE

İptal edilen / ettirdiğimiz TR-………..-HT işaret numaralı ahşap ambalaj malzemesi
işaretleme izin belgemizi yeniden almak istiyoruz. Bu nedenle; ……….unvan
ve
………………adresinde bulunan ısıl işlem fırını /fırınlarında gerekli izine esas denetimin
yapılarak, işletmemize TR-………..-HT işaret numaralı ahşap ambalaj malzemesi işaretleme
izin belgesinin yeniden verilmesini talep ediyoruz. Yönetmelik kapsamında istenilen başvuru
belgeleri ektedir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Yetkilinin İmzası
Yetkilinin Adı SOYADI
İşletmeye ait kaşe

İşletmenin Unvanı:
İşletmenin Adresi:

Ekler:
1- Vergi levhası
2- Kapasite raporu
3- Oda veya ticaret sicil kaydı
4- Isıl işlem operatör belgesi
5- Isıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi/ ısıl işlem operatörü işletme
sahibi veya ortağı ise buna sahiplik/ortaklık belgesi
6-Yetki belgesi ve imza beyannamesi/imza sirküleri
7-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi
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6.2.Vergi Levhası Örnekleri
6.2.1. Şahıs şirketine ait vergi levhası

6.2.2.Limited şirkete ait vergi levhası
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6.2.3. Anonim şirkete ait vergi levhası
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6.3. Kapasite Raporu Örneği
6.3.1. TOBB tarafından düzenlenen kapasite raporu
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TABLO : III KAPASİTE HESABI
ISIL İŞLEM FIRINI KAPASİTE HESABI
YILLIK KAPASİTE
Fırın Ebatları (İçten İçe Net)

En-Genişlik (Metre)
Boy-Uzunluk (Metre)
Yükseklik (Metre)
Fırın hacmi
Isıl İşlem Fırını Günlük Kapasitesi
Yıllık Çalışılan Gün Sayısı
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

:
:
:
:
:
:
:

6,00
4,00
3,50
84,00
118,80
300,00
35640,00

:
:
:
:
:
:
:

15,00
80,00
5,00
2,50

m
m
m
m³
m³/gün
Gün
m³/yıl

DEMONTE MALZEME HESABI
Demonte Malzeme Ebatları

En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik
İstif Çıtası Kalınlığı
1 Şarj Kapasitesi
1 Günlük Kapasitesi
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

cm
cm
cm
cm
6.600 adet /şarj
13.200 adet /gün
3.960.000 adet /yıl

PALET İÇİN KAPASİTE HESABI
(Tekli Diziliş)
Palet Ebatları

En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik (Kalınlık)
Paletin Hacmi
1 Şarj Kapasitesi
1 Günlük Kapasitesi
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

:
:
:
:
:
:
:

100
100
16
0,1600
371
742
222.600

cm
cm
cm
cm
adet /şarj
adet /gün
adet /yıl
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PALET İÇİN KAPASİTE HESABI
(Çiftli Diziliş)
Palet Ebatları

En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik (Kalınlık)
Paletin Hacmi
1 Şarj Kapasitesi
1 Günlük Kapasitesi
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

:
:
:
:
:
:
:

112
100
20
0,2240
530
1.060
318.000

cm
cm
cm
cm
adet /şarj
adet /gün
adet /yıl

:
:
:
:
:
:
:

60,00
80,00
25,00
0,1381
430
860
258.000

cm
cm
cm
cm
adet /şarj
adet /gün
adet /yıl

:
:
:
:
:
:
:

60,00
80,00
15,00
0,0995
597
1.194
358.200

cm
cm
cm

SANDIK/KASA İÇİN KAPASİTE
HESABI (Paletli Sandık/Kasa)
Paletli Sandık/ Kasa Ebatları

En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik
Paletin Hacmi
1 Şarj Kapasitesi
1 Günlük Kapasitesi
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

SANDIK/KASA İÇİN KAPASİTE
HESABI (Paletsiz Sandık/Kasa)
Paletsiz Sandık/ Kasa Ebatları

En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik
Paletin Hacmi
1 Şarj Kapasitesi
1 Günlük Kapasitesi
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

cm
adet /şarj
adet /gün
adet /yıl
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KABLO MAKARASI İÇİN
KAPASİTE HESABI (Monte)
Kablo Makarası Ebatları

Yanak Çapı (cm)
Yanak Kalınlığı (cm)
Tambur Çapı (cm)
Tambur Genişliği (iki yanak arası) (cm)

:

1 Şarj Kapasitesi
1 Günlük Kapasitesi
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

:
:
:

Yanak Çapı (cm)
Yanak Kalınlığı (cm)
Tambur Çapı (cm)
Tambur Genişliği (iki yanak arası) (cm)

:

:

80,00
5,00
40,00
50,00
148
296
88.800

cm
cm
cm
cm

80,00
5,00
40,00
50,00

cm
cm
cm
cm

adet /şarj
adet /gün
adet /yıl

KABLO MAKARASI İÇİN
KAPASİTE HESABI (Yarı Monte)
Kablo Makarası Ebadları

Yanak

Tambur

:

En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik
En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik (Tambur Genişliği)
1 Şarj Kapasitesi-Yanak
1 Günlük Kapasite-Yanak
Fırın Yıllık Kapasitesi-Yanak

80,00 cm
80,00 cm
5,00 cm

:
:

40,00
40,00
50,00
1.237
2.474
742.200

cm
cm
cm
adet/şarj
adet/gün
adet/yıl
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1 Şarj Kapasitesi-Tambur
1 Günlük Kapasitesi-Tambur
Fırın Yıllık Kapasitesi -Tambur

586 adet/şarj
1.172 adet/gün
351.600 adet/yıl
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6.3.2. TESK tarafından düzenlenen kapasite raporu
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KAPASİTE HESABI
ISIL İŞLEM FIRINI KAPASİTE HESABI
YILLIK KAPASİTE
Fırın Ebatları (İçten İçe Net)

En-Genişlik (Metre)
Boy-Uzunluk (Metre)
Yükseklik (Metre)
Fırın hacmi

:
:
:
:
:
:
:

6,00
4,00
3,50
84,00
118,80
300,00
35640,00

15,00
80,00
5,00
2,50

1 Şarj Kapasitesi
1 Günlük Kapasitesi
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

:
:
:
:
:
:
:

En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik (Kalınlık)
Paletin Hacmi

:
:
:
:

Isıl İşlem Fırını Günlük Kapasitesi
Yıllık Çalışılan Gün Sayısı
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

m
m
m
m³
m³/gün
Gün
m³/yıl

DEMONTE MALZEME HESABI
Demonte Malzeme Ebatları

En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik
İstif Çıtası Kalınlığı

cm
cm
cm
cm
6.600 adet /şarj
13.200 adet /gün
3.960.000 adet /yıl

PALET İÇİN KAPASİTE HESABI
(Tekli Diziliş)
Palet Ebatları

100
100
16
0,1600

cm
cm
cm
cm
60

1 Şarj Kapasitesi
1 Günlük Kapasitesi
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

:
:
:

371 adet /şarj
742 adet /gün
222.600 adet /yıl

En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik (Kalınlık)
Paletin Hacmi

:
:
:
:
:
:
:

112
100
20
0,2240
530
1.060
318.000

cm
cm
cm
cm
adet /şarj
adet /gün
adet /yıl

1 Şarj Kapasitesi
1 Günlük Kapasitesi
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

:
:
:
:
:
:
:

60,00
80,00
25,00
0,1381
430
860
258.000

cm
cm
cm
cm
adet /şarj
adet /gün
adet /yıl

En-Genişlik
Boy-Uzunluk

:
:

PALET İÇİN KAPASİTE HESABI
(Çiftli Diziliş)
Palet Ebatları

1 Şarj Kapasitesi
1 Günlük Kapasitesi
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

SANDIK/KASA İÇİN KAPASİTE
HESABI (Paletli Sandık/Kasa)
Paletli Sandık/ Kasa Ebatları

En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik
Paletin Hacmi

SANDIK/KASA İÇİN KAPASİTE
HESABI (Paletsiz Sandık/Kasa)
Paletsiz Sandık/ Kasa Ebatları

60,00 cm
80,00 cm
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Yükseklik
Paletin Hacmi

:
:
:
:
:

15,00
0,0995
597
1.194
358.200

cm

Yanak Çapı (cm)
Yanak Kalınlığı (cm)
Tambur Çapı (cm)
Tambur Genişliği (iki yanak arası) (cm)

:

cm
cm
cm
cm

1 Şarj Kapasitesi
1 Günlük Kapasitesi
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

:
:
:

80,00
5,00
40,00
50,00
148
296
88.800

Yanak Çapı (cm)
Yanak Kalınlığı (cm)
Tambur Çapı (cm)
Tambur Genişliği (iki yanak arası) (cm)

:

80,00
5,00
40,00
50,00

cm
cm
cm
cm

1 Şarj Kapasitesi
1 Günlük Kapasitesi
Isıl İşlem Fırını Yıllık Kapasitesi

cm
adet /şarj
adet /gün
adet /yıl

KABLO MAKARASI İÇİN
KAPASİTE HESABI (Monte)
Kablo Makarası Ebatları

:

adet /şarj
adet /gün
adet /yıl

KABLO MAKARASI İÇİN
KAPASİTE HESABI (Yarı Monte)
Kablo Makarası Ebadları

Yanak

En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik

:

80,00 cm
80,00 cm
5,00 cm
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Tambur

En-Genişlik
Boy-Uzunluk
Yükseklik (Tambur Genişliği)
1 Şarj Kapasitesi-Yanak
1 Günlük Kapasite-Yanak
Fırın Yıllık Kapasitesi-Yanak
1 Şarj Kapasitesi-Tambur
1 Günlük Kapasitesi-Tambur
Fırın Yıllık Kapasitesi -Tambur

:
:

40,00
40,00
50,00
1.237
2.474
742.200
586
1.172
351.600

cm
cm
cm
adet/şarj
adet/gün
adet/yıl
adet/şarj
adet/gün
adet/yıl
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6.4. Oda Sicil Kayıt Sureti Örneği
6.4.1. Ticaret ve sanayi odası sicil kayıt örneği
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6.4.2. Esnaf ve sanatkârlar odası sicil kayıt örneği
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6.5. Isıl İşlem Operatör Belgesi Örneği
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6.6. İş Sözleşmesi Örneği
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6.7. Yetki Belgesi ve İmza Beyannamesi/İmza Sirküleri Örneği
6.7.1. Noterden alınan yetki belgesi/imza sirküleri

71

6.7.2.Esnaf ve sanatkârlar odasından alınan imza sirküleri
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6.8. Sicil Gazetesi Örneği
6.8.1. Türkiye ticaret sicili gazetesi

73

6.8.2. Türkiye esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesi

74

6.9. EK-2 belgesi örneği
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6.10. EK-3 belgesi örneği
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6.11. EK-6 belgesi örneği
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6.12. Grafikve sayısal çıktılara ait örnek
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6.13. İşletmeye Ait Resimler
6.13.1. Isıl İşlem Fırını:
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6.13.1. Isıl İşlem Fırını:
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6.13.1. Isıl İşlem Fırını:
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6.13.2. Karantina Odası:
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6.13.2. Karantina Odası:
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6.13.3. Isıtma Sistemi:

95

6.13.4. Bilgisayar/Kontrol Odası:
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