
TAYLAND’A İHRAÇ EDİLECEK ELMALARA YÖNELİK OLARAK SOĞUK 

UYGULAMA İŞLEMİ PROSEDÜRÜ TALİMATI 

A-GİRİŞ:  

Ülkemizden Tayland’a gerçekleştirilecek elma ihracatına ilişkin olarak “Türkiye 

Cumhuriyeti’nden Elma İthalatı Şartları Protokolü” uyarınca, Tayland’a ihraç edilecek 

elmalara yönelik soğuk işlemin bu Talimatta belirtilen prosedürlere göre uygulanması 

gerekmektedir. 

 B-UYGULAMA  

1. Elmalar, Akdeniz meyve sineğini (Ceratitis capitata) kontrol etmek için aşağıda 
belirtilen soğuk uygulama tabi tutulmalıdır. 
 

İç meyve posası 

 

Uygulama Süresi 

(gün) 

(Sıcaklık) 

  

1.11 
o
 C (34 

o
 F) veya altı 14 gün 

1.67 
o
 C (35 

o
 F) veya altı 16 gün 

2.22 
o
 C (36 

o
 F) veya altı 18 gün 

 

 

2. Soğuk uygulama işlemi nakliye sırasında yapılabilir. Nakliye sırasında soğuk 
uygulama işlemi, nakliye konteynırlarında nakliye sırasında yapılan soğuk uygulama 
işlemini ifade eder. 

3. Nakliye konteynırlarında nakliye sırasında soğuk uygulama işlemine limandan 

başlanabilir ve bu işlem, nakliye sırasında veya varış limanında tamamlanabilir. 
İşlemin başarısız olması durumunda işlem varışta tamamlanabilir. 

4. Nakliye sırasında soğuk uygulama işlemi yalnızca meyve sıcaklık sensörlerinde 
değerlendirilir. 

5. Nakliye sırasında soğuk uygulama işlemine tabi tutulacak elmalar, soğuk uygulama 
işlemi başlatılmadan önce meyvenin uygun sıcaklıkta soğutulmasını sağlamak için 

yükleme öncesinde hedef uygulama sıcaklığındaki en düşük meyve posası 
sıcaklığında veya altında soğutulmalı ve meyve sıcaklığı korunmalıdır. 

6. NPPO, bu talimatın Ek 1’inde belirtilen koşullara uygunluğu sağlamalıdır. Ek olarak, 
Ek 2'te belirtilen nakliye sırasında soğuk uygulama işlemi için kalibrasyon sertifikası 
her konşimentoya eşlik etmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-1 

Nakliye Sırasında Soğuk Uygulama İşlemi İçin Gereksinimler  

 

1. Konteyner Gereksinimleri 

 

1.1  Konteynerin tipleri ve serileri, nakliye sırasında soğuk uygulama işlemi için 
uygun olmalıdır. 

1.2  Konteynerler kendinden soğutmalı nakliye konteynerleri olmalı ve bir kayıt 

cihazı ile donatılmış olmalıdır. NPPO, ihracatçılar tarafından kullanılan 
konteynerlerin uygun tipte olmasını ve gerekli sıcaklıkları elde edip 

tutabilen buzluk ekipmanlarına sahip olmasını sağlamaktan sorumludur. 

 

2. Sıcaklık Kayıt Sistemi Şartları 

 

Türkiye NPPO, sıcaklık kayıt sisteminin, soğuk işlem veri kayıt cihazlarının 
ve meyve posası sıcaklık sensörlerinin kombinasyonunun aşağıdaki kriterleri 
karşılamasını sağlamalıdır: 

2.1 Sistem soğuk uygulama işlemi için uygun olmalıdır. Sistemin eksi 3 °C ila 
artı 3 °C aralığında, gerçek sıcaklığın artı veya eksi 0,3 °C aralığında 
olmalıdır. 

2.2 Sistem otomatik olarak çalışabilmeli ve en az üç meyve sıcaklığı sensörünü 
barındırabilmelidir. 

2.3  Sistem tüm kalibrasyonlar sırasında ve işlem süresi boyunca tarih, saat, 
sensör numarası ve sıcaklığı sürekli olarak kaydedebilmelidir. 

2.4 Sistem, tüm sıcaklık sensörlerini en az saatte bir kez, 0.1 °C'lik bir 
çözünürlükle kaydedebilmeli ve bilgi DOA görevlisi tarafından incelenene 
kadar veri depolayabilmelidir. 

2.5  Sistem, her bir sensörün, zamanı, sıcaklığı ve ayrıca kayıt cihazının ve kabın 
kimlik numarasını tanımlayan bir çıktı üretebilmelidir. 

 

3. Sıcaklık Sensörleri için Şartlar 

 

3.1 Sensörün tipi, bu soğuk işlemin sıcaklık aralığı için en uygun doğruluğa 
sahip olmalıdır. 

3.2 Sensörlerin dış muhafaza çapı 6.4 milimetre veya daha az olmalıdır. 

Algılama birimi, sensörün ucunun ilk 25 milimetre veya daha kısa bir 

mesafesine yerleştirilmelidir. Sensörler, eksi 3 °C ila artı 3 °C aralığında artı 
veya eksi 0,3 °C aralığında hassas olmalıdır. 

3.3 Her sensör, sıcaklık kayıt sistemi tarafından üretilen çıktıdaki okumalara 
eşlik eden sensör numarasına özdeş bir numara ile etiketlenmelidir. 



4. Sıcaklık Sensörlerinin Kalibrasyonu 

 

4.1  Sıcaklık sensörlerinin kalibrasyonu Türkiye NPPO'nun gözetimi altında 
gerçekleştirilmelidir. 

4.2  Kalibrasyon, sıcaklık sensörleri meyveye yerleştirilmeden önce kırılmış buz 
ve damıtılmış su karışımı temiz yalıtımlı buz kovasında yapılmalıdır. 

4.3 Kırılmış buz kovası tamamen doldurmalıdır. Karışımı karıştırmak için 
yeterli su ilave edilmelidir. Su hava boşluklarını doldururken (yüzde 15-20) 
buz yüzdesinin yüzde 80-85 olduğu tahmin edilmektedir. 

4.4  Suyun tamamen soğutulmasını ve iyi karışmasını sağlamak için karışım 
iyice karıştırılmalıdır. 0 °C'lik sabit bir duruma ulaşmak için en az 10 
dakikalık adaptasyon süresi gereklidir. 

4.5  Kalibrasyon sırasında, tüm sıcaklık sensörleri ve kalibre edilmiş termometre, 
buz kovasının yanlarına veya altına dokunmadan buzlu su bulamacına 

batırılmalıdır. Test yapılırken karışım sürekli karıştırılmalıdır. Ancak 
değerler en düşük sabit sıcaklıkta stabilize edildikten sonra kalibrasyon 

değerleri gerçekleştirilebilir. 

4.6  Her sensör için alınabilecek en düşük sıcaklıkta art arda iki okuma 
kaydedilmelidir. Herhangi bir sensör için iki okuma arasında en az 60 
saniyelik bir aralık olmalıdır; ancak aralık 5 dakikayı geçmemelidir. İki 
okuma arasındaki değişim 0.1 °C'yi geçmemelidir. 

4.7  Okuma değeri standart 0 °C'den artı ve eksi 0,3 °C'den fazla sapma gösteren 
herhangi bir sensör, soğuk işlemde kullanım için değiştirilmeli ve 
reddedilmelidir. 

4.8A  Ek 2'de gösterildiği gibi “Kendinden soğutmalı konteynerde nakliye 
sırasında soğuk dezenfeksiyon işlemi için kalibrasyon sertifikası” NPPO 

görevlisi tarafından her konteyner için hazırlanmalıdır. Orijinal kopya, 

sevkiyatla birlikte verilen bitki sağlığı sertifikasına eklenmelidir. 

 

5. Sıcaklık Sensörlerinin Yerleştirilmesi 

 

5.1  Paketlenmiş meyvelerin konteynerlara yüklenmesi ve sıcaklık sensörlerinin 
yerleştirilmesi Türkiye NPPO'nun gözetimi altında gerçekleştirilmelidir. 

5.2  Konteynerler, tüm paletlerin ve çevresinde yığılmış kutuların altında ve 
çevresinde hava akışı olmasını sağlayacak şekilde ambalajlanmalıdır. 

5.3   Bir konteynerda en içteki meyve posası sıcaklığını izlemek üzere nakliye            

sırasında soğuk uygulama işlemi kayıtları için en az üç sıcaklık sensörü 
gereklidir. Bu sensörler, sıcaklığın yeterli bir şekilde izlenmesini sağlayan 

konteynerin temsili bir enine kesitinde meyve boyunca dağıtılmalıdır. 

5.4   Meyve posası sıcaklığını ölçmek için kullanılan sıcaklık sensörü, test 

meyvesinin merkezine dikkatlice yerleştirilmelidir. Test meyvesi partideki 

en büyük meyve boyutundan seçilmelidir. Küçük meyvelerle, sensör iki 

veya daha fazla meyveye nüfuz etmelidir. Meyve posası sıcaklığı yerine 



hava sıcaklığının ölçülmesini önlemek için sensörün ucu meyvenin yanı sıra 

meyve yüzeyine doğru uzatılmamalı ve sensör yerleştirilerek açılmalıdır. Bu 
durumlarda, soğuk işlem reddedilir. 

5.5  Meyve sıcaklık sensörleri, Şekil 1'de gösterildiği gibi aşağıdaki konumlarda 
6 metre (20 fit) bir konteynere ve 12 metre (40 fit) bir konteynıere 
yerleştirilmelidir. 

5.5.1 İki meyve posası sıcaklık sensörü, 6 metrelik bir konteyner için 

yükün ucundan yaklaşık 1 metre ve 12 metrelik bir konteyner için 
yükün ucundan yaklaşık 1.5 metre yan duvarlara çapraz olarak 

karşılıklı kutulara yerleştirilmelidir. 

5.5.2 Bir meyve posası sıcaklık sensörü kabın ortasındaki bir kutuya 
yerleştirilmelidir. 

5.5.3 Her üç sensör de yığının orta yüksekliğine yerleştirilmelidir. 

 

6. Konteynerların Mühürlenmesi 

 

6.1  Yükleme tamamlandıktan sonra, konteyner kapağı düzgün bir şekilde 

kapatılmalı ve Türkiye NPPO gözetimi altında numaralı bir metal mühür ile 
kapatılmalıdır. 

6.2     Mühür numarası bitki sağlığı sertifikasına kaydedilmelidir. 

 

7. İşlem Teyidi 

 

7.1  Nakliye sırasında işlem düzenlemesi, ihracatçı ülke ile Tayland 

Krallığı'ndaki boşaltma limanı arasındaki yolculuk sırasında soğuk 

dezenfeksiyon işleminin tamamlanması içindir. Nakliye Şirketi soğuk 
uygulama işleminin bilgisayar kayıtlarını indirir ve giriş limanındaki 

memura iletir. 

7.2 DOA Bangkok Ofisi, işlem kayıtlarının soğuk uygulama işlemi 
gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını doğrulamalı ve varış limanındaki 
DOA görevlisine sensörlerin kalibrasyonuna tabi olarak işlemin 
tamamlandığını bildirmelidir. 

7.3 Varışta DOA, meyve sıcaklığı sensörlerinin kalibrasyon kontrol edilecek ve 
işlem kayıtlarının soğuk uygulama işlem gereksinimlerini karşıladığını 
doğrulamalıdır. 

7.4 Başlangıç kalibrasyon ayarından daha yüksek bir ayarı gösteren işlemin 
tamamlanmasında meyve sensörlerinin yeniden kalibrasyonu problardan 
alınan kayıtlara göre ayarlanacaktır. 

7.5 Bu ayarlama, belirlenen işlem çizelgesinin karşılanmadığını ortaya çıkarırsa, 
işlemin başarısız olduğu kabul edilecektir. Sevkiyat masrafını ithalatçı 
karşılamak üzere yeniden ihraç edilmeli veya imha edilmelidir. 



 

 

 

Şekil 1. Meyve içi sıcaklık sensörlerinin nakliye sırasında soğuk dezenfeksiyon işlemi 
için konteynera yerleştirilmesi. 

  



Ek 2 

Nakliye Sırasında Soğuk Dezenfeksiyon İşlemi için Kalibrasyon Sertifikası 

Kendinden Soğutmalı Konteyner 
 
 
 
 

İhracatçı adı:  ..........................................................................................................................  
Bitki sağlığı sertifika numarası:...............................................................................................  
Konteyner numarası:.................................................................................................................  
Konteyner mühür numarası......................................................................................................  
Kayıt Seri numaras ..............................................................................................................  
GMT olarak ayarlanan Konteyner saati:..................................................................................  
Kalibrasyon tarihi (gg / aa / yy):.............................................................................................. 
 

 

1. Sensör kalibrasyonu (0 ° C'de):  
 

Sensor Tanımlama 1
.
 Okuma 2

.
 Okuma Düzeltme faktörü 

 
1  
2  
3  

 

2. Sensör yerleşimi:  
 

Sensör yerleşimi Posa sıcaklığı(
o
 C) 

 
1  
2  
3  

 

 

3. Mühürlü Konteyner: 

Yerel saat:    .........................................  Tarih (gg/aa/yy):    ........................................  
 
 
 
 

 

Denetleyenin Adı, Soyadı  İmzası    Mühür 

 

 

 

 

  


