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SAYIN GENEL SEKRETER

Konu : Tebliğ Değişiklik Taslağı

İlgi : Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.01.2021 tarih ve 
60681940 sayılı yazı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi yazıda; Sebze ve Meyvelerin Toptan ve 
Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de 
değişiklik yapılacağı bildirilerek, söz konusu Tebliğ'de yapılması düşünülen hususlar hakkında görüş 
talebinde bulunulmaktadır.
Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılmasını istediğiniz görüşünüz var ise 27.01.2020 tarihi mesai bitimine 
kadar odaborsa@tobb.org.tr e-posta adresine, ekte gönderilen formatta iletilmesini rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-42352526-435.99-00060681940
Konu : Tebliğ Değişiklik Taslağı

DAĞITIM YERLERİNE

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer
Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında;
ticarete konu malların ayıklanması, sınıflandırılması, hazırlanması, ambalajlanması,
işaretlenmesi ve etiketlenmesine; taşıma ve muhafazasında kullanılan kap ve nakil
vasıtalarına; gıda güvenilirliğine ve kalitesine ilişkin standartların Bakanlığımızca uygun
görülmesi halinde ilgili mevzuatı çerçevesinde hazırlanıp mecburî uygulamaya konulacağı
hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, mezkur hükme istinaden hazırlanan Sebze ve Meyvelerin Toptan ve
Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ 03/10/2017 tarihli ve 30199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,
Tebliğ ile sebze ve meyvelerin ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve
perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlara ilişkin usul ve esaslar
belirlenmiştir.

Anılan Tebliğ’de uygulamada gelişen ihtiyaçlar ve sektörden gelen talepler
çerçevesinde değişiklik yapılması öngörülmekte olup, ekte yer alan değişiklik taslağına ilişkin
görüşünüzün 29.01.2021 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz/rica
ederim.

Sezai UÇARMAK
Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek:
1- Tebliğ Taslağı (2 Sayfa)
2- Karşılaştırma Cetveli (4 Sayfa)
3- Tebliğ Eki Ek-1 (1Sayfa)
4- Tebliğ Eki Ek-2 (1 Sayfa)
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Dağıtım:
Tarım ve Orman Bakanlığına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına (Sektör Meclisleri Müdürlüğü)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığına
Gıda Perakendeciler Derneğine
Türkiye Perakendeciler Federasyonuna
Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonuna
Türkiye Nakliyeciler Derneğine
Ambalaj Sanayicileri Derneğine
Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneğine
Oluklu Mukavva Üreticileri Derneğine
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EK-1 

SOĞUK ZİNCİRE TABİ VE SEÇMECE SATILAMAYACAK ÜRÜNLER LİSTESİ  

 

 

1 AHUDUDU(FRAMBUAZ) 

2 BÖĞÜRTLEN 

3 ÇİLEK 

4 DUT 

5 ERİK 

6 FRENK ÜZÜMÜ 

7 İNCİR 

8 KABAK ÇİÇEĞİ 

9 KAYISI 

10 KIZILCIK 

11 KİRAZ 

12 KUŞKONMAZ 

13 MANGO  

14 MANGOSTAN  

15 MANTAR 

16 MERSİN(YABAN MERSİNİ) 

17 NEKTARİN 

18 PASSIONFRUIT 

19 PİTAHAYA 

20 SOYA FİLİZİ 

21 ŞEFTALİ 

22 TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) 

23 ÜZÜM BEYAZ 

24 ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ 

25 VİŞNE 

26 YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) 

27 ZERDALİ 
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SEBZE VE MEYVELERİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİNDE UYULMASI 

GEREKEN STANDART UYGULAMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI 

 

MADDE 1 – 03/10/2017 tarihli ve 30199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sebze ve 

Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki 

“Gümrük ve” ibaresi çıkarılmış, (g) bendindeki “depoya” ibaresi “hava deposuna” şeklinde ve 

(h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

“h) Soğuk zincir: Ek-1’de yer alan listedeki malların üretim yerinden itibaren 

soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve bu sıcaklığın nihai tüketiciye ulaşana kadar 

geçen tüm aşamalarda muhafaza edilmesini,”  

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “80x120” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “, 100x120 veya 60x80” ibaresi, dördüncü fıkrasına “80x120” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “veya 60x80” ibaresi eklenmiş, yedinci fıkrasının (a) bendindeki “(80x120) 

cm veya (100x120)” ibaresi “(80x120, 100x120 veya 60x80)” şeklinde değiştirilmiş ve 

dokuzuncu fıkrasındaki “Malların” ibaresi “Ek-1’deki listede yer alan malların” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış, sekizinci 

fıkrasının (b) bendine ikinci cümle olarak “Sıcaklık değerlerinde +2 derece tolerans uygulanır.” 

cümlesi eklenmiş, (c) bendindeki  “nem takip cihazı” ibaresinden önce gelmek üzere “ihtiyaç 

halinde” ibaresi eklenmiş, dokuzuncu fıkrasındaki “sıcaklık/nem takip” ibaresi  “sıcaklık ve 

ihtiyaç halinde nem takip” şeklinde değiştirilmiş ve Tebliğin eki olarak Ek-1 listesi ilave 

edilmiştir. 

          “(1) Ek-1’deki listede yer alan mallar soğuk zincirde taşınır.  

(2) Ek-1’deki listede yer alan mallar, soğutulduktan sonra palet kullanımına uygun 

frigorifik araçlarla taşınır. Bu malların üretim yerinden sınai işletmeye, üretim yerindeki 

toptancı haline veya tasnifleme, ambalajlama ya da ön soğutma tesisine taşınmasında kapalı ya 

da tenteli taşıma araçları kullanılır. 

(3) İkinci fıkra dışında kalan malların taşınmasında kapalı ya da tenteli taşıma araçları 

kullanılır.” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci 

fıkrasındaki “Malların depolanacağı soğuk hava depolarının” ibaresi “Ek-1’deki listede yer alan 

malların depolanacağı soğuk hava depolarının ve diğer malların bozulmasına veya kalite 

kaybına sebep olmayacak uygun ısı ve nem ortamlarına sahip alanların” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

“(1) Ek-1’deki listede yer alan mallar soğuk hava depolarında depolanır. Söz konusu 

listede yer almayan mallar ise bozulma veya kalite kaybına sebep olmayacak uygun ısı ve nem 

ortamlarına sahip alanlarda muhafaza edilir.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Tebliğin 

eki olarak Ek-2 listesi ilave edilmiştir. 

“MADDE 8 – (1) Ek-1’deki listede yer alan mallar alışveriş merkezleri, büyük mağaza 

ve zincir mağazalarda bulunan perakende satış yerlerinde soğutuculu reyonlarda ve seçilmesine 

izin verilmeden satışa sunulur.  

(2) Mallar, alışveriş merkezleri, büyük mağaza ve zincir mağazalarda bulunan 

perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında satılamaz. Ancak, Ek-2’deki listede yer 

alan mallar, listede belirtilen aylarda olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde 
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gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında da 

satılabilir.”  

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi 

çıkartılmıştır. 

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 
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EK-2 

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, BÜYÜK MAĞAZA VE ZİNCİR MAĞAZALARDA 

BULUNAN PERAKENDE SATIŞ YERLERİNDE MEVSİME GÖRE AÇIK ALANDA 

SATILABİLECEK ÜRÜNLER LİSTESİ  

YIL BOYU AÇIK ALANDA SATILABİLECEK ÜRÜNLER 

1 BALKABAĞI 

2 BEYAZ LAHANA 

3 KARPUZ 

4 KAVUN 

5 KESTANE 

6 MISIR, TAZE 

7 MUZ 

8 NOHUT, TAZE 

9 PATATES 

10 SARIMSAK, KURU 

11 SOĞAN, KURU 

12 TATLI PATATES 

13 ÜVEZ 

14 YER ELMASI 

15 YEŞİL KABUKLU FINDIK 

16 ZENCEFİL 

KASIM - ARALIK – OCAK – ŞUBAT - MART AYLARINDA AÇIK ALANDA 

SATILABİLECEK ÜRÜNLER 

1 GREYFURT 

2 LİMON 

3 MANDALİNA 

4 MANDALİNA, KİNG 

5 MANDALİNA, KLEMANTIN 

6 MANDALİNA, SATSUMA 

7 NAR 

8 PORTAKAL  

9 PORTAKAL SIKMALIK 

10 PORTAKAL, WASHİNGTON 

11 PORTAKAL, YAFA 

12 TURUNÇ 
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SEBZE VE MEYVELERİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİNDE UYULMASI GEREKEN STANDART UYGULAMALARA İLİŞKİN 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI 

 

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ 

 

SEBZE VE MEYVELERİN TOPTAN VE PERAKENDE 

TİCARETİNDE UYULMASI GEREKEN STANDART 

UYGULAMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

TEBLİĞ 

SEBZE VE MEYVELERİN TOPTAN VE PERAKENDE 

TİCARETİNDE UYULMASI GEREKEN STANDART 

UYGULAMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

Tanımlar 

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

 

ç) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını, 

 

g) Ön soğutma: Hasat edilen malın, soğuk depoya veya frigorifik araçlara 

konulmadan önce, bahçe ve güneş sıcaklığından kaynaklanan ısısının ürünün 

yapısına zarar vermeyecek şekilde hızlı bir şekilde düşürülerek depolama 

sıcaklığına kadar soğutulmasını, 

 

 

 

 

h) Soğuk zincir: Malların hasat aşamasından itibaren süratle soğutularak 

muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve bu sıcaklığın, depolama, taşıma ve nihai 

tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda muhafaza edilmesini, 

 

 

 

 

 

Tanımlar 

 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

 

ç) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 

 

g) Ön soğutma: Hasat edilen malın, soğuk hava deposuna veya frigorifik 

araçlara konulmadan önce, bahçe ve güneş sıcaklığından kaynaklanan ısısının 

ürünün yapısına zarar vermeyecek şekilde hızlı bir şekilde düşürülerek 

depolama sıcaklığına kadar soğutulmasını, 

 

 

 

 

h) Soğuk zincir: Ek-1’de yer alan listedeki malların üretim yerinden 

itibaren soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve bu sıcaklığın  

nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda muhafaza edilmesini,  

 

Ambalajlama standartları 

 

MADDE 5 –  

 

(3) Tek kullanımlık ambalajlar (80x120) cm boyutlarındaki paletlere tam 

yerleştirilebilecek uygun ebatlarda olur. 

Ambalajlama standartları 

 

MADDE 5 –  
 

(3) Tek kullanımlık ambalajlar (80x120, 100x120 veya 60x80) cm 

boyutlarındaki paletlere tam yerleştirilebilecek uygun ebatlarda olur.  
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(4) Tekrar kullanılabilir ambalajlar (80x120) cm boyutlarındaki paletlere tam 

yerleştirilebilecek şekilde (60x40) cm, (40x30) cm, (40x40) cm ve (30x20) 

cm taban ebatlarında olur. 

 

 

(7) Balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, patates, soğan (kuru) ve tatlı 

patateslerin ambalajlanmasında bu maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve 

altıncı fıkra hükümleri uygulanmayabilir. Bu halde; 

 

a) Balkabağı, beyaz lahana, karpuz ve kavunlara yönelik ambalajlar; kasa, 

kutu veya sepet şeklinde olup, (80x120) cm veya (100x120) cm 

boyutlarındaki paletlere uygun ölçülerde olur. 

 

  

(9) Malların taşınmasında kullanılacak ambalajlar soğuk zincire uygun olur. 

 

 

 

 

(4) Tekrar kullanılabilir ambalajlar (80x120 veya 60x80) cm boyutlarındaki 

paletlere tam yerleştirilebilecek şekilde (60x40) cm, (40x30) cm, (40x40) cm 

ve (30x20) cm taban ebatlarında olur. 

 

    

(7) Balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, patates, soğan (kuru) ve tatlı 

patateslerin ambalajlanmasında bu maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve 

altıncı fıkra hükümleri uygulanmayabilir. Bu halde; 

 

a) Balkabağı, beyaz lahana, karpuz ve kavunlara yönelik ambalajlar; kasa, kutu 

veya sepet şeklinde olup, (80x120, 100x120 veya 60x80 ) cm boyutlarındaki 

paletlere uygun ölçülerde olur.  

 

 

(9) Ek-1’deki listede yer alan malların taşınmasında kullanılacak ambalajlar 

soğuk zincire uygun olur. 

 

Taşıma standartları 

 

MADDE 6 – (1) Malların üretim yerindeki toptancı hallerinden veya 

tasnifleme ve ambalajlama tesisinden tüketim yerlerine taşınmasında soğuk 

zincirin korunması esastır. 

 

(2) Mallar ön soğutmaya tabi tutulduktan sonra palet kullanımına uygun 

frigorifik araçlarla taşınır. 

 

 

 

 

(3) Malların üretim yerinden sınai işletmeye, üretim yerindeki toptancı haline 

veya tasnifleme ve ambalajlama tesisine taşınmasında ikinci fıkra kapsamına 

girmeyen kapalı ya da tenteli taşıma araçları kullanılabilir. 

 

(5) Birbirlerine zarar verebilecek mallar aynı araçta taşınmaz. 

 

Taşıma standartları 

 

MADDE 6 – (1) Ek-1’deki listede yer alan mallar soğuk zincirde taşınır.  

 

 

 

(2) Ek-1’deki listede yer alan mallar, soğutulduktan sonra palet 

kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınır. Bu malların üretim 

yerinden sınai işletmeye, üretim yerindeki toptancı haline veya tasnifleme, 

ambalajlama ya da ön soğutma tesisine taşınmasında kapalı ya da tenteli 

taşıma araçları kullanılır. 

 

(3) İkinci fıkra dışında kalan malların taşınmasında kapalı ya da tenteli 

taşıma araçları kullanılır. 

 

 

(5) (mülga) 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys adresinden a6edb5be-ae1e-482d-90d7-755dacfe083a kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



(6) Balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, patates, soğan (kuru) ve tatlı 

patateslerin taşınmasında bu madde hükümleri uygulanmayabilir. 

 

8) 

b) Yalıtımlı ekipmanın iç sıcaklığını 0–14 oC arasında tutabilecek mekanik 

cihazlar bulunur. 

 

c) Yalıtımlı ekipmanda sıcaklık ve nem takip cihazı bulunur. 

 

(9) ATP belgesine sahip mekanik soğutmalı araçların; soğutma/ısıtma 

ekipmanı ile sıcaklık/nem takip cihazının bulunması koşuluyla, bu maddedeki 

şartları sağladığı kabul edilir. 

 

(6) (mülga) 

 

 

8) 

b) Yalıtımlı ekipmanın iç sıcaklığını 0–14 oC arasında tutabilecek mekanik 

cihazlar bulunur. Sıcaklık değerlerinde +2 derece tolerans uygulanır.  

 

c) Yalıtımlı ekipmanda sıcaklık ve ihtiyaç halinde nem takip cihazı bulunur.  

 

(9) ATP belgesine sahip mekanik soğutmalı araçların; soğutma/ısıtma 

ekipmanı ile sıcaklık ve ihtiyaç halinde nem takip cihazının bulunması 

koşuluyla, bu maddedeki şartları sağladığı kabul edilir. 

 

 

Depolama standartları 

 

MADDE 7 – (1) Mallar, soğuk hava depolarında veya malların bozulmasına 

veya kalite kaybına sebep olmayacak uygun ısı ve nem ortamlarına sahip 

alanlarda depolanır. 

 

 

(2) Malların depolanacağı soğuk hava depolarının nitelikleri ile buralarda 

yapılacak depolama faaliyetine ilişkin iş ve işlemlere yönelik olarak mal 

bazında Türk Standartları Enstitüsünce belirlenmiş olan standartlar/kriterler 

uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

Depolama standartları 

 

MADDE 7 – (1) Ek-1’deki listede yer alan mallar soğuk hava depolarında 

depolanır. Söz konusu listede yer almayan mallar ise bozulma veya kalite 

kaybına sebep olmayacak uygun ısı ve nem ortamlarına sahip alanlarda 

muhafaza edilir.  

 

(2) Ek-1’deki listede yer alan malların depolanacağı soğuk hava 

depolarının ve diğer malların bozulmasına veya kalite kaybına sebep 

olmayacak uygun ısı ve nem ortamlarına sahip alanların nitelikleri ile 

buralarda yapılacak depolama faaliyetine ilişkin iş ve işlemlere yönelik olarak 

mal bazında depolamalarda Türk Standartları Enstitüsünce belirlenmiş olan 

standartlar/kriterler uygulanır. 

 

 

Perakende satış noktaları standartları 

 

MADDE 8 – (1) Mallar, alışveriş merkezleri, büyük mağaza ve zincir 

mağazalarda bulunan perakende satış yerlerinde soğutuculu reyonlarda 

ambalajlarından çıkarılmadan satışa sunulur. 

 

Perakende satış noktaları standartları 

 

MADDE 8 – (1) Ek-1’deki listede yer alan mallar alışveriş merkezleri, büyük 

mağaza ve zincir mağazalarda bulunan perakende satış yerlerinde soğutuculu 

reyonlarda ve seçilmesine izin verilmeden satışa sunulur.  
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(2) Mallar, alışveriş merkezleri, büyük mağaza ve zincir mağazalarda 

bulunan perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında satılamaz. 

Ancak, Ek-2’deki listede yer alan mallar, listede belirtilen aylarda 

olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin 

alınması kaydıyla perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında da 

satılabilir.  

Yürütme 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı 

yürütür. 

Yürütme 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 
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