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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu n ilgi yazısında; sebze ve meyvelerin

am balajlan masında, taşınmasında, depolanmasında ve perakende satış su nu lmasında uyulması 9ereken
standart|ara ilişkin usul ve esasları belirleyen, 03/10/2017 tarihli ve 3O199 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan, Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart
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Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Mehm |Ş| AĞ EREe

Genel Se Birlik B nl

Ek: İlgi Yazı (1 1 sayfa)

DAĞıTıM:

- Antalya Semt Pazarcılar Esnafve Sanatkarlar Odası

- Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Esnaf Odası
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Puk*ıre, İç Ticaret Genel Müdiirlüğü taıafııda! Konfederasyonumuzagondenlen yazıda; anrlan 
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Odala,rı Birliği Başkanlı§ı
Denizli Esnaf Ve Sanattolar
Odalan Birüğ BaşkaıIrğı
Diyarbatu. Emaf Ve SĞft alar
Odalan Birliği Başkaıüığ
ıraırum Esaaf ve sanatkarlar
odaları Birliği Başkanjığ
Eskişehir Esnaf Ve Sana*tkaılar
Odaları Birtiği BaşkaıIığ
ı;azantep Esnaf Ve S ansitkaıtal
Odaları Birliği Başkanlığı
Hatay Esnaf Ve Sanatkarlar
Odalan Biriiği Başkaı]lığı
Istanbul Esıaf Ve Saaat[arlar
Odaları Birliğ Başkanlığ
Izmir Esnaf Ve Sanatkar]ar
Odalan Bidiği Başkan!ğ
Kahramanoaraş Esnaf fe
S anatkarlaı. Odalaır Birliği
BEkanlısı
Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlaı
Odalaır Biı{iğ BEkın]ığr
kocaeli Esnaf ve sanatkarlar
9datan Birliğ Baş*anlğ
Konya Esnaf Ve Sanatrarlar
Odalan Birüğ BaşkaıIrğı
idala§a Esnaf Ve 

-Sanatİar]ar

Odaları Birliğ.i Baskan]ığ
Maoisa Esnaf Ve §anatklrlar
Odaları Birli$ BaşkanJığ
Maı,din Esnaf Ve Sanatkarlar
Odalan Birliğ Başkanlğ
Mersiı Esıaf ve sanatfülar
Odalan Birliğ BaşkaüE
Muğla Esnaf Ve Saıa&İlar
Odalan Birli gı Başkauiıiı
Ordu Esnaf Ve Sanatkar'İar Odalan
Birügi Başkanl,ğt
Sahrya Esıaf Ve Sanatkarlar
Odalan Birliğ Başkanlisl
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§amsun Esnaf ve sanatkaı{ar
Odalan Birtigi Bşkanlığı
Şaüurfa Esnaf Ve Sanatkarlar
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Tekirdağ Esnaf Ve Saıaıkaı{ar
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vao Esnaf ve sanatkarlar odaları
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§EBZE vE ME*ELERİN 
T,P:AN vE PERAKE*DE rİqrurİ*on uYIlLMAsIGEREKEN sTANDART wcuııüıaiii*qu*^ 

. usur, vE Es-A§t-AREAKK,NDA rrsıİĞ»r ureİşİi<rjx ve-riıiıisnva oaİn ıtsıİĞ ra,sııĞr
MADDE t - o3/10/2ol7 tarihli ve 30199 sayılı Resmr Gazete'de yagıılanan Sebze veMeweleıin Toptan ve Perakende,Tiı*.d;;üyJ;; ög.}:l s,:r*- uygrıa-uil iışkinUsul ve Esaslar llakkıada r"uırg'ı" i-tir.i;*"Ğ;* birinci fiirasınm (ç) bendındeki"Güoırüt ve" ibaıesi cıkanJıış. rgj uuoaıoa.n İğİ]"'l iu*.ri.hava deposuni;, şeklinde ve(Iı) bendi aşağıdal.i şeilae augişdİlİİ-r|r"-"* "r"r"
,1ı) soguç zjncir;. Ei-i'de yeı aıan listeileki .gıallarıu üretinı yeıinden itibaıeıısoğufularak nut]afaza sıcaklıgına }.liştil; ; il;&Lğ;;.ildö:-r,h;irl uoo..geÇen $m aşaııalarda ıurüafaza edilınesini,,, 

- - - - -.*
MADDE 2 - Ayıı T:!ıic," ı in"i maaaesinın üçtincii filtrasııa .'80xl20'' 

ibaı.esiııdensonıa gelmek iizere ", 1 00x l ıO^Ğya oo-s, lb"=il#üncü fi haslna .,60x 
t 20', ibaı esinıiensonıa gelınek üzere'veya 60x8,"ji*..;;k];;r;;;ı 

959şr, r.i u"rİı"a"*i".,ts0-, 20ıcm veya (l00xi2o},ibaresi "(80xl2o, ıooiiİo'r"],r,60x.Bo)- şeHinde degiştiıilınış ve
,':§rf;İ#rffsınaah 

"MalhiJ;-il;;".i-;;i]'Ğ,İİ"ıir,.d" yer aıan maııarrn,, şekıınde
MADDE 3 - Avnı Te!,Ijğin 6 ııcı maddesiıin birinc! ikinci ve üçtiııcü fikralanaşağdaki şekilde değiştiriJınlş, t,şl,.İ * İİ",*İİJ"n, yüriirliikten kaldrnlnıış, selciziırcitıkrasınrn o) bendjne ikinci ciim]. e oıuor "s,.uı,ı* aE.riıiJ.;i?";;;;;#l'r;1."r."ciirnlesi eklenmiş, (c) bendindeki 'r.- ,ııpln*Jui'*oina.n önce gelmek üze..:iı,tlyuçIıa,Iiade" ibaresi eklenmis a"n"r""-ntiiİr.,ilTilrffi,r.ı.em tah'p'ibaresi ''sıcalçlık ve

*ffl*l'o' nen tatii" ş.tııra.-aEıştırĞıu ,,.'örııe" eki oiarak pt-ı ıirt*i ıu,.
"(]) Ek-t'deki listede yer.a|an uıaltar soğuk zinciıdğ taşmf.(2) E(-l'deki listede_yer uıuo 

"ruuor."*iuruiJ,iltan sonra palet kullanırnına uygunfrigorif* araçlarla taşınır. nıı *;iı;;;.'irr;;#; sınaı .işleoneye, iiretim yerindeki
İ:',HrT,'rff?:rh',ffiffiiff"a,ıi"", v,'oi o"*,Ötoo tu.i,ı," ta*ıl,ii'.'ıö.ı, y"

*,u*rli.],*"' 
fıka dışrnda kalao nıal]anır taşuımasında J<apü ya da tenteli taşıııa araçlan

MADDE 4 - Arını Tebliğiı 7 nci maddesinin biriıci fluası aşağdaki şekilde, ikiıcifikrasındaki "Mal]anı deoola"açag soguk Jıava depohnL-" ü-aresi -Ek-l 'deki listede yer alaıynlların depolanacağr ,i.crk.h# Jİp-;Ü;'.İJlİsT^.ıı* bozulmasrna ,uya krıit.
trfrlffiİ:?r 

oLmaYacak uYgun ısı ve neın oriurıu,ru sahip alanlaırn,, şeklinde
'{1) Ek-l'deki listede yer alan ma]]ar soğuk hava depolannda depolauır. Söz koıusulistede yeı,alııayaı mallar ise bozılrn" r.v, tair'"Efrri sebep olmayacak uygrıı ısı ve ıemOrtamlanna sa!ıip alaolarda nıüufuza 

"amr.:i-'---- 

ı.-J v'ua '

"* 
r.}İP*3'*1.,1,T}":l',ffilJ.incinıaodesi asuğdali şekiıde değutiriımiş ve Tebıiğiı

. *MADDE 
s - 1ı1 ıt-ı'auı<i üstede yer atan nıallar alışveriş merkezleri, büyiik mağaza

L'J'fiT#İffifİ::*H#'"'*na- "i" y..ı."ıoa"-,"ğ,il;;]'.;;;i;.il iJiŞııtl,',*.
(2) Mallaİ, üsveris ılerı|ez|eri büyük mağaza ve zinciı ırağazalaıda bulunarıpeı,akeıde satış yerlen]nin troaıı aıanianlıı;;;#'r:ffi.z. Aıcak, Ek-2.deki listede yeralan mallar, listede belinileıı 

"yır.J" .-t*ii;; il;i"*daıı etlıileımeyecek şekilde

Erralcoı clclronik iazıü surçtinc htoı://ş
*r"rM#;;;;il*-;ift]lEllH#*"c,gor,thicaıet-bal,:ıligi-tbyt edgindcna5cdb5bc-acte_J82d_9od7-755d€cf.o83Etodu 

iıc ğ
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§j,',İİi,lif|n""n 
alu,nası kaydıla peıaketrde satış yerlerinin kapalr alaılannrn dışuıda da

,***HDE 
6 - AYıt Tebliğiı ]0 urrcıı maddesinde yer alan "Gümrük ve,, ibaresi

ffi33 J : il T:if ğ niffiT*'ı.f#Tin*ffi *

Eııa]on clçktonik imzalı sqqfin hüD.:/ly
,*;;İ';;;;İ#;İffJffi#;f**go!,t/iica*-baJ."aligi-clysadreıindena6edb5bğ&ıc_4s2d-90d7-?5J&cfe083akodu.tco
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IVIA_DDE 4 - (I) Bu Tebliğde geçen;

ç) Bakanlık Giiaıttitev+Ticaıet Bakaıılğru,

g) Öı soğutına: Hasat edilen nıalıu, soguk d€f€,ya veya fıigoıtfitrı araçlaızko_ırulııadan önce, bahçe v9 guı9ş 
"-.tlrg,;d;k;}"aİLİan ,srsın,n tiıtlrtiı,

)laplstnn zara!,veıIteyecek şekilde .lrızlı bir şekilİe diişürüleı"k d.p"i;;;;sıcaklığıa kadar soğutulınasİıu,

h) §oğuk zlncir: t4+l,ta+ınJşsa+-aşaıııaşıadzu itibaı.en stirst{e soğıfularakmulıafaza sıcaklığura ulaştırılııası ı,e au sıcaUığın, ğ-Jaına.+*sıııı+*. ıllıaltiiket,iciye uIaşaııa kadaı geçen ttinr aşamalard.;rn;i;;;;ilnıesini,

TanıııIaı,

iliADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

ç) Bakanlrk: Ticaret Bakanlığru.

g) Ön soğutma: Hasat edilen matıa.sogrık lrava deposuna veln fıigoıiEk
*1:|?1." 

kouulınadan önce. balrçe ve cü"Ö .;";kÜ;;;İaynaklanaı ısısııınunlnuıı yaptsua zal,ar venn3yec.ek şekilde lızil biı. şekilde düşü.ü;kdepoIanra sıcakJrğrıa kadar so gutu lııa sır.

h) §oğuk zinclr: Ek-l'ıle yer alan listedeki ıııallaı,ın üırtim yerinderıitibaı,en soğutularak nııirafaza sıcaklıguıa rl;şt il;;;;-bu sıcalıügınırüai tiiketicil.e ulaşana kadar geçeı him aşaıiıaiarda -ulrotuza editmesiui,

Taıınılar

laj 0)
eştıril
rek ku lanımlık)(3 atllba lar l80x 2 c( ll ndakiboyu.tlaİ etleıe tampal

erl be lecek n ebatlaıda o ur

Amlıalnj Ianıa staıdartlaır

]IİADDE 5 _

(3)

Ambılajt ama standaı.tlaır

Tek ambalajk-ul lanın lık
et ere tam lebilecek

ı{ADDE 5-

ebatlarda olur.

lar (80xl20, 100x120 veya 60_180) cın
Eı,ıa!ıa cld-troaik iıızalı suıtıiırc htıps:ı.y' r!,\$§,tırl,ki).e,poş.İİicarc{-b

§
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(4) Tekıaı,kullarulabilir ambalajlaı (80xl20) cm boyııtlanrıdaki paletleıe tamyeıleştiıilebilecek şekilde (O0xa0) İor, r+oıİıoİc,rJ?ıÖJbı cuı ve (30x20)cıe taban ebatlanıda oluı..

Q P.FrPua, beyaz lalrana, karpuz, kavıın. patatesı soğa[ (kuru) ve tatl:patateslerin aınbaiajlaınıasında bıı,ıaddenur tıçtıo"tı, a-o?utı""tı, beşinci vealfuıcı fikıa hükünıleri uygulaırnayab-iliı. Bu lıalhe 
-"' --"

(9) Ma{ağrt taşuımısuıda liııllanılacak auıbalıjlaı soğuk zinciıe ııygun olur.

(4) Tekraı.kullanılabitiı.amba]ajlal.JlOxl2O veya 60ı80) cnı boyutlarııdakiprl,ujl",,: 
^',.- 

yerleştirilebilecel, İuUla. rOOxaÖİ'"* İ;İİr) cm, (4Ox40) cmve (3Ox20) cm taban ebatlarında olur..

(Q Balkabağ, beyaz |elıına,,1ç6rıuz, l_<1vu9, patates, soğan (kuıu) ve tailrpatatesleıin ambalajlaıımasında bu mad-d:niıı tıi-*"u, a"oraur"tı, beşinci vealtıncı fdaa lıiikiinıieri uygulaımayabilir. Bu lıalje; -' -"

a) Balkabağı,.bqyaz lahana, karpuz veiawılara yöuelik ambalajlar; kasa, kutııveYa.sepet Şeklinde olup, (8Ox!20, 10ü(120 *""ıj" eoİlo l cıı boyutlarındakipaletlere uygun ölçülerde oluı..

(9) Ek-l'deld listede yer alau mallarur taşıııınasnda kullaırlacak ambalajlarsoğıık zincire uygrın olru..

al m,,Ul*{e.;,,. za.u

(3)

*qşşış+onıaııaş*+sastı+

Q)

TaşIma §titrdaı,tla.r

İ{ADDE 6 - I\,IADDE 6 - (l) Ek-l'«leki lisleıte yer ılaıı ınıllar soğuk zincir.de taşınıı.,

(2) Ek-ltleki tlsterle veı,_alııı mallaı; soğufuldukran sonra paletkullanımına 
.ul,guı frlgorifiı. 

".rçın,ıo-'tuşriİ,..-öİ' .rur.rn ürçfimyerinden sınaI .şletmeye, üı,etiııı yeı,lnrtekl t"pi*"i niir. ,.y, ta§nillenıe,amlıalaJlnma ya ıla ön soğutına ioırır.GjıJmrririiT"p"ı, yo ıIa tentelitaşıma araçlaı.ı kullanıIrr:

(3) İkhci fikıu ılşıuda kalan mallaru taşınına§rndı kapalı ya da teıtelitaşrma ıraçlaı.ı knllaıüı:

(5) (müIga)

Taşnıa staailaı.llaıı

Bvıatıı clcktsoıik inuat suıçtiıc htıpı:;,lıv\\"tv.tuıLiyc,gov.tıltico ct-bajcaıı,li

§

-_ı

BELGENfN AsL] İLExTRo\İx L\,IZAI.ıDIR-
8ı-cbys adreıioderı a6cdb5bc-ıc 1c_.t8.1d_90d?_? 5sdacfd}E3a lofu ile dıişcbiliısiniz

a) Balkabağı, beyaz lahaııa. kaqpuz ve_ karunlaız yöııe|ik aıubatajlar; kasa.kııfu r,eya sepet şektinde oüp, (aOxıZöJ ;;; (l00xl20) cınboyutlarındaki paletleı.e uygun ölçiilerje olur.

E
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ALIşVERİş MERKE,LERİ, Bthrur ııe,Ğaza vı zİNcİn ıaĞazeıınoı
BULuNAN rERAKENDE sATIş yrtıpniıııos ıırvsilım cöno .ı çn< lr eına

sırı-asiıtcoı< üntimın ıisrrsiyıL BoyU AçIK ALANDA satııı,sil,ncrr üntrxınn
l
2

4

5

6

7

8

9

t0

11

12

1J

l4

l5

l6

BA],KAsAĞI

BEYAZLAI{ANA

KARPuz

KAVIN
KEsTANE

MSIR, TAZE

M|Jz

NOHUT. TAZE
PATATEs

SARIMSAK KIRU
soĞaN, rrrRu
TATLIPATATE§

trvrz
YERELMASI
yeşilKABuKLuFINDIK

zBNcprir
KA§IM - ARALIK - ocAK - şLtsAT _ MART AYLARINDA AÇIK ALANDAsarnesiıB cnr tıniıl.{ıBn
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GREYFLIRT

rhtoN
MANDAI-bJA

MANDAIbTA,Kt.IG

İıiIANDALINA, KLEMANT]N
l,ııNoartşa, SATSu]VA

NAR
PoRTAKAI
PORTAKAr SIKİVIALIK

PoRTAKAL. wasrrh.ıcıor
PoRTAKAI, YAFA
T-IJRIjNç

:5P_ojl*""ft '-'aI! 
sufgtine httPİ j//&nn|.tuİkblc.go,.t/tica.t+alüaalğ-c$ys 

adıcıiadcı a6cıtb5 b+scle4s2d_godl.1 55&cfcO83a Lodu ilc oBELGENhI ASLI ELEKTRoN!( İMZAıDüR.
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soĞt,K zİNcİRE TA3İ \E sEçilIEcE .ATILAMAYA.AK üRüNIER LİsTEsi

ı
2

_,

4

5

6

7

8

9

l0
ı]
12

]3

l4

t5

]6

17

l8

19

20

2l
22

l.,

24

25

26

27

AİII/DIJDU(FRAMBUAz)

BÖĞÜRTLEN

ÇİLEK
DUT

ERİK

FRENKÜZÜMÜ

n,lCn

KABAKÇİÇEĞİ

KA]İsI
KlzILcn<.

rİnaz
KUŞKONMAZ

MANGo

MANGOSTAN

MANTAR

MERSİN(YABANMERSİNİ)

\EKTARİN
PASSIONFRUIT

PİTAHAYA

SOYA FİLİZİ

şEFTALİ
TRA3ZON IruRI4ASI(CENNET EL[.{ASD
uzvMBEYAZ
üzüır çrrinnersiz
vişue
YENİ Dü§YA (MAITA ERIĞi)
zsnoari

Eıralıı clcktonik iıızgh suıctüc lrıÇs;iA
aELGENN Asu ELEIğrRo*r* *a^#Hlare.goı,,ırıicucüe 

kao/i3i,clıvs adıcs inrlcıı g6çdbJ bc.a.t c.482d-9od7- 7Ji dacttos Js kodu il. .
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Eııakın clckkonik ioızai surajnc btıps/kıııı,.tuıkiyc-ıor..ıı,ti

,i
X

§

iç sıcaklığııı 0-14 oC aı?srnda tutabilecek ınekanik

c) Yafutımh ekipmanda sıcakJrk ve nem takip cihazı bulunur,

(9) AT? belgesine salıio nıekanik soEutııalı araçların: soğuür.ıalısıtmaekipınaru ile s_ıcaklıUııeın İaki
;rffi ;ğil;to',jiit,iil''üazınuı buıuıınrası koşuıuyla, bi ınadaeoeki

(6)

b) Yajıtuıiı ekipmanın
8)

cüazlaı bııtıuıuı !] Y?t'yl' ekipı]anın is sıc_ak|Ğı3 o-I4 oC arasuıda tııtabilecek nrekanikcılıazlaı bııhıuuı. Sıcaklrk ıleğerle"rluOe +Z rİ;;;;;;- uyguiaDır,
c) yalıtıınlı ekipmanda sıcak]ık ve İhlıyaç halinrle ııeuı takip cilıaa bulıııur,
(9) ATP belgesine sahio rnekanik_. soğutmair araçların; soğ.ıfuna,/ısıtmaekipuıanı ile sıcak]ık ve'ıntı.vaç ııaıin;;;;''ii;;'ihrr-," buluruııasıkoşııluyla. bu nıaddedeki şartlan sağIadığı kabul edilir.

(6) (mülgı)

8)

ar]fira§+na

nitelikleıi ile bııı-alaıü
lere yönelik olarak mal
olan sfandartiar/kriteı.ler

a)

enıütş
uygulanı

yapılacak depo[anıa faa liyetiııe itişkin Iş ve işlenr
bazında Tüd< Standaıtl aıı Enstittisünce belirl

€{aaüafd+üicpa]flrrr;

Depolama staıdartlaı.ı

MADDE 7-(l)
Depolama staıdaıtiaır

}İADDE 7 - (1) Ek-t'deki listede yeı,alaı mallar soğuk hava rlepolarınrladepoIanııı Söz konusu lisferte yeı, alnıayan n"ııo,.i.i ır]ruıma veya kalite
İi#"T#lilİiJ|nıayacak uygun ı§ı ve neuı oı,tamlarına sahip atanlaııta

(2) Bk-l'ıleki listeıle ver 
_ 
atırı rnallaı.uı rlepolanacağı soğık hnvadepotarının ve diğeruull"",o lıozulmasına ;ö;;'" kaybına selrepoınııyacak uygun rsr ve neıu o.tanılaı.rna ,onii--riiiir", uitelikieıi ileburalaıda yapılacak deoolama faaliyefuı" iüişk ;;;;; iş'ı.iı".. yönelik olaı.akına| bazında depolaıuaiarda rtirt ituoJurıli;;i.,:#. belirlenmiş olans t aJrdart la r/kriterler uygrıJanır.

MADDE 8 - (1) M*Ual. alışveıiş ınerkezleri, büyük mağaza ve ziıcirmağazalaıda bulunan o.r."t"İa" Lt İ'vJ.l"rl"a"'rrİİrtı:ıcuıu ı.eyonlardaanaıiojle+ınaaıçıl<aa*xaaa satışa sunlılur.

Peı,akende satş nokt ııar:ı staİdaıtIır,r

ıL{DDE 8 - (1) Ek-l'«tekl liste<le yer alın oralla r alışveı.iş merkezlen, büvtikınağaza,ezncı.mağazala,d,bud,;;;;;;;;;#il;}'il;1;'dil.-,,1;
re.vonlaıda ve seçllmesine lzln verilmedİn;;; ffiİrİ. '

Perakende satış noktalarr stant|aıtlaı.ı

BELGE\tNAsLı ELEKTRoNk 1NtLALIDIR.
caıtlbaftooligi_cbys adrcıiadcıı ı6cdb-İ tö.acI.-482d_9Od7-?5rd.cftO83a kodu ilc cıişcbilirsiniz


