
“TÜRKİYE CUMHURİYETİN’DEN ELMA İTHALAT ŞARTLARI 

PROTOKOLÜ”NE GÖRE TAYLAND’A İHRAÇ EDİLECEK ELMA’NIN 

PAKETLEME TESİSİ VE SOĞUK UYGULAMA İŞLEM DENETİM FORMU 

Elma Paketleme Tesisinin; 

Adı-Unvanı-İletişim Bilgileri:  

Adresi:  

Soğuk Hava Oda Sayısı ve  

Odaların Büyüklüğü (m2) 
 

Denetim ve Kontrol Tarihi:  

 

Sıra 

No 

Kontrol Parametresi Evet Hayır 

 

1 

Tayland’a ihraç edilecek elmanın (Malus domestica) paketleme ve soğuk işlem 

firma yetkilisinin “Türkiye Cumhuriyeti’nden Elma İthalat Şartları Protokolü" 

uyarınca Tayland’a elma ihracat prosedürü hakkında bilgisi var mı? 

  

 

2 

Tayland’a ihraç edilecek elmanın işleme, paketleme, depolama ve nakledilme 

aşamalarında bu işlemleri kontrol eden ve gerekli kayıtları tutan Danışman 

Ziraat Mühendisi var mı? 

  

3 Paketleme Tesisinin “İşletme Kayıt Belgesi” mevcut mu? Mevcut ise kayıt 

numarası?………………………………………………………………… 

  

 

4 

Tayland’a ihraç edilecek elmanın paketleme ve soğuk işlem firmasının 

"Türkiye’den Taze Elma İthalatı İçin Karantina Şartları Protokolü” uyarınca 

elma ihracat prosedürüne uyacağına dair Taahhütnamesi var mı? 

  

5 Tayland’a ihraç edilecek elmaların üretiminden ihracatına kadarki tüm 

aşamaların takibine yönelik geriye dönük izlenebilirlik sistemi var mı? 

  

6 Elma paketleme tesislerinin girişine ve içine en az birer tuzak asılmış mı? Ve 

tuzaklar yerden 1,5-2 m yükseğe asılmış mı? 
  

7 Elma paketleme tesislerinde ISPM-26'ya göre Zirai Karantina Müdürlüğü/İl-

İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarınca Akdeniz Meyve Sineğinin tuzakla 

izleme ve takibi ile yapılmakta mı? Kayıtları tutulmakta mı? 

  

8 Elma paketleme tesislerindeki tuzaklar elma ihracat sezonu süresince her hafta 

olmak üzere ayda 4 (dört) kez kontrol edilmekte mi? 
  

9 Paketleme tesisinde bulunan pencereler ve hava deliklerinde 1,6 mm ‘den fazla 

olmayan ince bir elek örtüsü var mı? 

  

10 Girişler ve kapılar, hava perdeleri (havanın aşağı doğru üflendiği durumlarda), 

lastik perdeler veya diğer böcek geçirmez ekipmanlar ile donatılmış mı ? 

  

 

11 

Paketleme öncesinde elmalar seçilerek, tasnif edilerek ve arındırılarak bu 

elmalarda böcek veya akar, çürük meyve, dal, yaprak, kök ve toprağın 

bulunmaması sağlanmakta mı? Yeterli ışıklandırma var mı ? 

  

 

12 

Tayland’a ihraç edilecek elmaların paketleme tesisinde elma işleme, boylama 

ve paketleme ünitesi/hattı var mı? 
  

13 Tayland’a ihraç edilecek elmaların paketleme tesisinde iyi derecede hijyenik 

şartlar sağlanmış mı? 
  

14 Tayvan’a ihraç edilecek elmaların paketleme tesisinde ürün giriş kapısıyla, 

ürün işleme sahası ve çıkış kapısı arasındaki izolasyonu sağlanmış mı? Bu 

tesiste 2 özellikle meyve sinekleri için zararlı organizmalar yönüyle en fazla 

1,6 mm büyüklükte olan tül kullanılmakta mı? 

  

15 Tayland’a ihraç edilecek elmaların paketleme tesisinde hammadde ve son ürün 

depolama şartları uygun mu? 
  

16 Tayland’a ihraç edilecek elmaların muhafazası için ayrı bir depo ayrılmış mı?   



17 Paketlenen elmalar ayrı bir yerde muhafaza edilerek zararlı bulaşması 

önlenmekte mi? 
  

18 Her palet ISPM 15 Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartlarını taşıyor 

mu? 
  

19 Tayland’a ihraç edilecek  elmaların ambalajında İngilizce olarak “ (Export To 

Thailand)  yazılmakta mıdır? 
  

20 Tayland’a ihraç edilecek elmaların paketleme materyalleri temiz ve 

kullanılmamış olarak ilgili Tayland bitki sağlığı gerekliliklerini karşılamakta 

mı? 

  

21 Tayland’a ihraç edilecek elmaların karantina kontrolünün yapılacağı altyapı 

mevcut mu? (Işıklı, beyaz zeminli kontrol masası, vb.) 
  

22 Her bir paketlenen koli veya palet, açık bir şekilde paketleme tesisinin adı veya 

kodu ile işaretlenmiş mi? 
  

23 Tayvan’a ihraç edilecek elma paletleri 1,6 mm’den fazla olmayan ince bir elek 

örtüsü veya diğer böcek veya zararlı geçirmez ambalaj materyali ile tamamen 

sarılmış mı? Ve palet mühürlenmiş mi? 

  

 

24 

Muayene ve bitki karantinası kontrolü tamamlandıktan sonra Inspektör 

tarafından bitki sağlığı yeterli her elma partisi için Bitki Sağlık Sertifikası 

düzenlenerek “This consignment of apple fruit was produced and 

prepared for export in accordance with the conditions for import of 

apple fruit from Turkey to Thailand“ şeklinde ek deklarasyon maddesi ilave 

edilmiş mi? 

  

25 Bitki Sağlık Sertifikası’na soğuk dezenfeksiyon işlemi için “Türkiye 

Cumhuriyeti’nden Elma İthalat Şartları Protokolü"nün Ek-3’ünde bulunan 

“Nakliye Sırasında Soğuk Dezenfeksiyon İşlemi İçin Kalibrasyon Sertifikası 

eşlik ediyor mu?  

  

26 Bitki Sağlık Sertifikası’nda imtermodal/deniz/nakliye konteynır ve mühür 

numarası kaydedilmiş mi? 
  

27 Tayland’a ihraç edilecek elmaların üretim, işleme ve depolamada kullanılan 

bitki koruma ürünleri ülkemizde ruhsatlı mı? 
  

28 Taylan’da ihraç edilecek elmalar Tayland’a ve Türkiye'deki ilgili bitki sağlığı 

Kanun ve Yönetmeliklerine uygun ve Tayland’da karantina konusu 

zararlılardan (Protokol Ek:1 Karantina Zararlıları Listesinden) ari mi? 

  

 

Yukarıda yer alan maddeler kontrol edilmiş ve tüm sorulara evet cevabı verilmek suretiyle 

elma paketleme ve soğuk işlem tesisi uygun bulunmuştur. 

1. Resmi Kontrol Görevlisi   2. Resmi Kontrol Görevlisi   3.Firma Yetkilisi 

Adı Soyadı:        Adı Soyadı:    Adı Soyadı :   

Unvanı :         Unvanı :     Firma-Kaşesi :   

İmza :      İmza :       İmza : 


