
 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 ÇANKAYA / ANKARA

 
İlgi : 02.07.2019 tarih ve 21817801-320.03.01.02-E.1754796 sayılı yazımız.

 
Ahşap  ambalaj  malzemelerinin  karantinaya  tabi  zararlı  organizma  taşımaması  ve

uluslararası  ticarette  kullanılabilmesi  için  25  Mayıs  2019  tarih  ve  30784  sayılı  Resmi
Gazete'de  yayımlanan  "Ahşap  Ambalaj  Malzemelerinin  Isıl  İşleme  Tabi  Tutulması  ve
İşaretlenmesine  Dair  Yönetmelik"  hükümlerine  göre  işaretleme  yetkisi  alan  firmalar
tarafından ısıl işleme tabi tutulmuş ve işaretlenmiş olması gerekmektedir.
 

İlk defa  işaretleme yetkisi alacak ve işaretleme yetkisi almış  izin belgeli  işletmelerin
yönetmelik hükümlerine göre  işletmelerinin  ısıl  işlem fırın kapasitelerini alacakları kapasite
raporu ile belgelendirmesi ve kapasite raporu içerisinde yönetmelik hükümlerine göre ihtiyaç
duyulan  hesaplamaların  yapılması  gerektiği,  01/01/2020  tarihinden  yürürlüğe  giren  yeni
yönetmelikte,  tanımı  yapılan  kapasite  raporunda  belirtildiği  üzere,  bundan  sonra TOBB ve
TESK olarak kendi mevzuatınızda usul ve esasları belirlenen şekilde eksperleriniz tarafından
hazırlanan  ve  tarafınızca  onaylanan  bütün  kapasite  raporlarının  içeriğinde  maddi  hata
(hesaplama hatası) olmamak koşuluyla Bakanlığımızca kabul edileceği, ilgi sayılı yazımız ile
tarafınıza bildirilmişti.
 

İhracatçılarımızın,  ihraç  ettikleri  ürünlerinin  çeşitliliği  göz  önüne  alındığında  ihraç
edilen ürün ile birlikte kullanılan ahşap ambalaj malzemesi monte olarak; palet, sandık, kasa,
kutu,  istif  tahtası,  kablo  makarası  vb.  gibi  malzemeler  olacağı  gibi  demonte  malzemede
olabilmektedir.  İhracatçılarımızca gönderilecek her bir  ihraç ürünü çeşidinin ve ebadının bir
birinden  farklı  olacağı  göz  önüne  alındığında  kullanılacak  söz  konusu  ahşap  ambalaj
malzemelerinin  de  çeşidi  ve  ebatlarının  farklı  farklı  olacağı  muhakkaktır.  Bu  sebeple
tarafınızca hazırlanacak kapasite  raporlarında  ısıl  işlem fırını  içerisine bir  şarjda, günlük ve
yıllık  olarak  konulabilecek  ahşap  ambalaj  malzemesi  hesaplanırken  çok  fazla  örnek
hesaplamaya  yer  verilmemesi  ne  kadar  çok  örnek  hesaplamaya  yer  verilir  ise  o  kadar  da
hesaplama  hatasının  olabileceği  bu  nedenle  monte  olarak  sadece  bir  ebat  için  palet,
kasa/sandık ve makara için örnek hesaplama ile demonte olarak hesaplamanın yeterli olacağı
değerlendirilmektedir.
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Örneğin;  ısıl  işleme  tabi  tutulacak  ve  ihracatta  kullanılacak  ahşap  ambalaj
malzemesinin  çeşidinin  palet  olduğunu  düşünüldüğünde,  yeni  izin  belgesi  alacak  veya  izin
belgesi almış fakat kapasite raporunun geçerlilik süresi dolduğu için yeniden kapasite raporu
almak isteyen bir firmanın önceden ihracatçının göndereceği ihraç ürününün ebatlarını bilmesi
o  ihraç  ürünü  ile  birlikte  kullanılacak  paletin  ölçülerine  göre  kapasite  raporunun
hesaplanmasını talep etmesi beklenemez. Yada bazı ölçülere göre kapasite hesabının yapılmış
olması, kapasite raporunda yer almayan bir ölçü için ihracatçının talebinin olması durumunda
izin  belgeli  işletmenin  o  talebi  karşılayamayacağı  anlamına  gelmez.  Bu  nedenle  kapasite
raporunda hesaplanan palete ait ebat (ölçü) ve hesaplama örnek nitelikte olup kapasite raporu
hesaplanan  palete  ait  ölçü  ve  hesaplama  yöntemi  baz  alınarak  firmalar  kendilerinden  talep
edilen ölçüler için ısıl işlem fırını kapasitesini hesaplayabileceklerdir. Bu durum monte olarak
ısıl  işleme  tabi  tutulacak  bütün  ahşap  ambalaj  malzemeleri  için  geçerli  olup  ekte  örnek
hesaplaması  gönderilen  demonte  ve  monte  malzemelere  ait  (palet,  kasa/sandık,  makara)
hesaplamanın  kapasite  raporunu  hazırlayan  birimlerinizce  dikkate  alınarak  yapılması
durumunda hazırlanan kapasite raporlarının tamamında bütünlük sağlanacaktır.
 

Bu  nedenle,  ekte  gönderilen  Bakanlığımızca  hazırlanan  örnek  hesaplamaların
tarafınızca  ve  kapasite  raporunu  hazırlayan  eksperlerinizce  de  değerlendirilerek  uygun
görülmesi  halinde  kapasite  raporu  hazırlayan  bütün  eksperlerinize  bildirilmesi  ve  bu
hesaplamanın  baz  alınarak  kapasite  raporlarının  hazırlanması,  aksi  farklı  hesaplamalara
kesinlikle  yer  verilmemesi,  farklı  hesaplamalara  yer  verilmesi  durumunda  tarafınızca
onaylanmaması,  kapasite  raporlarındaki  bütünlüğün  sağlanması  açısından  çok  büyük  önem
taşımaktadır.
 

Isıl  işlem  fırını  ölçüleri  her  işletme  için  farlılık  göstereceğinden,  eksperlerinizce  ısıl
işlem fırını ölçüleri değişken olarak dikkate alınıp, örnek hesaplamada kullanılan ölçülere göre
kapasite  hesabı  yapılması  durumunda,  sizlerin  kontrol  ve  onay  süreci,  bizlerinde  yetkili
komisyonda değerlendirme sürecinde bütünlük ve kolaylık sağlanacaktır.
 

Bu kapsamda; örnek hesaplamada yer alan ölçülerle yapılan kapasite hesabı, ekte CD
ortamında gönderilen programdan elde edilmiş olup, tarafınızca uygun görülmesi durumunda
bu programın resmi internet sitenizde bir modül üzerinden yayınlanması veya internet sitenize
konulan modüle  sadece Bakanlığımıza  link verilerek erişimin Bakanlığımızın  internet  sitesi
üzerinden sağlanması durumunda, kapasitesini farklı ahşap ambalaj malzemesi ve ebatlarına
göre  hesaplamak  isteyen  kişilerin  ihtiyaç  duyduğu  bütün  hesaplamalar  internet  üzerinden
yapılabilecektir.
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Harun SEÇKİN
Bakan a.

Genel Müdür V.

 
01/01/2020  tarihinde  yürürlüğe  giren  yeni  yayınlanan  yönetmelik  kapsamında

hazırlanacak  kapasite  raporlarında  yer  alacak  hesaplamalar  konusunda  tüm  eksperlerinizin
bilgilendirilmesi ve bu hesaplamanın dışında başka hesaplamaya yer verilmemesi hususunda
gereğini bilgilerinize rica ederim.
 

 

 

Ek :
1 - CD (Fiziksel)
2 - Hesaplama Programı

 
Dağıtım:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Başkanlığına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
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