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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI 

VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan

ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli esasları belir-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan

zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak palet, san-
dık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemele-
rine ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar, işletmelerin ve
ahşap ambalaj malzemelerinin denetimleri, izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni verilmesi,
ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları hususlarını kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen ahşap ambalaj malzemeleri, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:
a) 6 mm veya daha az kalınlıktaki ahşaptan yapılan ahşap ambalaj malzemesi,
b) Kontrplak, yonga levha, yönlendirilmiş lif levha veya kaplama tahta gibi; yapıştırıcı,

ısı veya basınç ya da bunların kombinasyonu ile oluşturulan, tamamen işlenmiş ahşap ile ya-
pılmış ahşap ambalaj malzemesi,

c) Üretim esnasında ısıtılan şarap ve alkol fıçısı,
ç) İşlenmiş ve/veya zararlıdan ari hale getirilerek üretilmiş; şarap, puro ve diğer malların

hediye kutuları,
d) Talaş ve ahşap yünü,
e) Yük araçlarına veya konteynerlere kalıcı olarak bağlı ahşap bileşenleri.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Mayıs 2019
CUMARTESİ
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ahşap: Kabuklu ya da kabuksuz olmak üzere, yuvarlak, biçilmiş veya yonga haline

getirilmiş her türlü odunu,
b) Ahşap ambalaj malzemesi: Bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında

kullanılan, ahşaptan yapılmış palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin
makarası gibi malzemeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi: Isıl işlem uygulamasının yapıldığı işletmenin

adı ve/veya unvanını, ısıl işlem uygulamasının tarih ve saati ile parti numarasını, ahşap ambalaj
malzemesinin çeşidini adet veya m³ cinsinden girilmesine imkân veren, diğer tüm fırın ekip-
manlarının kontrolünü sağlayabilen, ısıl işlem fırını içerisindeki sıcaklık ölçerlerden alınan ve-
rileri birer dakikalık aralıklarla aktaran, bütün bu bilgileri otomatik olarak kaydeden yazılım
sistemini,

d) Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT): Ahşap ambalaj malzemelerinin; ısıl
işlem fırını ile en az otuz dakika süresince, ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığı dahil, asgari
56 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını,

e) Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH): Kalınlığı 20 cm’yi geçme-
yen ahşap ambalaj malzemelerinin; dielektrik ısıtma yöntemiyle (örneğin mikrodalga), en az
bir dakika süresince, yüzey sıcaklığı dahil, asgari 60 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısı-
tılmasını,

f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
g) IPPC: Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonunu,
ğ) Isıl işlem operatörü: Isıl işlem uygulamaları ve ISPM 15 işaretlemesi hakkında, mü-

dürlükçe düzenlenen ‘Isıl İşlem Operatör Eğitimi’ ne katılarak başarılı olmuş ve ‘Isıl İşlem
Operatör Belgesi’ düzenlenmiş gerçek kişiyi,

h) Isıl işlem uygulama hizmeti: İzin belgeli işletme tarafından başka bir işletmenin ah-
şap ambalaj malzemesine ısıl işlem, ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti uygulamasını,

ı) ISPM 15: IPPC tarafından, bitki sağlığı önlemleri için belirlenen uluslararası stan-
dartlardan, uluslararası ticarete konu ahşap ambalaj malzemeleri hakkındaki düzenlemeyi,

i) ISPM 15 işaretlemesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemesinin;
ISPM 15 standardını sağladığını belirtmek amacıyla, uluslararası düzeyde tanınmış logo ile
işaretlenmesini,

j) İl müdürlüğü: İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü,
k) İstif çıtası: Isıl işlem fırını içerisinde ısıl işlem uygulaması yapılacak ahşap ambalaj

malzemeleri arasından hava akışını sağlayacak şekilde aralara konulan ahşap malzemeyi,
l) İstif tahtası: Ticari malı korumak veya desteklemek için kullanılan ancak ticari malla

ilişkisi olmayan ahşap ambalaj malzemesini,
m) İzin belgesi: Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesini,
n) İzlenebilirlik işareti: Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan

ahşap ambalaj malzemelerinde; fırın numarası, parti numarası ve ısıl işlem uygulamasının ya-
pıldığı tarihi yıl olarak gösteren Ek-1 de belirtilen işareti,

o) Kabuğu soyulmuş ahşap: Üzerinde; uzunluğuna bakılmaksızın 3 cm’den daha az ge-
nişlikte veya 3 cm’den daha büyük genişlikte olup da 50 cm²’den daha az toplam yüzey alana
sahip kabuk parçası bulunan ahşabı,
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ö) Kapasite raporu: 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda
Muamelat Yönetmenliğinin 41 inci maddesi veya 12/9/2008 tarihli ve 26995 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yö-
netmeliği uyarınca düzenlenen belgeyi,

p) Karantina odası: Duvarları betonarme, metal veya PVC’den, her tarafı kapalı, ısıl
işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin oda içerisine giriş-çıkışına imkan ve-
ren özellikte kapıya sahip, ısıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemelerini alacak
büyüklükte, etraftan zararlı organizma bulaşmasını önleyecek özellikte yapılmış odayı,

r) Kontrol görevlisi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre; izin belgesine esas denetimleri,
izin belgeli veya izin belgesi olmayan işletmeleri ve ahşap ambalaj malzemelerini denetlemek
üzere, il müdürlükleri ve müdürlüklerde görevli bir ziraat mühendisi ile il müdürlükleri, mü-
dürlükler ile Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görevli bir orman endüstri mühen-
disini; Denetimin yapılacağı ilde orman endüstri mühendisi veya ziraat mühendisi bulunmaması
veya görevlendirilememesi durumunda iki ziraat mühendisi veya iki orman endüstri mühendi-
sini,

s) Kullanıcı: İhraç edilecek ürün veya ürün beraberinde, bu Yönetmelik veya ISPM 15
düzenlemesine uygun üretilmiş ahşap ambalaj malzemesi kullanacak işletmeleri,

ş) Mal: Ticari veya başka bir amaçla bir yerden bir yere nakledilen her türlü eşyayı,
t) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü,
u) Onarım: Ahşap ambalaj malzemelerinde, en fazla üçte biri oranında parça yenile-

mesini, 
ü) Otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi: 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 veya otomatik
sistemleri,

v) Parti: Bir seferde ısıl işlem uygulaması yapılan, ahşap ambalaj malzemesinin tama-
mını,

y) Tedarikçi: İhracatta kullanılmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine uygun, ısıl işlem
uygulaması ISPM 15 ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesi alıp satan
işletmeleri, 

z) Yeniden üretim: Ahşap ambalaj malzemelerinde, üçte birinden daha fazla oranda par-
ça yenilemesini,

aa) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya pa-
tojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İzin Belgesi Başvurusu, İzin Belgeli İşletmelerin Taşıması Gerekli Şartlar

İzin belgesi başvurusu
MADDE 5 – (1) İzin belgesi almak isteyen işletmeler, aşağıda belirtilen belgelerin,

asılları veya belgeyi veren kurum onaylı ya da aslını görmek şartıyla, müdürlük veya il mü-
dürlüğü onaylı suretleriyle birlikte; müdürlük bulunan illerde müdürlüğe, diğer illerde il mü-
dürlüğüne müracaat eder. Müdürlük veya il müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda; bel-
gelerde yer alan bilgilerin birbiri ile tutarlı olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmede izin
belgesine esas denetim yapılır. Söz konusu belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi,
b) Isıl işlem fırınına ait; ısıl işlem fırını sayısı ve ebatlarının belirtildiği, bir partide yer

alabilecek en fazla ahşap ambalaj malzemesi miktarının, demonte halde ısıl işlem uygulaması
yapılacak ahşap malzemeler için m³ cinsinden, montajlı halde ısıl işlem uygulaması yapılacak
ahşap ambalaj malzemesi çeşidi için adet cinsinden hesaplamanın yapıldığı kapasite raporu,
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c) Oda veya ticaret/esnaf ve sanatkâr sicil kaydı,
ç) Isıl işlem operatör belgesi ve ısıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi, (Isıl

işlem operatörünün, işletme sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi halinde, iş sözleşmesi
aranmaz.)

d) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi,
e) İşletme yetkilisi/yetkililerine ait imza sirküleri,
f) Vergi Levhası.
(2) İzin belgeli işletmenin farklı bir adrese taşınması durumunda; ısıl işlem uygulaması

ve ISPM 15 işaretlemesi yapılabilmesi için taşınma işlemi öncesi işletme tarafından Müdürlük
ya da İl Müdürlüğüne yazılı müracaat etmesi gerekir. Taşınma işlemi sonrasında bu maddenin
birinci fıkrasındaki belgelerle birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi, izin
belgesine esas denetim yapılması gerekir. İzin belgesi Genel Müdürlükçe yenileninceye kadar,
bu işletmede; ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz, yapıldığının tespit
edilmesi halinde; izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

(3) İzin belgeli işletmenin ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki yerinin, ısıl işlem fı-
rınını besleyen ısıtma sisteminin veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin değişmesi
durumunda; ısıl işlem fırını ve ISPM 15 işaretinin kullanılabilmesi için başvuru dilekçesi ile
müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi ve izin belgesine esas denetim yapılması
gerekir. Yenilenen ısıtma veya otomasyon sisteminin ya da ısıl işlem fırınının yeni yerinde kul-
lanılabileceği, Yetkili Komisyon tarafından onaylanıncaya kadar, bu işletmede; ısıl işlem uy-
gulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz, yapıldığının tespit edilmesi halinde; izin belgesi
almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

(4) İzin belgeli işletmenin; ısıl işlem fırınının, değişmesi veya sayısının artması duru-
munda; yeni ısıl işlem fırın veya fırınlarında ısıl işlem uygulaması yapabilmesi ve ISPM 15
işaretini kullanabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan bel-
geler ile müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat etmesi ve izin belgesine esas denetim yapıl-
ması gerekir. Yeni ısıl işlem fırın veya fırınlarının kullanılabileceği, Yetkili Komisyon tarafından
onaylanıncaya kadar; söz konusu ısıl işlem fırınlarında, ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işa-
retlemesi yapılamaz, yapıldığının tespiti halinde izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi
yapıldığına hükmedilir.

(5) İzin belgeli işletmenin, yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj ça-
lışmaları nedeniyle adresinin değişmesi durumunda; değişikliği takip eden 6 ay içerisinde izin
belgesi yenileme başvurusunda bulunulması gerekir. Bu durumda, bu maddenin birinci fıkra-
sındaki belgeler ve ilgili kurum veya kuruluştan alınacak numarataj değişikliği belgesi ile bir-
likte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir. İzin belgesi Genel Müdürlükçe
yenileninceye kadar, bu işletmede; ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılabilir.

(6) İzin belgeli işletmenin ISPM 15 işaretleme izninin ve izin belgesinin; herhangi bir
işletme tarafından devralınmak istenmesi durumunda; devir işlemi öncesi işletme tarafından
Müdürlük ya da İl Müdürlüğüne yazılı müracaat etmesi gerekir. Devir işlemi sonrasında işlet-
meyi devralacak işletmenin, bu maddenin birinci fıkrasındaki belgeler ve izin belgesi ve ISPM
15 işaretleme izni üzerindeki tüm hakların devredildiği’ne dair noter onaylı devir sözleşmesi
ile birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekir. Devretmek isteyen işlet-
mede, devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren; devralan işletmede ise izin belgesi Genel
Müdürlükçe yenileninceye kadar ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz,
yapıldığının tespit edilmesi halinde; izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına
hükmedilir.

(7) İzin belgeli işletmenin, unvanının değişmesi durumunda; değişikliği takip eden
6 ay içerisinde izin belgesi yenileme başvurusunda bulunulması gerekir. Bu durumda, bu mad-
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denin birinci fıkrasındaki belgeler ve unvan değişikliğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Ga-
zetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği ile birlikte, müdürlük veya il
müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir. İzin belgesi Genel Müdürlükçe yenileninceye kadar,
bu işletmede; ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılabilir.

(8) İşaretleme izin belgesi iptal edilen işletmeler, yeniden işaretleme izin belgesi almak
istemeleri durumunda bu maddenin birinci fıkrasındaki belgelerle birlikte, müdürlük veya il
müdürlüğüne müracaat etmesi ve izin belgesine esas denetim yapılması gerekir.

İzin belgeli işletmelerin taşıması gerekli şartlar
MADDE 6 – (1) İzin belgeli işletmelerin taşıması gerekli genel şartlar, aşağıda belir-

tilmektedir:
a) İşletme; izin belgesinde adresi belirtilen yerde bulunmalıdır.
b) İşletmede; Yetkili Komisyon tarafından onaylanmış, işletme içerisinde onaylandığı

yer, sayı ve özellikte ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslara uygun şekilde
ısıl işlem uygulaması yapabilir durumda olan ve doğru veri alımını sağlayan; bilgisayar kontrollü
otomasyon sistemi, ısıl işlem fırını ve ısıl işlem fırınını besleyen ısıtma sistemi bulunmalıdır.

c) İşletmede yer alan bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi;
1) Isıl işlem uygulaması başlamadan önce; ısıl işlem uygulanacak ahşap ambalaj mal-

zemesinin parti numarası, çeşidi ve adet veya m³ cinsinden miktarının girilmesine imkan ve-
ren,

2) Isıl işlem uygulaması başladığında; uygulamanın yapıldığı işletme adı ve/veya un-
vanı, ısıl işlem uygulaması tarih ve saati ile ısıl işlem uygulamasına ilişkin birer dakikalık ve-
rileri otomatik olarak kaydeden,

özellikte olmalıdır.
ç) İşletmede; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer

alan hükme uygun karantina odası bulunmalı ve amacına uygun kullanılmalıdır.
d) Isı kaybını önlemek amacı ile ısıl işlem fırınının yalıtımı sağlanmış olmalıdır.
e) Isıl işlem fırınında kullanılan sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanları; çalışabilir

ve doğru veriler alabilir durumda olmalı ve izin belgesinin alınmasını takiben yılda en az bir
defa, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir kuruluşça kalibre edilmelidir.
Kalibrasyon sertifikaları, işletmede muhafaza edilmeli ve denetimlerde kontrol görevlilerine
gösterilmelidir.

f) İşletmede; bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere, ısıl işlem operatörü
istihdam edilmelidir.

g) İşletmede; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde
yer alan belgeler, Yönetmelik hükümlerine uygun ve güncel halde bulunmalı ve denetimlerde
kontrol görevlilerine gösterilmelidir.

(2) Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT) yapan izin belgeli işletmelerin taşıması
gerekli özel şartlar aşağıda belirtilmektedir:

a) Isıl işlem fırını içinde; ahşabın iç sıcaklığını sağlamak için yeterli hava akışını sağ-
layacak özellikte ve güçte, gerekli cihazlar (fan, vantilatör vb.) bulunmalıdır.

b) Isıl işlem fırını yan duvarlarında veya tavan kısmında, bilgisayar kontrollü otomasyon
sistemine bağlı olarak çalışan, yeterli miktarda havalandırma tertibatı ve havalandırma bacaları
bulunmalıdır.

(3) Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH) yapan izin belgeli işlet-
meler, kalınlığı 5 cm’yi aşan ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması yapılacak ısıl
işlem fırınlarında; 2,45 GHz frekansındaki ısıtmada, ısıtmanın homojen dağılımının sağlanması
amacı ile çift yönlü uygulama veya çoklu frekans yönlendiricisi kullanılmalıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Isıl İşlem Uygulaması, ISPM 15 ve İzlenebilirlik İşaretlemesi ile İşaretli 

ve Kullanılmış Ahşap Ambalaj Malzemelerine İlişkin Esaslar

Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar
MADDE 7 – (1) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin ge-

nel esaslar, aşağıda belirtilmektedir:
a) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi, ISPM 15 işaretleme izni askıya alın-

mamış durumdaki izin belgeli işletmelerde, istihdam edilen ısıl işlem operatörünce, bu maddede
ve Ek-1’de belirtilen esaslara göre yapılır.

b) ISPM 15 işaretlemesi; izin belgeli işletmenin, Yetkili Komisyonun onayladığı ısıl
işlem fırın veya fırınlarında yapılan ısıl işlem uygulamasından sonra, Yetkili Komisyonca izin
verilen işaret ve numarasıyla yapılır. Isıl işlem uygulaması yapılmamış ahşap ambalaj malze-
mesine, ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz. Ancak izin belgeli işletmede otomatik çakım ve işa-
retleme hattı sistemi mevcut ise; ahşap ambalaj malzemesine ISPM 15 işaretlemesi, ısıl işlem
uygulaması öncesinde aşağıda belirtilen şartları sağlayan işletmelerde yapılabilir: 

1) Kapasite raporunda otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi sayısı ve kapasitesi
belirtilmiş olmalıdır. Kapasite raporunda, otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi sayısı ve
kapasitesi belirtilmemiş olan işletmelerde ısıl işlem uygulaması öncesinde ISPM 15 işaretlemesi
yapılamaz.

2) Otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi ile üretilmiş ve ISPM 15 işaretlemesi ya-
pılmış ahşap ambalaj malzemeleri, ısıl işlem uygulaması yapılmadan izin belgeli işletmenin
dışına çıkarılamaz.

3) Otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi çalışmayan, kullanılmayan veya arızalı
olan işletmelerde ısıl işlem uygulaması öncesinde ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz.

c) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi, montajı yapılmış ya da montaja uygun
olarak kesilmiş demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesi ve parçalarına yapılır. Demonte hal-
de ısıl işlem uygulaması ve işaretlemesi yapılacak, ahşap ambalaj malzemesi ve parçalarında
aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

1) Montaj işlemi; ısıl işlem uygulamasını yapan izin belgeli işletmede veya kullanıcı
firmada yapılır.

2) Montaj işlemi izin belgeli işletmede yapılacaksa ISPM 15 işaretlemesi montaj işle-
minden sonra yapılır. Montaj işlemi kullanıcı firmada yapılacaksa ISPM 15 işaretlemesi izin
belgeli işletmede her bir parçaya ayrı ayrı uygulanır.

3) Montaj işlemi sırasında, ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmamış
herhangi bir ahşap malzeme kullanılamaz. Bu alt bentte belirtilen hükümlere aykırı işlem yap-
tığı tespit edilen kullanıcı firmaların, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hük-
medilir.

ç) Bir işletmede, aynı veya farklı bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine sahip birden
fazla ısıl işlem fırını olması halinde, tüm ısıl işlem fırınları için aynı ISPM 15 işareti kullanılır.
İzin belgeli işletmedeki Yetkili Komisyon tarafından onaylanmış ısıl işlem fırınına yeni ısıl iş-
lem fırını ilave edilmesi durumunda her bir ısıl işlem fırını Yetkili Komisyon tarafından ayrı
ayrı değerlendirilir. Yapılan ısıl işlem uygulamalarına ait her bir fırın ve bilgisayar kontrollü
otomasyon sistemi için ayrı ayrı kayıt defteri tutulur. İzlenebilirlik işareti ile işaretlenir. 

d) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi; zararlı organizmaların galerileri ve
izlerinin bulunmadığı, kabuğu soyulmuş ahşaptan üretilen ahşap ambalaj malzemelerine yapılır.

e) Isıl işlem uygulamasından önce, fırın içerisinde bulunan sıcaklık ölçerler ve veri
kayıt ekipmanları kontrol edilir ve düzenli çalışması sağlanır.

f) Her ısıl işlem uygulaması başlamadan önce, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi-
ne; yapılacak ısıl işlem uygulamasının parti numarası, partide yer alacak ahşap ambalaj mal-
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zemesinin çeşidi ile montajlı halde ısıl işlem uygulananlar için adet, demonte halde ısıl işlem
uygulananlar için m³ cinsinden miktarı girilir. Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine girilen
bu bilgiler, sistem tarafından, bilgisayar çıktılarına otomatik olarak yazılır.

g) Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine; ısıl işlem uygulaması yapılmadığı halde
yapılmış gibi sayısal veriler girme, ısıl işlem uygulamasına ait kayıtlarda değişiklik yapma şek-
linde veya başka herhangi bir şekilde dışarıdan müdahalede bulunulamaz.

ğ) Bir partideki ahşap ambalaj malzemesi miktarı, kapasite raporunda demonte ve mon-
tajlı malzemeler için hesaplanan ısıl işlem fırın kapasitesini aşamaz.

h) Isıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işareti yapılan ahşap
ambalaj malzemelerinin, başka bir yere sevkiyatının yapılması durumunda, ısıl işlem uygula-
ması,  ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işareti yapan işletme tarafından sevk irsaliyesi
veya fatura düzenlenir. Sevk irsaliyesi veya fatura üzerine açıklama olarak sevk edilen ahşap
ambalaj malzemesinin parti numarası, ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı yazılır ve bu bel-
geler işletmede 2 yıl süre ile saklanır, denetim sırasında kontrol görevlilerine sunulur.

ı) Sevk irsaliyesi ve faturalara; yazılan herhangi bir partideki toplam ahşap ambalaj
malzemesi miktarı; ısıl işlem bilgisayar çıktılarında belirtilen miktardan fazla olamaz. İşletmede
yapılan ısıl işlem uygulamalarının kayıtlarının geriye dönük olarak incelenebilmesi için, her
işletmede kayıt defteri tutulur.

i) 2 yıl veya daha fazla süre ısıl işlem uygulaması yapmayan izin belgeli işletmelerde;
kontrol görevlilerince, işletmede izin belgesine esas denetim yapılıp, ısıl işlem uygulaması ya-
pılması Yetkili Komisyonca uygun bulununcaya kadar, ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaret-
lemesi ve izlenebilirlik işareti yapılamaz.

j) Isıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işareti yapılmış ahşap
ambalaj malzemesi, sevkiyata kadar karantina odasında muhafaza edilir.

k) Isıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işareti yapılan ahşap
ambalaj malzemelerinde, zararlı organizma bulunamaz. İzin belgeli işletmede yapılan dene-
timlerde, işletme tarafından ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerinden
alınan numune üzerinde yapılan analiz sonucunda; alınan numuneye ısıl işlem uygulaması ya-
pılmadığının veya numunede zararlı organizma bulunduğunun tespit edilmesi halinde; bahse
konu ahşap ambalaj malzemesine, ısıl işlem uygulaması yapılmadan ISPM 15 işaretlemesi ya-
pıldığına hükmedilir.

(2) Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulamasına (HT) ilişkin özel esaslar, aşağıda belir-
tilmektedir:

a) Isıl işlem uygulaması yapılacak ahşap ambalaj malzemesi, ısıl işlem fırını içerisine,
hava akışını engellemeyecek şekilde istiflenir. Hava akışını engelleyecek özellikteki ahşap am-
balaj malzemeleri arasına istif çıtası konularak hava akışı sağlanır.

b) Isıl işlem uygulamasından önce, ahşap sıcaklık ölçerler; ısıl işlem testinde tespit edi-
len, ısıl işlem fırınının en yavaş ısınan dört farklı bölümündeki ahşap ambalaj malzemesinin
en kalın yerine ya da en kalın bölgeyi temsil edecek aynı özellikteki malzemeye ve çekirdek
sıcaklığını ölçecek derinliğe yerleştirilir. Derinliği 30 cm’den fazla olan ahşap ambalaj malze-
mesine ısıl işlem uygulaması yapılacağı durumlarda; sıcaklık ölçerler, ahşabın ucundan itibaren
en az 30 cm derinliğe ve ahşabın merkezine yerleştirilir. Isıl işlem uygulamasında, fırın sıcak-
lığının ölçülebilmesi için, en az iki adet ortam sıcaklık ölçer kullanılır.

c) Çivi boyunca gerçekleşecek ısı transferi, ahşap sıcaklık ölçerin kaydetmekte olduğu
sıcaklığın doğruluğunu bozduğundan, çivilerin yakınına ahşap sıcaklık ölçer yerleştirilemez.

ç) Ahşap ambalaj malzemelerinde açılan deliklere yerleştirilen sıcaklık ölçerler; yer-
leştirildiği ahşap ambalaj malzemeleri ters çevrildiğinde düşmeyecek sıkılıkta olmalıdır. Ahşap
ambalaj malzemelerinde açılan deliklerden ısı yayılımı ve geçişini önlemek amacı ile sıcaklık
ölçerlerin arka kısımları, uygun yalıtkan bir malzeme ile kapatılır veya dolgu malzemesi ge-
rektirmeyen kapaklı sıcaklık ölçerler kullanılır.
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d) Her ısıl işlem uygulamasında, her bir ahşap ve ortam sıcaklık ölçerden alınan değer-
ler; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya
üzeri ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, birer dakikalık aralarla
bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminde izlenir.

e) Isıl işlem uygulamasında ortam sıcaklık ölçerlerden alınan değer, ahşap sıcaklık öl-
çerlerden alınan değerden yüksek olduğu andan itibaren; ısıl işlem uygulaması sonuna kadar
ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerler, ortam sıcaklık ölçerlerden alınan değerlerden yüksek
olamaz.

f) Isıl işlem uygulamasında, her bir ahşap sıcaklık ölçerden; herhangi bir dakikada alı-
nan değerler ile bir dakika öncesindeki değerler arasındaki fark, 5 ºC’den fazla olamaz.

g) Yapılan her ısıl işlem uygulamasından sonra, yapılan ısıl işlem uygulamasına ait bil-
gisayar kayıtlarının; kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri, ahşap kalınlığı orta
noktası sıcaklığının elde edildiğini gösterecek şekildeki birer dakikalık verileri içeren çıktıları,
en az iki takım hâlinde alınır ve işletmede istihdam edilen ısıl işlem operatörü tarafından onay-
lanır. Çıktıların bir takımı, işletmede 2 yıl saklanarak denetimler sırasında kontrol görevlilerine
sunulur. Çıktıların diğer takım ya da takımları, ısıl işlem uygulaması yaptıran taraflara verilir.
Bilgisayardaki kayıtlı bilgiler de en az 2 yıl süre ile saklanır.

ğ) Isıl işlem uygulaması devam ederken elektrik kesintisi, ısıtma sistemi, fanlardan kay-
naklanan arızalar ve diğer beklenmeyen nedenler ile ısıl işlemin kesintiye uğraması ve ısıl iş-
leme kesintinin bittiği süreden itibaren devam edilebilmesi durumunda; ısıl işlemin kesintiye
uğradığı süreden, kesintinin kalktığı süreye kadar olan zaman dilimindeki değerlendirmelerde,
bu maddenin ikinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerine uygunluk aranmaz ve ısıl işlem uygula-
masına başa dönülmeden kesintinin bittiği süreden itibaren devam edilebilir. Bu şekilde; ısıl
işleme devam edilmesi durumunda bu maddenin ikinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerine uy-
gunluğun tekrar sağlandığı süre ısıl işlem uygulamasının başlangıç noktası kabul edilir ve ahşap
sıcaklık ölçerlerden alınan 56 °C veya üzerindeki ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığının elde
edildiği süreden itibaren kesintisiz en az otuz dakikalık süre sağlanması koşulu ile ısıl işlem
uygulaması geçerli kabul edilir.

(3) Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulamasına (DH) ilişkin özel esaslar, aşa-
ğıda belirtilmektedir:

a) Kalınlığı 20 cm’yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinde uygulanılır ve uygula-
mada, ahşap yüzey sıcaklığı dahil, en fazla otuz dakika içerisinde 60 °C veya daha yüksek sı-
caklıklara ulaşılır.

b) Ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap yüzeyine, doğru verileri elde edebilecek şekilde yer-
leştirilir.

c) Her ısıl işlem uygulaması; ısıl işlem testinde tespit edilen, ısıl işlem fırınının en yavaş
ısınan bölümündeki ahşap yüzeyine yerleştirilmiş olan dört adet ahşap sıcaklık ölçer ve ısıl iş-
lem fırınının ön ve arka kısmındaki en yoğun ahşap parçasının çekirdeğine yerleştirilmiş olan
iki adet ahşap sıcaklık ölçer ile sürekli izlenir.

ç) Yapılan her ısıl işlem uygulamasında, her bir ahşap ölçerden alınan değerlerin deği-
şimi; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, bir dakika süre ile 60 °C veya üzeri ahşap yüzey
sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, birer dakikalık aralıklarla bilgisayar kayıtlarında gö-
rülür.

d) Isıl işlem uygulaması sırasında; ahşabın yüzey sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık öl-
çerlerden alınan değerler; ahşabın çekirdek sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan
değerlerden yüksek olamaz.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                25 Mayıs 2019 – Sayı : 30784



e) Her ısıl işlem uygulamasından sonra, bilgisayar kayıtlarının, birer dakikalık verileri
içeren çıktıları, en az iki takım hâlinde alınır ve işletmede istihdam edilen ısıl işlem operatörü
tarafından onaylanır. Çıktıların bir takımı, işletmede 2 yıl saklanarak denetimler sırasında kont-
rol görevlilerine sunulur. Çıktıların diğer takım ya da takımları, ısıl işlem uygulaması yaptıran
taraflara verilir. Bilgisayardaki kayıtlı bilgiler de en az 2 yıl süre ile saklanır.

İşaretli ve kullanılmış ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin esaslar
MADDE 8 – (1) İthal edilen veya ülke içerisinde kullanılmış olan, ısıl işlem uygulaması

ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesi;  onarım veya yeniden üretim iş-
lemi yapılmamış ve karantina odası şartlarını taşıyan koşullarda muhafaza edilmiş, üzerinde
zararlı organizmaların galeri ve izlerinin olmaması ve ISPM 15 işaretlemesinin okunabiliyor
olması şartıyla, yeniden ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmadan, ihraç edi-
lecek bir mal ile birlikte kullanılabilir. ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malze-
mesinin, onarım ve yeniden üretim işlemlerinde uyulması gerekli esaslar, aşağıda belirtilmek-
tedir:

a) Onarım ve yeniden üretim işlemleri, izin belgeli işletmelerde yapılır. İzin belgeli iş-
letme harici bir yerde onarım veya yeniden üretim işlemi yapıldığının tespit edilmesi halinde;
yapanların, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

b) Onarımda kullanılacak her parçaya; onarım işlemini yapan izin belgeli işletme tara-
fından ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik işaretlemesi yapılır. İkin-
ci defadan sonraki her onarım işleminde; bu fıkranın (c) bendinde yer alan hükümler uygulanır.

c) Ahşap ambalaj malzemesinin yeniden üretimi halinde; ahşap ambalaj malzemesinin
tamamına, yeniden ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik işaretlemesi
yapılır. Bu durumda, önceki ISPM 15 işareti, boyama veya zımparalama ile yok edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Isıl İşlem Operatörü ve İstihdamı ve Isıl İşlem Operatörünün Görevleri

Isıl işlem operatörü ve istihdamı
MADDE 9 – (1) Isıl işlem operatörü olmak için, en az lise mezunu olan kişiler; mezu-

niyetini ispatlayan herhangi bir belge, T.C. kimlik numarası beyanı ve dilekçe ile Bakanlıkça
belirlenen müdürlük ya da il müdürlüklerine başvuruda bulunur. Adaylar; ısıl işlem uygulama-
ları ve ISPM 15 işaretlemesi hakkında Bakanlıkça belirlenen müdürlük ya da il müdürlükleri
tarafından düzenlenecek üç günlük teorik ve pratik, ‘Isıl İşlem Operatör Eğitimi’ne katılır.
Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Eğitim sonunda, Bakanlıkça belirlenen müdürlük
ya da il müdürlükleri tarafından yapılacak sınavda, yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan
alan adaylar başarılı sayılır. Başarılı bulunan adaylar adına, eğitimi düzenleyen Bakanlıkça
belirlenen müdürlük ya da il müdürlüklerince, Ek-5’te yer alan ısıl işlem operatör belgesi
düzenlenir. Isıl işlem operatör belgesi düzenlenenlerin listesi Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) İzin belgeli işletmelerin her birinde, en az bir ısıl işlem operatörü istihdam edilir.
İstihdam edilen her ısıl işlem operatörü ile ayrı ayrı iş sözleşmesi yapılır. Isıl işlem operatörünün
işletme sahibi veya ortağı olması durumunda iş sözleşmesi aranmaz. İzin belgeli işletmelerin
herhangi birinde istihdam edilen ısıl işlem operatörü, başka bir izin belgeli işletmede istihdam
edilemez.

Isıl işlem operatörünün görevleri
MADDE 10 – (1) Isıl işlem operatörü, izin belgeli işletmelerde, bu Yönetmelik kapsa-

mında yapılan işlemleri, bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddeleri ile Ek-1’de belirtilen esaslara
uygun olarak yapmakla görevlidir. Ayrıca, ısıl işlem operatörü; müdürlük veya il müdürlüğünce,
ısıl işlem operatörlerine yönelik düzenlenen eğitimlere katılır.

(2) Isıl işlem operatörü; iş sözleşmesi yaptığı izin belgeli işletmede bulunan bilgisayar
kontrollü otomasyon sistemi, ısıl işlem fırını ve ısıl işlem fırınını besleyen ısı kaynağının ça-
lıştırılması konusunda, ısıl işlem fırınını kuran işletmeden eğitim alır.
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(3) Aşağıdaki durumlarda, ilgili ısıl işlem operatörlerinin, ısıl işlem operatör belgeleri
Genel Müdürlükçe iptal edilir:

a) Isıl işlem operatörünün istihdam edildiği izin belgeli işletmenin, bu Yönetmeliğin
7 ve 8 inci maddeleri ile Ek-1’de belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının
tespit edilmesi.

b) Isıl işlem operatörünün; müdürlük veya il müdürlüğünce, ısıl işlem operatörlerine
yönelik düzenlenen eğitimlere katılmaması.

c) Isıl işlem operatörünün; iş sözleşmesi yaptığı izin belgeli işletme haricindeki bir izin
belgeli işletmede, aynı anda istihdam edildiğinin tespit edilmesi.

ç) Isıl işlem operatörünün istihdam edildiği izin belgeli işletmenin bu Yönetmeliğin
6 ncı maddesinde belirtilen esaslardan herhangi birini kaybettiği halde ısıl işlem uygulamasının
işletmede istihdam edilen ısıl işlem operatörünce yapıldığının tespit edilmesi.

(4) Isıl işlem operatör belgesi iptal edilenlerin; ısıl işlem operatörü olmak için, iptal ta-
rihinden itibaren 2 yıl içerisinde yaptıkları başvurular kabul edilmez.

(5) Isıl işlem operatör kayıtları, Genel Müdürlükçe tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İzin Belgesine Esas Denetim, İzin Belgeli İşletmelerin Denetimi ve

İzin Belgesi Olmayan İşletmelerin Denetimi

İzin belgesine esas denetim
MADDE 11 – (1) Gerçek veya tüzel kişilerce yapılan müracaat üzerine, bu Yönetme-

liğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi
sonrasında, müdürlük veya il müdürlüğünce izin belgesine esas denetim; kontrol görevlileri
tarafından;

a) İşletmenin; başvuru belgelerinde yazılı olan adreste kurulu olup olmadığı,
b) İşletmede; bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere, ısıl işlem operatörü

istihdam edilip edilmediği kontrol edilir.
(2) İşletmede yer alan bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin;
a) Isıl işlem uygulaması başladığında; uygulamanın yapıldığı işletme adı ve/veya un-

vanı, ısıl işlem uygulaması tarih ve saati ile ısıl işlem uygulamasına ilişkin birer dakikalık ve-
rileri otomatik olarak kaydeden, 

b) Isıl işlem uygulanacak ahşap ambalaj malzemesinin parti numarası, çeşidi, adet veya
m³ cinsinden miktarının girilmesine imkân veren,

özellikte olduğu kontrol edilir.
(3) Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT) yapan işletmede yer alan ısıl işlem fı-

rını ve ısıtma sisteminin;
a) Isıl işlem fırını ve ısıtma sisteminin teknik özelliklerini gösteren Ek-3 belgesi; ısıl

işlem fırınını kuran işletme tarafından düzenlenerek; ısıl işlem fırınını kuran ve kurduran ta-
raflarca kaşelenerek imzalanıp imzalanmadığı,

b) İşletme içerisindeki ısıl işlem fırınının yeri, sayısı, ölçüleri ve kapasitesi tespit edi-
lerek, kapasite raporunda belirtilen sayı, ölçü ve kapasite ile Ek-3 belgesinde yer alan bilgilerle
uyumlu olup olmadığı,

c) Isıl işlem fırını içinde; ahşabın iç sıcaklığını sağlamak için yeterli hava akışını sağ-
layacak özellikte ve güçte, gerekli cihazların (fan, vantilatör vb.) bulunup bulunmadığı,

ç) Isıl işlem fırını yan duvarlarında veya tavan kısmında, bilgisayar kontrollü otomasyon
sistemine bağlı olarak çalışan, yeterli miktarda havalandırma tertibatı ve havalandırma bacaları
bulunup bulunmadığı,

kontrol edilir.
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(4) Isıl işlem testinde kullanılacak sıcaklık ölçerlerin;
a) Başvuru sahibi işletme tarafından kalibrasyon sertifikaları; Türk Akreditasyon Ku-

rumu tarafından akredite edilmiş kuruluşa, başvuru tarihinden en fazla bir ay önceki süreçten
başlayarak ısıl işlem test tarihine kadar yaptırılır ve kalibrasyon işlemine ait kalibrasyon serti-
fikalarının işletmede bulunup bulunmadığı, 

b) On üç adet sıcaklık ölçerler içerisinde en yüksek sapma değerlerine ait sıcaklık öl-
çerin ve sapma değerinin tespit edilip edilmediği,

kontrol edilir.
(5) Montaj işlemi yapılmış veya demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem

uygulamasında (HT):
a) Isıl işlem testine başlamadan önce;
1) Isıl işlem uygulamasının; zararlı organizmaların galerileri ve izlerinin bulunmadığı,

kabuğu soyulmuş ahşaptan üretilen ahşap ambalaj malzemesine yapılıp yapılmadığı,
2) Isıl işlem fırınına; montaj işlemi yapılmış veya demonte haldeki ahşap ambalaj mal-

zemelerinin, hava akışını engellemeyecek şekilde istiflenip istiflenmediği,
3) İstiflenen ahşap ambalaj malzemesi miktarının, kapasite raporunda hesaplanan ısıl

işlem fırın kapasitesini aşıp aşmadığı,
4) Çivi boyunca gerçekleşecek ısı transferi, ahşap sıcaklık ölçerin kaydetmekte olduğu

sıcaklığın doğruluğunu bozduğundan, çivilerin yakınına ahşap sıcaklık ölçer yerleştirilip yer-
leştirilmediği,

5) Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine; ısıl işlem testi yapılacak partide yer alan
ahşap ambalaj malzemesinin çeşidi ve adedi, demonte halde ısıl işlem uygulananlar için m³
cinsinden miktarının yazılıp yazılmadığı, 

kontrol edilir.
b) Isıl işlem testinde;
1) On üç adet ahşap sıcaklık ölçer, ısıl işlem testi yapılacak ahşap ambalaj malzemele-

rine, fırının her tarafını temsilen, Ek-2’de yer alan ahşap sıcaklık ölçer yerleşim şeması örnek
teşkil edecek şekilde yerleştirilir. Ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap ambalaj malzemesinin en kalın
yerine ya da en kalın bölgeyi temsil edecek aynı özellikteki malzemeye ve çekirdek sıcaklığını
ölçecek derinliğe yerleştirilir. Derinliği 30 cm’den fazla olan ahşap ambalaj malzemesine ısıl
işlem uygulaması yapılacağı durumlarda; sıcaklık ölçerler, ahşabın ucundan itibaren en az 30
cm derinliğe ve ahşabın merkezine yerleştirilir. Ortam sıcaklığını ölçmek için en az iki adet sı-
caklık ölçer konulur. 

2) Tüm şartların yerine getirilmesi sonrasında ısıl işlem testine başlanır. Kontrol gö-
revlileri, ısıl işlem testinde, ahşap ambalaj malzemelerinin; başlangıç sıcaklık değerlerinden
itibaren, kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri ahşap kalınlığı orta noktası sı-
caklığına ulaştığı zamana kadar bilgisayar kontrollü otomasyon sistemince birer dakikalık ara-
lıklarla kaydedildiğini bilgisayar ekranında görmelidir.

3) Yapılan ısıl işlem uygulamasına ait bilgisayar kayıtlarının; kesintisiz en az otuz da-
kika süre ile 56 °C veya üzeri ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığının elde edildiğini gösterecek
şekildeki birer dakikalık verileri içeren çıktıları, en az iki takım hâlinde alınır.

(6) Montaj işlemi yapılmış veya demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesine dielektrik
ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulama (DH) yapılması; bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasının
uygunluğunun tespit edilmesinden sonra aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) On üç adet ahşap sıcaklık ölçer, ısıl işlem testi yapılacak ahşap ambalaj malzemele-
rine, fırının her tarafını temsilen, Ek-2’de yer alan ahşap sıcaklık ölçer yerleşim şeması örnek
teşkil edecek şekilde yerleştirilir. Kalınlığı 20 cm’yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinde
uygulanabilir ve bu yöntemi kullanacak işletmelerde yapılacak ısıl işlem testinde, ahşap sıcaklık
ölçerler, ahşap yüzeyine yerleştirilir. Isıl işlem fırınının ön ve arka kısmındaki en yoğun ahşap
parçalarının çekirdeğine, en az birer adet ahşap sıcaklık ölçer yerleştirilir.
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b) Tüm şartların yerine getirilmesi hâlinde ısıl işlem testine başlanır. Kontrol görevlileri,
ısıl işlem testinde, ahşap ambalaj malzemelerinin; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren,
bir dakika süre ile 60 °C veya üzeri ahşap yüzey sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, bil-
gisayar kontrollü otomasyon sistemince birer dakikalık aralıklarla kaydedildiğini ve istenilen
sıcaklığa, en fazla otuz dakika içerisinde ulaşıldığını bilgisayar ekranında görmelidir.

c) Isıl işlem uygulaması sırasında; ahşabın yüzey sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık öl-
çerlerden alınan değerler; ahşabın çekirdek sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan
değerlerden yüksek olamaz.

ç) Yapılan ısıl işlem uygulamasından sonra, bilgisayar kayıtlarının, birer dakikalık ve-
rileri içeren çıktıları, en az iki takım hâlinde alınır.

(7)  Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT) ve/veya dielektrik ısıtma yöntemi ile
ısıl işlem uygulaması  (DH) testinden sonra bilgisayardan; grafik çıktısı ve birer dakikalık ara-
lıklarla alınan sıcaklık verilerini içeren çoklu sayısal çıktılar alınır. On üç ayrı noktadan ölçülen
ahşap sıcaklıkları değerlendirilerek, fırının en geç ısınan dört bölgesi tespit edilir ve Ek-2’ye
yazılır.

(8) Bir işletmede, aynı veya farklı bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine sahip birden
fazla ısıl işlem fırını olması halinde; her sistem ve fırın için ayrı ayrı ısıl işlem testi yapılarak
fırınların, ısıl işlem uygulamaları için uygunluğu tespit edilir.

(9) İşletmede 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (p) bendi hükümlerine uygun karantina
odası bulunup bulunmadığı ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı tespit edilir.

(10) Isıl işlem fırını ısıtma sistemi ve bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin, ısıl
işlem fırını ve karantina odasının iç ve dış bölgelerinin fotoğrafları alınır.

(11) Kontrol görevlilerince; ısıl işlem test sonuçlarının, bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmenin HT ve/veya DH işaretinin kullanımının
uygunluğuna dair, Ek-6’da yer alan izin belgesine esas denetim raporu düzenlenir. Bu rapor
ile birlikte işletmeden alınan fotoğraflar, grafik çıktısı ve birer dakikalık aralıklarla alınan sı-
caklık verilerini içeren çoklu sayısal bilgisayar çıktıları, düzenlenen Ek-2 ve Ek-3 formları ve
5 inci maddede belirtilen başvuru belgelerinin birer nüshası ile birlikte, Genel Müdürlüğe gön-
derilir.

İzin belgeli işletmelerin denetimi
MADDE 12 – (1) İzin belgeli işletmelerin denetimleri; yılın ilk altı aylık döneminde

bir kez, ikinci altı aylık döneminde bir kez olmak üzere, yılda en az iki kez, kontrol görevlileri
tarafından yapılır. Denetimlerde, ısıl işlem operatörleri de hazır bulunur.

(2) İzin belgeli işletmelerde, denetimler aşağıdaki şekilde yapılır:
a) İşletmenin; izin belgesinde belirtilen adreste bulunup bulunmadığı, unvan değişikliği

yapıp yapmadığı, adresinin yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları
nedeniyle değişip değişmediği ve işin bırakılması durumları tespit edilir.

b) İşletme yetkilileri, kontrol görevlileri tarafından yapılacak her denetimde; işletmeyi
denetime açmak veya açtırmak, kontrol görevlilerine her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak,
istenilen bilgi ve belgeleri kontrol görevlilerine tam ve doğru olarak vermek veya verilmesini
sağlamak zorundadır. Aksine davranan işletme yetkilileri tespit edilir.

c) İşletmede bulunan; ısıl işlem fırınının veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin
değişmesi, ısıl işlem fırınının yerinin değişmesi, ısıl işlem fırını ya da bilgisayar kontrollü oto-
masyon sistemi sayısında artış olması durumları tespit edilir.

ç) İşletmenin; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan; taşıması gerekli şartlardan
herhangi birini kaybedip kaybetmediği tespit edilir.

d) İşletmenin; bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddeleri ile Ek-1’de belirtilen esaslardan
herhangi birine aykırı işlem yapıp yapmadığı örnekleme usulü ile tespit edilir.

e) İşletmede, gerek görülmesi halinde, ısıl işlem testi yapılır.
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f) İşletmede, gerek görülmesi halinde; ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan ahşap am-
balaj malzemelerinden numune alınır. Alınan numune; ısıl işlem uygulaması yapılıp yapılma-
dığı veya zararlı organizma bulunup bulunmadığının tespitine yönelik analiz yapılmak üzere,
müdürlük, araştırma enstitü veya araştırma istasyon müdürlükleri ya da orman fakültelerine
gönderilir. 

(3) Denetimlerde tespit edilen tüm hususlar, Ek-7’de yer alan denetim tutanağına yazılır.
İki nüsha olarak düzenlenecek denetim tutanağının bir nüshası, denetim yapılan işletme yetki-
lisine verilir.

(4) Yıl içerisinde düzenlenen ve izin belgesinin iptalini gerektiren hususları içeren de-
netim tutanakları, beklemeksizin Genel Müdürlüğe gönderilir. Ayrıca, dönem içerisinde yapılan
denetimlere ait veriler; birinci dönemde en geç haziran, ikinci dönemde en geç aralık ayı sonuna
kadar Ek-8’de yer alan tabloya yazılarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) İzin belgeli işletmelerin denetimlerine, Genel Müdürlükçe görevlendirilen kontrol
görevlileri de, gözlemci olarak katılabilir.

İzin belgesi olmayan işletmelerin denetimi
MADDE 13 – (1) Haklarında, ISPM 15 işaretlemesi yaptığına yönelik şüphe oluşan

veya ihbar bulunan, izin belgesi sahibi olmayan işletmelerde; ISPM 15 işaretlemesi yapılıp ya-
pılmadığının tespitine ilişkin denetim, kontrol görevlilerince yapılır. Denetimde tespit edilen
hususlar, düzenlenecek tutanakta belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM
Yetkili Komisyonun Oluşturulması, Çalışması ve Görevleri ve Ahşap Ambalaj

Malzemesi Tedarikçileri ve Kullanıcılarının Sorumlulukları

Yetkili komisyonun oluşturulması, çalışması ve görevleri
MADDE 14 – (1) Yetkili Komisyon; Genel Müdürlükçe belirlenecek iki üye ve

TMMOB Orman Mühendisleri Odasının tespit edeceği bir üyenin katılımı ile 1 yıl görev yap-
mak üzere, üç üyeden oluşur. Genel Müdürlükçe belirlenecek iki üyeden biri, ilgili daire başkanı
olup, daire başkanı Yetkili Komisyon başkanıdır. Daire başkanlığında konu ile ilgili bir ziraat
mühendisi de komisyon üyesi olarak seçilir. Asil üyelerin bulunmadığı hallerde, Yetkili Ko-
misyon toplantısına katılmak üzere Genel Müdürlükten ve TMMOB Orman Mühendisleri Oda-
sından birer olmak üzere, iki yedek üye belirlenir.

(2) Yetkili Komisyon; zorunlu haller dışında ayda bir defa, ayın son haftası içerisinde,
Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte, üç asil üyenin katılımı ile toplanır. Asil üyelerin
bulunamayacağı toplantılara, yedek üyeler katılır. Daire başkanının olmadığı hâllerde, daire
başkan vekili, Yetkili Komisyona başkanlık eder. Yetkili komisyon, üye sayısının salt çoğunluğu
ile karar verir.

(3) Yetkili Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür. Genel Mü-
dürlük, ayrıca; bu Yönetmelik kapsamında yapılan ve Yetkili Komisyon kararı ile sonuçlanması
gereken başvurular hakkında, müdürlük veya il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gön-
derilen belgelerin, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun kontrolünü ve belgeler hakkında,
Yetkili Komisyon toplantısı öncesi yapılması gereken yazışmaları yapar.

(4) Yetkili Komisyon; her ayın 15’ine kadar müdürlük veya il müdürlüğü aracılığı ile
Genel Müdürlüğe ulaşan ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu belirlenerek Yetkili Ko-
misyon gündemine alınan başvurular hakkında, aşağıda belirtilen görevleri yürütür:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında
belirtilen başvurular hakkındaki belgeleri görüşür ve karara bağlar.

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen ve işletme yeri, ısıl
işlem fırınının işletme içerisindeki yeri veya ısıl işlem fırını değişen işletmelerin, başvuruları
hakkındaki belgeleri görüşür ve karara bağlar.
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c) İzin belgeleri ve ISPM 15 işaretleme izinlerini; bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin
birinci fıkrasındaki hallerde iptal eder.

ç) İzin belgesi iptal edilen işletmelerce yapılan itirazları karara bağlar.
(5) Genel Müdürlük; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkrasında

yer alan başvurular ile altıncı fıkrasında belirtilen ve işletme yeri, ısıl işlem fırınının işletme
içerisindeki yeri ve ısıl işlem fırını değişmeyen işletmelerin, başvuruları hakkındaki belgeleri
değerlendirerek karara bağlar.

Ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları
MADDE 15 – (1) İhracat amacıyla, ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kulla-

nıcılarının sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:
a) İzin belgeli işletmeden, ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik

işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemesi alan tedarikçi ve kullanıcılar; üzerinde
ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı, parti numarası yer alan ısıl işlem çıktıları ile çıktılar üze-
rindeki bu bilgilerin açıklama olarak yazıldığı fatura veya irsaliye belgelerini, kontrol ederek
teslim alır. Bu belgeler 2 yıl süre ile saklanır. Isıl işlem çıktıları üzerindeki ısıl işlem tarihi, çe-
şidi, ebadı, miktarı, parti numarası ile fatura veya irsaliye belgelerine açıklama olarak yazılan
bilgiler karşılaştırılır, uyumlu olmaması durumunda, alımı yapılan ahşap ambalaj malzemesi,
kullanıcılar veya tedarikçiler tarafından kabul edilmez. Uyumlu olmadığı halde kabulü yapılıp;
kullanıcılar tarafından ihracatta kullanıldığının, tedarikçilerce de ticaretinin yapıldığının tespit
edilmesi durumunda, kullanıcıların ve tedarikçilerin izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi
yaptığına hükmedilir.

b) İzin belgeli işletmeden ısıl işlem uygulanarak ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik
işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemesi veya ısıl işlem uygulama hizmeti satın
alan tedarikçi; satın almış olduğu ahşap ambalaj malzemelerini başka bir tedarikçiye veya kul-
lanıcıya satması durumunda, tedarikçiye veya kullanıcıya izin belgeli işletmeden almış olduğu
ısıl işlem çıktılarının asıl nüshalarının arka yüzlerinin her sayfasını işletmesine ait kaşe ile ka-
şeleyerek, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şekilde düzenlenmiş satış
fatura veya irsaliye belgeleri ile birlikte verir. Bu belgeler 2 yıl süre ile saklanır.

c) Kullanıcılar; bu Yönetmelik hükümlerine uygun ahşap ambalaj malzemelerini kul-
lanmak zorundadır. IPPC’nin hazırlamış olduğu ISPM 15 düzenlemesine uygun serbest dolaşım
yolu ile ülkemize giren ahşap ambalaj malzemeleri de bu Yönetmeliğin Ek-1’in üçüncü fıkra-
sında yer alan izlenebilirlik işaretlemesi hariç diğer hükümlerine uygun olmalıdır. Yönetmelik
hükümlerini sağlamayan ahşap ambalaj malzemesi kullananların izin belgesi almadan ISPM
15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

ç) Tedarikçiler; kullanıcı veya başka bir tedarikçiye, bu Yönetmelik hükümlerine uygun
ahşap ambalaj malzemelerinin satışını yapabilir. IPPC’nin hazırlamış olduğu ISPM 15 düzen-
lemesine uygun serbest dolaşım yolu ile ülkemize giren ahşap ambalaj malzemelerinin de bu
Yönetmeliğin Ek-1’in üçüncü fıkrasında yer alan izlenebilirlik işaretlemesi hariç diğer hüküm-
lerine uygun olmak koşulu ile satışı yapılabilir. Yönetmelik hükümlerini sağlamayan ahşap
ambalaj malzemesi ticareti yapanların izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına
hükmedilir.

d) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ihracatta, en yakın zamanda
ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış ahşap am-
balaj malzemelerini kullanır.

e) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ısıl işlem uygulaması, ISPM
15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemeleri ile işaretsiz
ahşap ambalaj malzemelerini boş veya mal ile yüklenmiş olarak bir arada bulundurmamaktan
sorumludur.
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f) Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları, ISPM 15 işareti ve izlenebilirlik işaretlemesi
taşıyan ahşap ambalaj malzemelerini kullanırken; ahşap ambalaj malzemelerinin, izin belgeli
firmadan veya tedarikçiden teslim alındığı süreden, malın Ülkemiz gümrüklerinden çıkışına
kadar, bu malzemelerin karantina odası şartlarını sağlamaktan sorumludur.

g) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri; ISPM 15 işareti ve izlenebilirlik işaretle-
mesi taşıyan ahşap ambalaj malzemelerinin, izin belgeli firmadan teslim alındığı süreden, kul-
lanıcı ihracatçıya teslimine kadar, karantina odası şartlarını sağlamaktan sorumludur.

ğ) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ısıl işlem uygulaması, ISPM
15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemesinde her-
hangi bir onarım veya yeniden üretim yapamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
İdari Yaptırımlar

Askıya alma
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin, 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen devir

olacak işletmeye, noter onaylı devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten, izin belgesi Genel Mü-
dürlükçe yenileninceye kadar, iki yıldan fazla ısıl işlem uygulaması yapmayanlar ve 6 ncı mad-
desinde yer alan, taşıması gerekli şartlardan herhangi birini kaybettiği tespit edilen izin belgeli
işletmelere; 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine
göre, altı ayı aşmamak üzere süre verilir ve bu süre zarfında işletmelerin, ISPM 15 işaretleme
izinleri askıya alınır.

(2) ISPM 15 işaretleme izni askıya alınan işletmelerin damga basma makinelerindeki
işaret kalıpları, kontrol görevlilerince tutanakla teslim alınır ve müdürlük veya il müdürlüğünde
tutulur. Verilen süre içerisinde olumsuzlukların giderilmesi durumunda askı işlemi sonlandırı-
larak işaret kalıpları işletmeye iade edilir.

(3) ISPM 15 işaretleme izni askıya alma işlemi; 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin
ikinci fıkrası hükmüne göre, kontrol görevlilerince uygulanır.

(4) Uygulanan, ISPM 15 işaretleme izni askıya alma işlemleri; beklemeksizin Genel
Müdürlüğe bildirilir.

İdari para cezası
MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda, ilgili işletme veya kişilere; 5996 sayılı

Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen idari para cezaları uygu-
lanır:

a) İzin belgeli işletmelerin; bu Yönetmeliğin 7, 8 inci maddeleri ile Ek-1’de belirtilen
esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

b) Kullanıcı veya tedarikçilerin; bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen esas-
lardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

c) Çeşitli sebeplerle yurt dışından Genel Müdürlüğe, ISPM 15 işaretlemesi yapılmış
ahşap ambalaj malzemeleri hakkında alınan bildirim nedeniyle, bildirim yapan ülke yetkili oto-
ritesinden gönderilen resmi belge üzerinde yapılacak değerlendirme ve kontrol görevlilerince
yapılacak denetim sonucunda; izin belgeli işletmelerde bu Yönetmeliğin 7, 8, inci maddeleri
ile Ek-1’de, tedarikçi ve kullanıcı ise bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen esaslardan
herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemelerine, izin belgesi almadan
ISPM 15 işaretlemesi yapılması.

(2) Bu Yönetmeliğin, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı davranan
işletme yetkililerine, 5996 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
belirtilen idari para cezası uygulanır.
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(3) Çeşitli sebeplerle yurt dışından alınan geri bildirimlerde; kontrol görevlilerince ya-
pılacak denetim sonucunda, izin belgeli işletmelerde bu Yönetmeliğin 7, 8, inci maddeleri ile
Ek-1’de, tedarikçilerde ise bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen esaslardan herhangi
birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi durumunda 5996 sayılı Kanunun 31 inci madde-
sinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır.

(4) İdari para cezaları, 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne
göre, il müdürünce uygulanır.

(5) Uygulanan idari para cezası işlemleri, beklemeksizin Genel Müdürlüğe bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygun olmayan ahşap ambalaj malzemeleri
MADDE 18 – (1) Ahşap ambalaj malzemelerine, izin belgesi almadan ISPM 15 işa-

retlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılması veya izin belgeli işletmede, bu Yönetmeliğin
7 ve 8 inci maddeleri ile Ek-1’de belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yapıldığının
tespit edilmesi durumunda; işaretleme yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin, 5996 sayılı Ka-
nunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre piyasaya arzı yasaklanır, piyasaya
arz edilenler aynı fıkranın (b) bendine göre, işaretleme yapan işletme tarafından toplanır. Ahşap
ambalaj malzemeleri; işletme tarafından toplatılmaması durumunda, 5996 sayılı Kanunun 42
nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği, ilgili il müdürlüğü veya müdürlük tarafından toplatılır,
toplatma masrafının iki katı tutarın işletme tarafından ödenmesi için bir aylık ödeme süresi ve-
rilir. Söz konusu ahşap ambalaj malzemelerinde bulunan ISPM 15 işaretleri ve izlenebilirlik
işareti, işaretleme yapan işletme tarafından, kazıma veya boyama yöntemi ile yok edilir.

İzin belgesi iptali
MADDE 19 – (1) Aşağıdaki hallerde ilgili işletmelerin izin belgeleri ve ISPM 15 işa-

retleme izinleri iptal edilir:
a) İşletmenin ISPM 15 işaretleme izni askıya alındığı halde, 5996 sayılı Kanunun 38 inci

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre, verilen süre sonunda askıya almayı
gerektiren durumun devam ettiğinin tespit edilmesi.

b) İşletmenin; yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları hariç
olmak üzere, izin belgesinde yazılı adreste bulunmadığının tespit edilmesi.

c) İşletmenin, işi bıraktığının tespit edilmesi.
ç) İşletmecilerin; il müdürlüğü, müdürlük veya Genel Müdürlüğe verdiği resmi belge-

lerde, tahrifat veya sahtecilik yaptığının tespit edilmesi.
d) İşletmecilerin, izin belgesinin iptalini talep etmesi.
(2) İzin belgeleri ve ISPM 15 işaretleme izinleri iptal edilen işletmelerin izin belgeleri

ve ISPM 15 işaret kalıpları, müdürlük veya il müdürlüğünce teslim alınır. Teslim alınan izin
belgeleri Genel Müdürlüğe gönderilir, işaret kalıpları ise imha edilir.

(3) İşletmecilerin isteği ile iptal edilenler hariç, izin belgesi iptal edilen işletmelerin;
iptal tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yaptıkları, izin belgesi başvuruları kabul edilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahşap

Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU İDARİ YAPTIRIMLAR 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler ek-
lenmiş, aynı fıkranın (c) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“4) Yetkilendirme devri, hisse devri veya birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlü-
lüklerini yerine getirmemesi, 

5) Acentelik ve diğer iş modellerine ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi,”
“(3) Bu madde kapsamındaki ihlallerin ilgili mevzuat çerçevesinde ağır kusur oluştur-

duğunun Kurul tarafından tespiti halinde, işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir. Bu
madde gereği yapılacak fesihlerde, 5809 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası uya-
rınca Bakanlık görüşü alınması gereken durumlarda Bakanlık görüşü alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(2) Birinci fıkrada sayılan durumlar dışında yetkilendirmesi bu Yönetmelik hükümleri
kapsamında fesh/iptal edilen şirketler ile söz konusu şirket hisselerinin en az yüzde onuna
(%10) sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından
kurulmuş şirketler fesh/iptal edilen yetkilendirme konusunda üç yıl süreyle yeniden yetkilen-
dirilmez. Bu sürenin sonunda yeniden yetkilendirme için ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra
fesih/iptal sebebinin ortadan kalkması şartı da aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikteki idari para cezaları ve idari tedbirleri uygulamaya

bu maddenin ikinci fıkra hükmü hariç olmak üzere Kurul yetkilidir. Kurul bu yetkisinin bir
bölümünü çerçevesini belirleyerek Kurul Başkanına devredebilir.

(2) 5651 sayılı Kanun kapsamında uygulanacak idari yaptırımlar ile bu Yönetmeliğin
23 üncü maddesinin birinci fıkrası, 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 25 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan idari yaptırımları uygulamaya Kurul Başkanı; 18 inci ve 36 ncı mad-
delerde belirtilen idari yaptırımları uygulamaya Bölge Müdürleri yetkilidir.

(3) Denetim mevzuatı kapsamında yürütülen idari süreçlerde Kurul ve Kurul Başkanı-
nın idari yaptırım uygulamaya yetkili olduğu ihlallerin birlikte bulunması halinde, bu kapsam-
daki idari yaptırımların tamamı doğrudan Kurul tarafından uygulanabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir. 
“Zaman bakımından uygulama
MADDE 46/A – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin zaman bakımından uygulanması ile

ilgili olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.
(2) Ancak ihlalin yıllara yaygın olması durumunda ihlalin tespit edildiği yıl içinde yü-

rürlükte bulunan Yönetmelik hükümlerine göre idari yaptırım uygulanır.” 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Baş-

kanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/2/2014 28914
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 30/12/2014 29221
2- 31/12/2014 29222 (4. Mükerrer)
3- 29/9/2018 30550
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2016 tarihli ve 29805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Zongul-

dak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ola-

rak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 3 üncü, 6 ncı ve 41 inci maddelerinde yer alan

“Bülent Ecevit” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere; ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili prog-

ramların diplomaları verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Zonguldak Bülent

Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü, 7 nci ve 47 nci maddelerinde yer alan “Bülent

Ecevit” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp,

Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Eczacılık fakülteleri ve Devlet Konservatuvarı

dışındaki Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda lisans öğrenimi gören öğrencilerin ka-

yıtları, eğitim-öğretimleri, sınavları ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Eczacılık fa-

külteleri ve Devlet Konservatuvarı dışındaki Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda li-

sans öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin hü-

kümleri kapsar.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/8/2016 29805
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“(2) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere; ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili prog-

ramların diplomaları verilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent

Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Zon-

guldak Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme-

liği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 3 üncü, 7 nci ve 42 nci maddelerinde yer alan

“Bülent Ecevit” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere; ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili prog-

ramların diplomaları verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/7/2010 27636
2- 26/5/2011 27945
3- 26/9/2011 28066
4- 9/7/2012 28348
5- 9/10/2012 28436
6- 5/2/2013 28550
7- 12/6/2013 28675
8- 11/12/2013 28848
9- 6/4/2015 29318
10- 6/7/2015 29408
11- 15/1/2018 30302
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MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rek-
törü yürütür.

—— • ——
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme-
liğinin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere; ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili prog-
ramların diplomaları verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/12/2009 27447
2- 9/7/2010 27636
3- 26/5/2011 27945
4- 26/9/2011 28066
5- 9/7/2012 28348
6- 30/7/2012 28369
7- 21/9/2012 28418
8- 5/2/2013 28550
9- 12/6/2013 28675
10- 6/4/2015 29318
11- 6/7/2015 29408

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/5/2011 27945
2- 26/9/2011 28066
3- 9/7/2012 28348
4- 30/7/2012 28369
5- 5/2/2013 28550
6- 2/8/2013 28726
7- 6/7/2015 29408
8- 14/8/2018 30509
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2010 tarihli ve 27636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-
meliğinin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere; ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili prog-
ramların diplomaları verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/14)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/24) ile
Mısır menşeli/çıkışlı “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” ithalatına yönelik olarak
başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan
kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,  14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2010 27636

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/5/2011 27945
2- 26/9/2011 28066
3- 9/7/2012 28348
4- 5/2/2013 28550
5- 6/7/2015 29408
6- 14/8/2018 30509
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
f) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyeti’ni,
g) Tayland: Tayland Krallığı’nı,
ğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 9609.10 GTP’si altında sınıflandırılan “kur-

şun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” eşyasıdır.
Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat
MADDE 5 – (1) 14/1/2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/1) ile ÇHC menşeli
9609.10 GTP’li "kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri"nin ithalatında 3,16 ABD Do-
ları/(144 adet) tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan,
9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/24) ile tamamlanan son nihai gözden geçirme so-
ruşturması sonucunda mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlemin aynen devamına karar
verilmiştir.

(2) 14/4/2007 tarihli ve 26493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5) hükümleri kapsamında söz konusu ön-
lem, önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması sonucunda Tayland menşeli/çıkışlı eşya ithala-
tına teşmil edilmiştir.

Başvuru ve soruşturma
MADDE 6 – (1) Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli “kurşun kalemler

ve kurşun boyama kalemleri” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Mısır üzerinden
yapılan ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen
bir inceleme başlatılmıştır.

(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönet-
melik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Mısır menşeli/çıkışlı söz konusu
eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi
çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/24) ile
Mısır menşeli/çıkışlı “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” ithalatına yönelik olarak
önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma dönemi
MADDE 7 – (1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için  1/1/2015 ile

31/3/2018 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.
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İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu

ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı ülke üretici/ihracatçı-
larına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları
için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul
süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten
ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Mısır’da mukim Bedaya Company for Stationery Manu-
facturing ve Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.) firmaları gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak
işbirliğinde bulunmuştur.

(3) Mısır Arap Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Önlemleri Sektörü ya-
zılı olarak görüş bildirmiş ve Mısır’da soruşturma konusu ürüne ilişkin üreticilerin mevcut ol-
duğunu ifade etmiştir.

(4) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlen-
dirmeleri içeren genel nihai bildirim Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği’ne ve işbirliğinde bulunan
firmalara; firmaya özel bilgileri ve değerlendirmeleri de ihtiva eden firma özel nihai bildirimler
işbirliğinde bulunan firmalara iletilmiş ve taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüş-
lerini sunma imkânı tanınmıştır. Bedaya Company for Stationery Manufacturing firması, firma
özel ve genel nihai bildirim raporuna ilişkin ilâve bir görüşlerinin olmadığı hususunda görüş
bildirmiştir. Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.)  firması ise nihai bildirime ilişkin herhangi bir
görüş bildirmemiştir.

(5) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi belge ve görüşler incelen-
miş ve mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde ce-
vap verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri

süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan Bedaya Company for
Stationery Manufacturing ve Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.) firmalarının Mısır’da bulunan
tesislerinde 4-7 Mart 2019 tarihleri arasında yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştiril-
miştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 10 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı

önlemin Mısır menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 11 – (1) Söz konusu eşyanın ithalatına yönelik TÜİK istatistiklerinin ince-

lenmesi neticesinde, 2015-2017 yılları arasında genel ithalatın sırasıyla 12,1 milyon ABD Do-
ları ve 1.776 ton; 11 milyon ABD Doları ve 1.295 ton; 4,8 milyon ABD Doları ve 596 ton se-
viyesinde gerçekleştiği, 2018 yılının ilk üç ayındaki toplam ithalatın ise 1,4 milyon ABD Doları
ve 119 ton olduğu görülmektedir. Mısır’dan yapılan ithalat ise 2015 ve 2016 yıllarında sıfır
iken; 2017 yılı sonunda 792.369 ABD Doları ve 296 ton seviyesinde gerçekleşmiş ve anılan
yıl itibariyle Mısır’dan gerçekleşen ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı değer ve miktar
bazında sırasıyla %16 ve %49,7 seviyesine yükselmiştir. Anılan yılda Türkiye’ye yapılan ih-
racatın tamamı işbirliğinde bulunan iki firma tarafından gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte,
Türkiye’ye ihracatın başladığı 2017 yılında Mısır’ın birim fiyatları (2,67 ABD Doları) dünya
ortalamasının (8,19 ABD Doları) oldukça altında gerçekleşmiştir.
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(2) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde Mısır’ın ÇHC’den 2015
yılında 326 bin ABD Doları ve 34 ton soruşturma konusu ürün ithalatı gerçekleştirdiği, söz
konusu tutarın 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 470 bin ABD Doları ve 49 ton, 562 bin ABD
Doları ve 54 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde Mısır’ın 2015-2017 yılları
arasında dünyaya soruşturma konusu ürün ihracatının sırasıyla 4.000 ABD Doları, 48.000 ABD
Doları, 276.000 ABD Doları seviyesinde olduğu görülmektedir. 2017 yılında gerçekleştirilen
276.000 ABD Doları tutarındaki ihracatın 261.000 ABD Dolarlık kısmının Türkiye’ye gerçek-
leştirildiği anlaşılmıştır.

Ticaretin gerçekleştirilme şekline ve dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin
azaltıldığına ilişkin belirlemeler

MADDE 12 – (1) Toplam soruşturma konusu ithalat 2015-2017 yılları arasında azalan
bir seyir izlemiş ve 2015 yılında 12,1 milyon ABD Doları ve 1.776 tondan 2017 yıl sonu iti-
bariyle 4,8 milyon ABD Doları ve 596 tona gerilemiştir. 2018 yılının ilk üç ayında ise toplam
ithalat 1,4 milyon ABD Doları ve 631 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Mısır’dan yapılan itha-
latın 2017 yılında başladığı ve 2018 yılında devam ettiği görülmektedir. İthalatın başladığı
2017 yılında Mısır’dan ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı değer ve miktar bazında sıra-
sıyla %16 ve %49,7 olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılının ilk üç ayında Mısır’dan yapılan
ithalat 148.553 ABD Doları ve 45 ton seviyesindedir. Bu kapsamda, Türkiye ile Mısır arasın-
daki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde değişikliğin meydana geldiği değerlendirilmektedir.

(2) 2017 yılında ve 2018 yılının ilk üç ayında Mısır’dan yapılan ithalatın birim fiyatla-
rının ÇHC ithal birim fiyatlarından ve genel ithalat birim fiyatlarından oldukça düşük olduğu
görülmektedir. Buna karşılık yapılan yerinde doğrulamalarda firmaların üretici oldukları tespit
edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Firmalara İlişkin Belirlemeler

Bedaya Company for Stationery Manufacturing firmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 13 – (1) Resmî ithalat istatistiklerine göre, firmanın 2017 yılı öncesinde ül-

kemize soruşturma konusu ürün ihracatı bulunmamakta olup, ihracat 2017 yılında başlamıştır.
(2) Firmanın soru formu kapsamında sunulan bilgi/belgelerinin incelenmesini müteakip

Mısır’ın 6 Ekim şehrinin 3 üncü Endüstri Bölgesinde bulunan firma tesisleri ile merkez ofisinde
4-5 Mart 2019 tarihlerinde yerinde doğrulama çalışması gerçekleştirilmiştir.

(3) Yerinde doğrulama ziyaretinde firmanın üretim tesislerinin çalışır durumda olduğu
ve ekstrüzyon yöntemine dayanan firma üretim tekniğinin ağaç cedarlı yerli üretim tekniğinden
oldukça farklı bir üretim tekniği olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, üretimde kullanılan polis-
tiren, polietilen ve pigment ile muhtelif kimyasalın hammadde depolarında fiziki varlığı tespit
edilmiştir. Buna ilaveten, firmanın üretim tesislerinde ekstrüzyon ve soğutma hattı ile muhtelif
sayıda kesme, tıraşlama ve etiketleme makinesi ve paketleme ünitesinin varlığı tespit edilmiş
olup, her bir ekstrüzyon hattının üretim süreci gözlemlenmiştir. Makine parkurunun firmanın
fiili üretimi ile uyumlu olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, bitmiş ürünlerin depolarda fiziki
varlığı tespit edilmiştir.

Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.)  firmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 14 – (1) Resmî ithalat istatistiklerine göre, firmanın 2017 yılı öncesinde ül-

kemize soruştuma konusu ürün ihracatı bulunmamakta olup, ihracat 2017 yılında başlamıştır.
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(2) Firmanın soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgi ve belgenin incelenmesinin
ardından 6 Mart 2019 tarihinde firmanın Mısır’ın Sadat şehri 1 inci Endüstri Bölgesinde bulu-
nan tesislerinde, 7 Mart 2019 tarihinde ise 3 Mohammed Elghazaly Sokak Dokki/Giza adre-
sinde bulunan firma merkez ofisinde yerinde doğrulama çalışması gerçekleştirilmiştir.

(3) Yerinde doğrulama ziyaretinde firmanın üretim tesislerinin çalışır durumda olduğu
ve ekstrüzyon yöntemi ile üretim yaptığı görülmüştür. Bu kapsamda, üretimde kullanılan po-
listiren, polietilen ve pigment ile muhtelif kimyasalın hammadde depolarında fiziki varlığı
tespit edilmiştir. Buna ilaveten, firmanın üretim tesislerinde ekstrüzyon hattı ile muhtelif sayıda
kesme, tıraşlama ve etiketleme makinesi ile soğutma hatlarının ve paketleme ünitesinin varlığı
tespit edilmiş olup, her bir ekstrüzyon hattının üretim süreci gözlemlenmiştir. Makine parku-
runun firmanın fiili üretimi ile uyumlu olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, bitmiş ürünlerin
depolarda fiziki varlığı tespit edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sonuç ve Karar

Değerlendirme
MADDE 15 – (1) Gerçekleştirilen yerinde doğrulama çalışmaları ile sunulan bilgi/bel-

genin değerlendirilmesi neticesinde Mısır’da mukim Bedaya Company for Stationery Manu-
facturing ve Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.) firmalarının kurulu üretim kapasitelerinin bu-
lunduğu ve faal olarak üretim yaptıkları görülmüş olup, soru formu kapsamında sunmuş ol-
dukları bilgiler teyit edilmiştir.

(2) Her iki firmada da üretim sürecinde ağacın hiç kullanılmaması, hammaddenin
tamamen polistiren ve polietilen gibi muhtelif kimyasal ve pigmentten oluşması, söz konusu
ekstrüzyon üretim tekniğinin ağaç cedarlı üretim tekniğine dayanan yerli üretim tekniğinden
daha hızlı ve farklı bir üretim tekniği olduğu hususları ile ekstrüzyon üretim tekniğinin daha
düşük birim fiyatlara imkan verebildiği hususu birlikte değerlendirildiğinde, ticaretin gerçek-
leştirilme şeklinde bir değişiklik meydana gelmiş olmakla birlikte; üretimi bulunan söz konusu
firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni
veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Mısır menşeli/çıkışlı
ithalat yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılınmadığı değerlendirilmektedir.

Karar
MADDE 16 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mısır

menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden Bedaya
Company for Stationery Manufacturing ve Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.) firmalarının üre-
tici niteliğini haiz oldukları ve halihazırda bahis konusu eşyanın ithalatında uygulanmakta olan
dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Soruşturma dönemi iti-
bariyle Mısır’ın Türkiye’ye ihracatının tamamının söz konusu firmalarca üretilen ürünler ol-
duğu tespit edilmiş olup, bu nedenle ÇHC menşeli/çıkışlı ithalatta yürürlükte bulunan dampinge
karşı önlemin Mısır menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmemesine karar verilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/18)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Assan Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş.

tarafından yapılan ve Panda Alüminyum A.Ş., İspak Esnek Ambalaj Sanayi A.Ş., Sinanlı

Ambalaj San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından des-

teklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7607.11 gümrük tarife pozisyo-

nunda yer alan “kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutul-

mamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler” ve 7607.19 gümrük tarife pozisyonu

altında yer alan “diğerleri” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme

ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esas-

larının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alüminyumdan mesnetsiz folyolar: 7607.11 gümrük tarife pozisyonu altında bulunan

“kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alümin-

yumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler” ve 7607.11 gümrük tarife pozisyonu altında bulunan

“diğerlerini”,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ç) EBYS: Elektronik belge yönetim sistemini,

d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

e) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

f) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

g) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

ğ) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Önleme tabi ürün

MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 7607.11 GTP altında kayıtlı “kalınlığı 0,2 mm’yi

geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yap-

raklar ve şeritler” ve 7607.19 GTP altında kayıtlı “diğerleri”dir.
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(2) Bahse konu GTP, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında

yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvuruda bulunan Assan

Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. firmasının ve başvuruyu aktif olarak destekleyen Panda Alü-

minyum A.Ş., İspak Esnek Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Sinanlı Ambalaj San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

firmalarının Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil

niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, adı geçen firmalar bu Tebliğin ilgili bölüm-

lerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/25) ile ÇHC menşeli

7607.11 ve 7607.19 GTP altında sınıflandırılan alüminyumdan mesnetsiz folyolar ithalatında,

CIF bedelin %22’si oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüktedir.

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 19/1/2019

tarihli ve 30660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili

ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir

başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip başvuru sahibi firmalar tarafından ÇHC menşeli bu Tebliğin

4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen önlem konusu ürüne yönelik olarak iletilen

başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması

halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel ol-

duğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu

anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuru-

lunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak

Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-

vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde

yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-

tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-

gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa

ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
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Soru formlarının iletilmesi

MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yer-

leşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine

soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili

bölümden erişmeleri mümkündür.

Yetkili merci, görüş ve cevapların sunulması

MADDE 11 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(2) Soruşturma ile ilgili bilgi, belge, görüş ve sorular için aşağıda belirtilen yetkili merci

ile iletişime geçilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden

Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(4) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak

isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan EBYS

e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(5) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili taraflar, soru for-

muna ilişkin yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe

sunarlar. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak 10 uncu mad-

denin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri,

üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer

ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında

belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(8) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
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sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks

numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak is-

teyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(9) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli

olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili

taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir.

Süreler

MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili ta-

raflar soru formuna ilişkin cevaplarını, 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bütün ilgili

taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer

bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre

içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 11 inci maddenin ye-

dinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya

da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya

yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu

gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz

şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı ola-

bilir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri ön-

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 4641 

—— • —— 

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4640 
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4704 

—— • —— 
Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4705 
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 4756 

—— • —— 
İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4757 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4763 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YURTİÇİ KOYUN SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmak üzere toplam 4.219 baş muhtelif ırklarda 

koyun satın alınacaktır.  
İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale Dokümanını satın alması zorunlu olup, Genel 

Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 50,00TL karşılığında temin edilebilir.  
İsteklilerce, Teklif edilen Toplam Teklif tutarının en az %3’ü oranında Geçici Teminat 

verilmesi zorunludur.  
Teklif mektuplarının en geç 30.05.2019 Perşembe günü saat 15.30’a kadar TİGEM Genel 

Evrak Servisine teslim edilmiş olması gereklidir. Geciken teklifler dikkate alınmaz.  
Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.üncü maddesine göre istisna kapsamında 

yapılacaktır. 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tel: 0312 4178470  Fax: 03124177839  4845/1-1 

—— • —— 
BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2019/247482 
İdarenin 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

Silo Yolu Cad. No: 2/1  GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr  (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 
1- İhale konusu işin adı ve miktarı:  
TCDD Çobanlar İstasyonunda teslim 20.000 M3 ve TCDD Ekinova İstasyonunda teslim 

20.000 M3 olmak üzere toplam 40.000 M3 (Teknik şartnameye göre - Volkanik Kökenli (Bazalt, 
Granit, Granodiyorit, Gabro, Diyabaz olacaktır) alım işidir.  

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Eğitim ve Toplantı Salonu- GAR/AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati 
olan 18/06/2019 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, 
doküman bedeli KDV Dahil 200,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839 
8248 -TC. ZİRAAT BANKASI- TR400001000021070385575099 - T. HALK BANKASI- 
TR540001200918300013000003 hesap numaralarına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. 
Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon 
Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir. 

5- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4706/1-1 
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MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.111 

45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 
 

İhalenin- Niteliği - Türü İ.K No Dosya No 

İhale Tarih - 

Saati 

Teslim 

Süresi 

1 
20 Kalem Muhtelif İş Makinalarına 

Yedek Alımı 
254594 2019-0731 

18.06.2019 

14.00 
90 Gün 

2 1 Adet Gaz Piknometresi Alımı 254608 2019-0732 
18.06.2019 

15.00 
45 Gün 

 
b) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve 200,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 4779/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
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 4862/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
24.05.2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Öğretim elemanı alımına ilişkin ilanımızdaki Sınava Giriş Tarihi 24.06.2019 olarak düzeltilmiştir. 
Aşağıda belirtilen kadrolara ait özel şartlarda belirtilen şekilde düzeltme yapılmıştır. 

İlgililere duyurulur.  

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi 
Programı 

1 
Öğr. 
Gör. 

Çocuk gelişimi veya okul öncesi öğretmenliği lisans 
mezunu olmak. çocuk gelişimi, okul öncesi 
öğretmenliği, psikoloji, eğitim yönetimi alanlarından 
birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

Hukuk Fakültesi 
Medeni Hukuk 
Anabilim Dalı 

1 
Arş. 
Gör. 

Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak, Medeni 
Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Pedodonti 
Anabilim Dalı 

1 
Arş. 
Gör. 

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Periodontoloji 
Anabilim Dalı 

1 
Arş. 
Gör. 

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak. 

 4859/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 4884/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4883/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 4881/1-1 

  



25 Mayıs 2019 – Sayı : 30784 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
 4848/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden: 

 
 4851/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden: 

 
 4852/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 —— • —— 
 4569/1-1 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4581/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4681/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine

Dair Yönetmelik
–– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/14)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/18)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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