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İşaretleme işleminin ısıl işlem uygulamasından 

sonra yapılması zorunluluğu vardır. 

 

 

 

 

Isıl işlem uygulamasından önce de işaretleme 

yapılabilmesi ile ilgili istisna getirilmiştir. 

Sektörün bu konuda birçok talebi olmuştur. Bu konu IPCC 

tarafından 2018 yılı Nisan ayında yayınlanan ISPM-15 

standardına uygun olarak, ahşap ambalaj malzemesi üretimi 

yapan, imalat safhaları arasında gerekecek seçme, dizme, 

döndürme, yerleştirme, birleştirme, çakma, ISPM 15 

işaretlemesi ve benzeri işlemlerin yapılabildiği fabrika içi yürür 

bant (konveyör) veya otomatik sistemlere sahip olan işletmelere 

bu istisnai durum sağlanacak olup bu işletmelerin sağlaması 

gereken şartlar yönetmelikte düzenlenmiş sektörün talebi yerine 

getirilmiştir. Fabrika içi otomasyon sistemine sahip olmayan 

işletmeler işaretleme işlemini ısıl işlem uygulamasından sonra 

yapmaya devam edeceklerdir. 

İzin belgeli işletmeler tarafından ısıl işlem 

uygulaması yapılarak işaretlenip piyasaya arz 

edilen ahşap ambalaj malzemelerinin alım 

satım işlerini yapan piyasada ikinci elci olarak 

tabir edilen tedarikçiler ile ihracatçılara 

yönetmelik hükümlerine aykırı işlem 

yapılması durumunda herhangi bir idari 

yaptırım bulunmamaktadır.  

 

 

Yeni yönetmelik ile ikinci elci olarak nitelendirilen 

tedarikçiler ile ihracatçılar için uyması gereken 

sorumluluklar belirlenmiş, uymayanlar için idari 

yaptırım uygulanması hükmü getirilmiştir. 

 

 

 

İhracatçılara ve tedarikçilere uluslararası ISPM-15 standardına 

ve ülkemizde uygulamada olan yönetmeliğe uygun biçimde 

ahşap ambalaj malzemesi kullanma ve ticaretini yapma 

zorunluluğu getirilmiştir. 

 

 

 

 

İzlenebilirlik bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

İzlenebilirlik getirilmiştir. 

İhraç edilen ürün sonrasında ürünün ihraç edildiği ülkeden alınan 

geri bildirim ile yapılan rutin denetimlerde, ısıl işlem uygulaması 

ve işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerinin izin 

belgeli işletmeden piyasa arzından nihai tüketicisi konumunda 

olan ihracatçıya ulaşıncaya kadarki bütün aşamalarının 

izlenebileceği bir sistem getirilmiştir. Bu sistem, ahşap ambalaj 
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malzemelerinin üzerinde bulunması zorunlu olan uluslararası 

ISPM-15 işaretine ilave olarak ısıl işlem tarihi, parti numarası ve 

fırın numarasının da yazılmasıyla sağlanacaktır.  

İzin belgesi almak isteyen işletmelerin 

denetimine giden kontrol görevlilerinin izin 

belgesine esas denetimi nasıl yapacaklarına ait 

düzenleme tam anlaşılabilir değildir. 

İzin belgesine esas denetimin tüm aşamaları sade 

anlaşılabilir ve sistematik olarak yeniden 

düzenlenmiştir. 

Kontrol görevlilerinin ve izin belgesi alacak işletmelerin ısıl 

işlem uygulamasını tekniğine uygun olarak nasıl yapacakları 

adım adım yazılarak uygulamalarda bütünlük sağlanacaktır. 

 

 

 

 

İfşa konusu yoktur. 

 

 

 

 

İfşa konusu getirilmiştir. 

Alınan geri bildirimler üzerine, yapılan resmi kontroller 

sonrasında, izin belgeli işletmenin veya tedarikçinin bir kusuru 

varsa idari yaptırımın yanında, Bakanlığımızca taklit ve tağşiş 

yapan gıda işletmeleri Bakanlığımız resmi internet sitesinden 

nasıl ifşa ediliyorsa, bu uygulama ahşap ambalaj malzemeleri 

için de uygulanacak olup ISPM-15 standardına uygun ahşap 

ambalaj malzemesi üretmeyen izin belgeli işletmeler ile 

ticaretini yapan tedarikçiler Bakanlığımız sitesinden ifşa 

edilecektir. 

 


