
Ek – 1/D 

TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER 

Yaş Meyve ve Sebzeler1 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

1 0701.90.50.00.00 
Taze patates (1 Ocak’tan 30 

Haziran’a kadar olanlar) 

TS/1223 Turfanda 

Patates - Nisan 1985 

(T1: Temmuz 2011 

dahil) 

2.1 Numune Alma 

“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Et rengi, boyu, ambalajları ve belirtilmiş ise çeşidi, yumru şekli, üretim yeri aynı olan ve bir seferde 

muayeneye sunulan turfanda patatesler bir parti sayılır. Turfanda patates denetimi için, Denetim İçin 

Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

3.2 Ambalaj 

Ambalajlar, taşıma, saklama ve pazarlama süresince turfanda patatesleri iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar 

vermeyecek şekilde, temiz, yeni, kokusuz uygun materyalden yapılmış çuval, torba, kasa, kutu vb. şekillerde 

olmalıdır. Ambalajların üzerine yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep ve boya ile etiketlerin 

yapıştırılmasında kullanılan zamk toksik veya diğer şekillerde insan sağlığına zararlı olmamalı ve yazılı taraf 

ürün ile temas etmemelidir. Kağıt veya plastik torba kullanıldığında, aksine bir istek olmadıkça, bunlar yeterince 

havalanmayı sağlayacak şekilde delikli olmalıdır.  

İstek halinde ve uzak pazarlara yapılan sevkiyatta ambalajların içerisine, turfanda patateslerin daha iyi 

korunmasını sağlamak amacıyla kuru yosun, turba vb. materyal konulabilir. Ambalaj boyutları serbesttir. 

Ambalaj içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 

3.3 İşaretleme 

Turfanda patates ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde yazılır veya basılır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1223 şeklinde), 

- Ürünün adı (Turfanda patates), 

- Çeşidi (isteğe bağlı), 

- Et rengi (sarı veya beyaz), 

- Yumru şekli (yuvarlak veya uzun ve isteğe bağlı), 

- Boyu (büyük veya küçük), 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (kg) (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

2 0701.90.90.00.00 
Diğerleri (Patates [taze veya 

soğutulmuş]) 

TS/1222 Patates -

Aralık 2008 (T1: 

Mayıs 2009 ve T2: 

Kasım 2010 dahil) 

 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, boyu, ambalajları ve belirtilmiş ise üretim bölgesi aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan 

patatesler bir parti sayılır. Patates denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.1 Ambalaj 

Ambalajlar; taşıma, muhafaza ve piyasaya arz süresince patatesleri iyi bir durumda tutacak ve sağlığa zarar 

vermeyecek şekilde temiz, sağlam, kokusuz uygun malzemeden yapılmış file, jüt çuval, torba, kasa, kutu, tabla 

ve benzeri şekillerde olmalıdır. Ambalajların üzerine yazılacak yazılarda kullanılacak mürekkep ve boya ile 

etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zamk, insan sağlığına zararlı olmamalı ve yazılı taraf ürün ile temas 

etmemelidir. Ambalaj boyutları serbesttir. 

6.2 İşaretleme 

Patates ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır 

veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli 

olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1222 şeklinde), 

- Ürünün adı (Patates), 

- Çeşidi, 

- Boyu (mm), 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı), 

- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

3 0702.00.00.00.00 
Domates (Taze veya 

soğutulmuş) 

TS/794 Domates - 

Aralık 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Grubu, tipi, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan domatesler bir parti 

sayılır. Domates denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3. İşaretleme 

Domates ambalajları üzerine veya etiketlere, en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve 

bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı, açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar 

kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS 794 şeklinde), 

- Ürünün adı (Domates), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Sınıfı, 

- Tipi (isteğe bağlı),  

- Grubu (isteğe bağlı), 

- Boyu (Boylama yapılmışsa), en küçük ve en büyük çap, 

- Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Menşei (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlar içerisindeki küçük ambalajların sayısı ve kütlesi, 

- Tavsiye edilen raf ömrü veya son tüketim tarihi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

4 0703.10.19.00.11 Kuru soğan 

TS/796 Kuru Soğan - 

Kasım 1980 (T1: 

Haziran 1984, T2: 

Kasım 2011 ve T3: 

Haziran 2013 dahil) 

0.3 Kapsam 

Bu standart, kuru olarak tüketilmek üzere piyasaya arz edilen, en azından iki dış kabuğu ve sapı kuru olan 

kuru soğanları kapsar. Yeşil yapraklı taze soğanlar ile tohumluk arpacık soğanlarını kapsamaz.  

 

NOT: Bu konuda T3 tadili ve yukarıdaki düzenleme arasında çelişki olduğu bildirilmişti. Bu haliyle, uygun olup 
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olmayacağının incelenmesi gerekmektedir. 
2.1 Numune Alma 

“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan soğanlar bir parti sayılır. Soğan 

denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

2.2.2 Soğanların Muayenesi 

“Çizelge 2- Muayene İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” tablosu hükümleri uygulanmaz. 

3.3 İşaretleme 

Soğan ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır 

veya basılır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 796 şeklinde), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Ürünün adı (Kuru Soğan), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), 

- Boyu (en büyük en küçük çap), 

- Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

5 

0703.20.00.00.11 Taze sarımsak 
TS/1131 Sarımsak - 

Şubat 2008 (T1: 

Nisan 2008, T2: 

Nisan 2009 ve T3: 

Kasım 2010 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan sarımsaklar bir parti sayılır. 

Sarımsak denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

0703.20.00.00.12 Kuru sarımsak 
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No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 
4.2.4.2 Sınıf I ve Sınıf II 

Bu sınıflara giren sarımsakların en küçük çapı 30 mm olmalıdır.  

(Not: Taze sarımsaklarda sınıflara göre asgari boy şartı aranmaz.) 

6.3 İşaretleme 

Sarımsak ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı 

belli olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1131 şeklinde), 

- Ürünün adı (Sarımsak) ve durumu (taze, yarıçap, mm olarak), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu (Boylanmışsa, en büyük ve en küçük çap, mm olarak), 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (kg veya g sapları koparılmış dağınık haldekiler için) (isteğe bağlı), 

- Demet veya hevenk sayısı (Demet veya ahenk halindekiler için), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

6 0703.90.00.00.11 Pırasa 

 

 

TS/795 Pırasa – Mart 

2006 (T1: Mart 2010 

ve T2: Aralık 2013 

dahil)  

 

 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Sınıfı, çeşidi, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan pırasalar bir parti sayılır. 

Pırasa denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

2 

3 

5 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 
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1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Pırasa ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı ve 

basılmalıdır: 

− İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
− Bu standardın işaret ve numarası (TS/795 şeklinde),        

− Malın adı (Pırasa), 

− Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

− Çeşidi, 

− Sınıfı, 

− Boyu (boylanmış ise), 

− Demet adedi (demet halinde ise), 

− Brüt veya net kütlesi en az (g, kg) (isteğe bağlı), 

− Ürünün üretildiği bölge ya da yöre ismi (isteğe bağlı), 

− Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere 

aykırı, yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya 

yapılmalı, yapıştırılmalıdır. 

7 0704.10.00.00.11 Karnabahar 

TS/1074 Karnabahar 

- Mayıs 2007 (T1: 

Haziran 2012 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan karnabaharlar bir parti 

sayılır. Karnabahar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

8 0704.20.00.00.00 Brüksel lahanası 

TS/13169 Brüksel 

Lahanası - Aralık 

2005 (T1: Nisan 

2011 dahil) 

2.1 Numune Alma 

“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 
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Sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Brüksel lahanaları bir parti sayılır. 

Brüksel lahanası denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 
6.3 İşaretleme 

Brüksel lahanası ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp 

kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/13169 şeklinde), 

- Ürünün adı (Brüksel lahanası), 

- Sınıfı, 

- Boyu (isteğe bağlı), 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 
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0704.90.10.00.11 Beyaz lahana 

TS/1075 Başlahana - 

Haziran 2007 (T1: 

Kasım 2011 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan başlahanalar bir parti 

sayılır. Başlahana denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

2 

3 

5 

8 

0704.90.10.00.12 Kırmızı lahana 

0704.90.90.00.00 Diğerleri 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

35001 ve yukarısı 13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

 

6.3 İşaretleme 

Baş lahana ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1075 şeklinde), 

- Ürünün adı (Baş lahana), 

- Grubu (isteğe bağlı), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu, 

- Üretim yeri veya bölgesi, 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 
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0705.11.00.00.00 Baş marul 

TS/1194 Yeşil Salata 

ve Marul - Mart 

2008 (T1: Kasım 

2010 ve T2: Nisan 

2012 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Tipi, sınıfı, boyu, menşei ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yeşil salata ve marullar 

bir parti sayılır. Yeşil salata ve marul denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Yeşil salata, marul ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp 

kapatıldığı belli olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

0705.19.00.00.00 Diğerleri 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1194 şeklinde), 

- Ürünün adı (Yeşil salata, marul), 

- Sınıfı, 

- Tipi, 

- Boyu, 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),  

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 
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0705.21.00.00.00 

Başlı Hindiba 

(Cichoriumintybusvar. 

folioeum) 

TS/13151 Acı Marul 

- Nisan 2005 (T1: 

Mart 2011 dahil) 

2.1 Numune Alma 

“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan acı marullar bir parti sayılır. Acı marul 

denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

3.3 İşaretleme 

Acı marul ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı 

belli olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/13151 şeklinde), 

- Ürünün adı (Acı marul), 

- Sınıfı, 

- Boyu (cm olarak en az, en çok uzunluğu), 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),   

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

0705.29.00.00.00 Diğerleri 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete 

yazılarak ambalaj içine bırakılabilir. 
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0706.10.00.00.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havuçlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS/1193 Havuç - 

Aralık 2007 (T1: 

Kasım 2010 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan havuçlar bir parti sayılır. 

Havuç denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Havuç ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır 

veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli 

olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1193 şeklinde), 

- Ürünün adı (Havuç), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu (En küçük ve en büyük çap veya kütle olarak) (isteğe bağlı), 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Demet sayısı (Demetlenmişse), 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.  
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0706.90.10.00.00 Kök kerevizi TS/1206 

Kereviz(Sap ve Kök) 

- Şubat 2008 (T1: 

Kasım 2010 ve T2: 

Ekim 2015 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Tipi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kerevizler bir parti sayılır. 

0709.40.00.00.00 
Yaprak kerevizleri (kök 

kerevizleri hariç) 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

Kereviz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Kereviz (sap ve kök) ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp 

kapatıldığı belli olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1206 şeklinde), 

- Ürünün adı (Kereviz), 

- Tipi 

- Sınıfı, 

- Boyu (yapılmışsa - büyük, orta, küçük şeklinde) 

- Beyazlaştırılmış olup olmadığı veya rengi (ürünler ambalajlı halde dışardan görünmüyorsa) 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı), 

- Adedi veya demet sayısı (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 
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0707.00.05.00.00 

 

Hıyarlar 

 

TS/1253 Hıyar - 

Mart 2006 (T1: 

Kasım 2011 dahil) 

 

4.2.3 Boylama 

Hıyarlar kütlelerine göre boylara ayrılır. 

Boylama, Ekstra ve Sınıf I için zorunlu olup, aynı ambalâj içindeki en ağır ve en hafif hıyarlar arasındaki kütle 

farkı 130 g’ı geçmemelidir. 

Tarlada açıkta, seralarda ve plastik örtüler altında yetiştirilen hıyarlar en az 30 g olmalıdır.  

“Kısa hıyar” ve “Kornişon” adı altında pazarlanan hıyarlara boylama yapılmaz. 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Grubu, tipi, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan hıyarlar bir 

0707.00.90.00.00 Kornişonlar 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

parti sayılır. Hıyar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.2 Ambalajlama 

Tüm sınıflar için ambalajlama zorunludur. Kornişon adı altında pazarlananlar plastik veya karton 

ambalajlarla piyasaya arz edilir. Ambalajlar taşıma sırasında hıyarların korunmasını sağlayacak, insan 

sağlığına zarar vermeyecek şekilde plastik, ahşap, mukavva veya diğer uygun malzemelerden yapılmış olmalıdır. 

Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, ürünün harici ve dahili zarar görmesini önleyecek kalitede 

olmalıdır. Hıyar dolu ambalaj kaplarının üst kısmı, hıyarları muhafaza edecek, hava sirkülasyonunu sağlayacak 

şekilde tasarımlanmalıdır. 

Ambalaj boyutları 80 cm x 120 cm veya 100 cm x 120 cm boyutlarındaki paletlere uyacak ölçülerde 

yapılmalıdır. Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme insan sağlığına zararsız, yeni, temiz ve kuru 

olmalıdır. İhracatta kullanılan kağıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zehirli olmayan mürekkeple 

yazılmalı ve tutkalla yapıştırılmalıdır. 

Meyve yüzeyine etiket uygulandığında, etiket çıkarıldığında meyve yüzeyinde iz, leke ve kabuk zararı 

oluşturmamalıdır. 

Ekstra sınıf ürünler diğerlerinden ayrı olarak ve bir kat olarak düzenlenmiş ambalajlar içerisinde sunulmalıdır. 

Ambalajlar her türlü yabancı maddeden arınmış olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır. 

6.3 İşaretleme 

Hıyar ambalajı üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı 

ve basılmalıdır: 

− İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
− Bu standardın işaret ve numarası (TS/1253 şeklinde), 

− Malın adı (Hıyar), 

− Grubu (isteğe bağlı), 

− Tipi (isteğe bağlı), 

− Çeşidi, 

− Sınıfı, 

− Boyu, 

− Eğri hıyar olup olmadığı (Sınıf II için), 

− Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

− Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

− Brüt veya net kütlesi (en az kg veya g olarak) (isteğe bağlı), 

− Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bu bilgilerin dışında reklam olarak ambalajın içindekilere 

aykırı, yanıltıcı olmamak kaydıyla başka yazı, resim ve etiketler sağlığa zararsız maddelerle yazılmalı veya 

yapılmalı, yapıştırılmalıdır. 

Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine bırakılabilir. 

Kornişon hıyarların işaretlemesinde paletlerde tek bir etiketleme yapılması yeterlidir. 

15 0708.10.00.00.11 
Kabuklu bezelye 

(Pisumsativum) 

TS/798 Taze Bezelye 

- Ekim 2015 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Grubu, tipi, çeşidi, sınıfı ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan bezelyeler bir parti 

sayılır. Bezelye denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Taze bezelye ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. Ambalaj, ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya kapatılmışsa, tekrar kapatıldığı belli 

olacak şekilde kapatılmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/798 şeklinde), 

- Ürünün adı (Taze bezelye), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Sınıfı, 

- Tipi, 

- Grubu, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),  

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 
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0708.20.00.00.11 Fasulye 

TS/797 Taze Fasulye 

- Mart 2006 (T1: 

Mart 2008 ve T2: 

Haziran 2010 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu (boylanmışsa) ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan 

fasulyeler bir parti sayılır. Fasulye denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir.  

6.3 İşaretleme 

Taze fasulye ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. Ambalaj, ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya kapatılmışsa, tekrar kapatıldığı belli 

olacak şekilde kapatılmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/797 şeklinde), 

- Ürünün adı (Taze Fasulye), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Grubu (isteğe bağlı), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu (isteğe bağlı), 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

0708.20.00.00.12 Kabuklu barbunya 

17 0708.90.00.00.11 Kabuklu baklagiller 

TS/2123 Taze Bakla 

- Kasım 1975 (T1: 

Haziran 2012 dahil) 

3.1 Numune Alma 

“3.1 Numune Alma” maddesi “3.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

3.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze baklalar bir parti sayılır. Taze 

bakla denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü Ayrılacak Ambalaj Sayısı 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 
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(N) (n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

3.2.1 – Ambalaj ve Ambalaj Gereçlerinin Muayenesi 

Ambalaj ve ambalaj gereçlerinin muayenesi gözle ve elle incelenerek, gerekirse ölçülerek yapılır. Sonucun, 

Madde 2’ye uygun olup olmadığına bakılır. 

3.2.2 – Taze Baklaların Muayenesi 

Taze baklaların muayenesi bakılarak, ellenerek, koklanarak, kırılarak ve tadılarak yapılır. Sonucun, Madde 1.2 

ve Madde 1.3’e uygun olup olmadığına bakılır. 
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0709.20.00.00.00 

 

 

Kuşkonmazlar 

 

TS/1254 Kuşkonmaz 

(Asparagusofficinalis 

L.) - Kasım 2005 

(T1: Haziran 2012 

dahil) 

2.1 Numune Alma 

“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Grubu, sınıfı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kuşkonmazlar bir parti 

sayılır. Kuşkonmaz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

19 0709.91.00.00.00 Enginarlar 

TS/1133 Enginar - 

Şubat 2007 (T1: 

Aralık 2007 ve T2: 

Kasım 2010 dahil) 

Nisan 2016 

4.3.2 Boy ve kütle toleransları 

Bütün sınıflar için her ambalajda, üzerinde yazılı olanın bir alt ve bir üst boydan karışma oranı toplamı sayıca 

en çok % 10’dur. Ancak çapı 5 cm’ den küçük olan enginarlar için tolerans tanınmaz  

 

Bütün sınıflar için boylama aralıkları dışında kalan enginarlara kütlece veya sayıca % 10’a kadar tolerans 

tanınabilir. Ancak çapı 5 cm’den küçük olan enginarlar ve turfandalık enginarlar için tolerans tanınmaz. (sakız 

ve benzeri turfanda enginarlar hariç). 

 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan enginarlar bir parti sayılır. 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

Enginar denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Enginar ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı 

belli olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1133 şeklinde), 

- Ürünün adı (Enginar), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu (isteğe bağlı), 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

 

YENİ HALİ: 

6.3 İşaretleme 

Enginar ambalajları üzerine veya etiketlere, en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve 

bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı, açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar 

kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde olmalıdır. 

-Üretici, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1133 şeklinde), 

-Ürünün adı (Enginar), 

-Sınıfı, 

-Boyu (boylama yapılmışsa), (en küçük ve en büyük çap), 

-Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 
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-Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

-Brüt veya net kütlesi (en az, g veya kg olarak), (isteğe bağlı), 

-Menşei, 

-Büyük ambalajlar içerisindeki küçük ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı), 

-Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi. 

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dillerde de yazılabilir. 

20 0709.30.00.00.00 Patlıcanlar 

TS/1255 Patlıcan - 

Aralık 2007 (T1: 

Haziran 2010 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu, orijini ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan patlıcanlar bir parti 

sayılır. Patlıcan denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Patlıcan ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1255 şeklinde), 

- Ürünün adı (Patlıcan), 

- Çeşidi ve/veya ticari tipi, 

- Sınıfı, 

- Boyu (boylanmış ise), 

- Boylama çapa göre yapılmışsa en küçük ve en büyük çaplar, 

- Boylama kütleye göre yapılmışsa en küçük ve en büyük kütle, 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı),  

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

21 0709.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar 

TS/2410 Kültür 

Mantarları - Taze - 

Kasım 2005 (T1: 

Haziran 2012 dahil) 

2.1 Numune Alma 

“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Grubu, türü, tipi, sınıfı, boyu, çeşidi ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kültür 

mantarları bir parti sayılır. Kültür mantarı denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

22 

0709.60.10.00.11 Sivri biber 

TS/1205 Taze Biber 

- Ağustos 2015 

 

4.2.4 Boy Özellikleri 

Boy Özellikleri bölümünde yer alan “NOT”, “Boylara ayrılmış biberlerde aynı ambalâj içerisindeki biberlerin 

çapları arasındaki fark 20 mm’yi geçemez.” şeklinde uygulanmalıdır. 

 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu, orijini ve ambalâj büyüklüğü aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze biberler 

bir parti sayılır. Taze biber denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.1 Bir Örneklik 

Her ambalâj içindeki biberler sınıf, tip, boy (boylama yapılmışsa) ve orijin bakımından bir örnek olmalıdır. 

Ekstra ve Sınıf I’de olgunluk ve renk bakımından da bir örneklik aranır. 

Standardın diğer hükümlerine uymak şartıyla taze biberler renk ve çeşit bakımından karışık (mix) 

0709.60.10.00.12 Dolmalık biber 

0709.60.10.00.13 

 

Çarliston biber 

 

0709.60.10.00.14 Kırmızı biber (paprika) 

0709.60.10.00.19 Diğerleri 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 
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hazırlanabilir. 

Boylara ayrılmış uzun biberler uzunluk yönünde de olabildiğince bir örnek olmalıdır. 

Ambalâjın görünen kısmındaki durum, tüm ambalâj için geçerli olmalı; ambalâjın üstünde ve alt kısmında aynı 

görünüm ve kaliteye sahip olmalı, her ambalâjda görünen taze biberler o ambalâjdaki tüm ürünü temsil etmelidir. 

Minyatür biberler orijin ve tip olarak diğer minyatür biber çeşitleri ile karışık olabilir. Ancak, boy açısından 

olabildiğince bir örnek olmalıdır. 

6.2 Ambalajlama 

Ambalajlar, küçük tüketici ambalajı ve büyük dış ambalaj şeklinde olabilir. Ambalajlar taşıma sırasında taze 

biberlerin korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ahşap, mukavva ve plastik 

malzemeden yapılmış kasa veya kutu biçiminde olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, temiz, 

ürünün harici ve dahili zarar görmesini önleyecek özellikte olmalıdır. Taze biber dolu ambalajlar ürünü tam 

olarak muhafaza edecek şekilde tasarımlanmalıdır. 

Ambalajların yapımında kullanılan her çeşit malzeme ile içlerine konulacak kağıt ve benzeri madde insan 

sağlığına zararsız, yeni, temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Ambalajlamada kullanılan kağıt, pul gibi 

malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zehirli veya insan sağlığına zararlı olmayan mürekkeple ve tutkalla 

yapılmalıdır. Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüzün dışa gelmesine ve ürüne değmemesine dikkat edilmelidir. 

Sebze yüzeyine etiket uygulandığında, etiket çıkarıldığında meyve yüzeyinde iz, leke ve kabuk zararı 

oluşturmamalıdır. 

Ambalajlar her türlü yabancı maddeden arî olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır.  

Ekstra ve Sınıf I biberler ambalaj içine sıralar halinde dizilebilir.  

Açık tarlada yetiştirilen Ekstra ve Sınıf I kapya biberlerin tüm ambalaj çeşitleri için 7 kg’ın üzerindeki 

ambalajlar kullanılamaz.  

1 Aralık - 30 Haziran tarihlerinde örtü altında yetiştirilen Sınıf II konik biberler file torbalarda ihraç 

edilebilir. 

 

6.3 İşaretleme 

Taze biber ambalâjları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. Ambalâjın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli 

olacak şekilde kapatılmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1205 şeklinde), 

- Ürünün adı (Taze biber), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Sınıfı, 

- Tipi 

- Boyu (Boylama yapılmışsa - en küçük ve en büyük çap olarak ifade edilir.) 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı),  

- Menşei (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı), 
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- Tavsiye edilen raf ömrü veya son tüketim tarihi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

23 0709.70.00.00.11 Ispanak 

TS/1130 Ispanak - 

Şubat 2008 (T1: 

Kasım 2010, 

T2: Ağustos 2015 

dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı ve ambalajı aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ıspanaklar bir parti sayılır. Ispanak 

denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Ispanak ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı 

belli olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1130 şeklinde), 

- Ürünün adı (Ispanak), 

- Yaprak halinde veya köklü olduğu, 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (kg veya g), (sapları koparılmış dağınık haldekiler için), (isteğe bağlı), 

- Demet sayısı (demet halindekiler için), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.  



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 
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24 

 

0709.93.10.00.00 

 

Dolmalık kabak 

 TS/1898 Yazlık 

Kabak 

(Cucurbitapepo L.) - 

Şubat 2007 (T2: 

Ekim 2015 dahil) 
 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan yazlık kabaklar bir parti sayılır. 

Yazlık kabak denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

0709.93.90.00.00 
Diğerleri 

(Sakız kabağı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0709.99.90.00.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bamya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS/2122 Taze 

Bamya - Kasım 1975 

(T1: Temmuz 2011 

dahil) 

2.3 İşaretleme 

Taze bamya ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS 2122 şeklinde), 

- Ürünün adı (Taze Bamya), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

3.1 Numune Alma 

“3.1 Numune Alma” maddesi “3.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

 

3.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze bamyalar bir parti sayılır. Taze 

bamya denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

2 

3 

5 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 
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1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

3.2.1 – Ambalaj ve Ambalaj Gereçlerinin Muayenesi 

Ambalaj ve ambalaj gereçlerinin muayenesi gözle ve elle incelenerek, gerekirse boyutları ölçülerek yapılır. 

Sonucun, Madde 2’ye uygun olup olmadığına bakılır. 

3.2.2 – Taze Bamyaların Muayenesi 

Taze bamyaların muayenesi bakılarak, ellenerek, koklanarak ve kırılarak yapılır. Sonucun, Madde 1.2 ve 

Madde 1.3’e uygun olup olmadığına bakılır. 

26 0709.99.90.00.13 Maydanoz 
TS/1816 Maydanoz - 

Nisan 2015 

 5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan maydanozlar bir parti sayılır. 

Maydanoz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

27 0804.20.10.00.00 Taze incir 

TS/1813 Taze İncir - 

Aralık 1981 (T1: 

Mart 2011 dahil) 

 2.1 Numune Alma 

“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan taze incirler bir parti sayılır. Taze 

incir denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

3.3 İşaretleme 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

Taze incir ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı 

belli olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt  dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” 

anlamına gelen bir ibarenin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1813 şeklinde), 

- Ürünün adı (Taze incir), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu (en büyük ve en küçük çap mm olarak, isteğe bağlı), 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi,(isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı, net ağırlıkları veya her birinde bulunan meyva adedi 

kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgiler bir etikete yazılarak ambalaj içine bırakılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 
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28 0804.40.00.00.00 Avokado Armudu 

TS/11305 Avokado - 

Aralık 2005 (T1: 

Haziran 2012 dahil) 

 2.1 Numune Alma 

“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu, ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan avokadolar bir parti sayılır. 

Avokado denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

29 

0805.10.20.00.00 Tatlı, taze portakal 

 

 

TS/34 Turunçgil 

Meyveleri - Şubat 

2007 (T1: Haziran 

2012) 

 

 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Türü, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan turunçgil meyveleri 

bir parti sayılır. Turunçgil meyveleri denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6 Piyasaya arz 

Turunçgil meyveleri piyasaya ambalâjlı olarak aşağıdaki şekilde arz edilirler: 
 

a) Katlar halinde dizilmiş olarak: Açık ve kapalı ambalâjlar içine boylama çizelgesine uygun olarak 

boylandıktan sonra diyagonal şeklinde dizilmelidir. Bu Ekstra sınıf için zorunlu olup, Sınıf I ve Sınıf II 

için ihtiyaridir. 
 

b) Ambalâja dökme olarak: Açık ve kapalı ambalâjlar içine boylama çizelgesine uygun olarak 

boylandıktan sonra, dizilmeden dökme olarak konulur. Bu sadece Sınıf I ve Sınıf II için uygulanabilir. 
 

0805.20.10.00.00 Klemantin 

0805.20.30.00.11 Monreale 

0805.20.30.00.12 Satsuma 

0805.20.50.00.00 Mandarin ve vilking 

0805.20.70.00.00 Tanjerin 

0805.20.90.00.00 

Diğerleri (Mandarin [tanjerin 

ve satsuma dahil]; klemantin, 

vilking ve benzeri turunçgil 

melezleri 

0805.40.00.00.00 Greyfurt (Pomelolar dahil) 

0805.50.10.00.00 
Limon (Citrus limon, Citrus 

limonum) 

0805.50.90.00.00 

Tatlı limonlar 

(Citrusaurantifolia, 

Citruslatifolia) 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 
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0805.90.00.00.11 Diğer taze turunçgiller 

c) Tüketici ambalâjları şeklinde. 
 

Tüketici ambalâjları meyve sayısına göre hazırlanıyorsa, boylama bütün sınıflar için zorunludur. 

Tüketici ambalâjları meyve kütlesine göre hazırlanıyorsa, boylama art arda üç boy esasına göre yapılmalıdır. 

6.3 İşaretleme 

Turunçgil meyveleri ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde yazılır veya basılır.  

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine 

“Türk Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/34 şeklinde), 

- Mamul adı (Turunçgil meyveleri), 

- Türü, 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu; 

a) Katlar halinde dizilmişlerde meyve adedi zorunlu, boy numarası isteğe bağlı,  

b) Ambalajlara dökme olarak konulmuş meyvelerde boy numarası zorunlu, 

c) Ambalajlara dökme olarak konulmuş ürünlerde boylama çizelgesine uygun olarak arka arkaya 

alınan üç boy sırasına göre boylama yapılmış ise üst ve alt boy numaraları, 

- Difenilli veya benzeri bir kimyevi maddeli malzeme kullanılmış ise bunun belirtilmesi, 

- Üretim yeri veya bölgesi (İsteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az kg veya g olarak) (isteğe bağlı), 
- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

30 0806.10.10.00.00 Sofralık, taze üzüm 

 

TS/101 Sofralık 

Üzüm - Haziran 

2012 

 

4.1.2 Boylar 

Sofralık üzümler salkım kütlesine göre boylanır.   

4.2.3 Boy Özellikleri 

Sofralık üzümlerde boy özellikleri Çizelge 1’de verilen değerlere uygun olmalıdır. 

Çizelge 1 - Sofralık Üzümlerde Boy Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Sınıf Toleransı 

4.4.1 Ekstra 

Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat Sınıf I’e giren sofralık üzümlerde kütlece en çok % 5 oranına 

kadar tolerans tanınır. 

Sınıflar Boylar 

Ekstra ≥150 g 

Sınıf I ≥100 g 

 Sınıf II                    ≥75 g 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 
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4.4.2 Sınıf I 

Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat Sınıf II’ye giren sofralık üzümlerde kütlece en çok % 10 oranına 

kadar tolerans tanınır. 

4.4.3 Sınıf II 

Bu sınıfın özelliklerine uymayan, fakat tüketime elverişli bulunan sofralık üzümlerde kütlece en çok % 10 

oranına kadar tolerans tanınır. 

6.1 Numune Alma 

“6.1 Numune Alma” maddesi “6.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

6.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan sofralık üzümler bir parti sayılır. 

Sofralık üzüm denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

7.2 İşaretleme 

Sofralık üzümlerin piyasaya arz edildiği ambalajların üzerinde en az aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek ve 

bozulmayacak şekilde etiket halinde veya baskı olarak bulunmalı. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar 

kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, 

ambalajlar üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
- Bu standardın işareti ve numarası (TS/101 şeklinde), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi, 

- Ürünün adı (sofralık üzüm), 

- Üretim bölgesi, yerel ismi veya çeşidi (isteğe bağlı), 

- Sınıfı, 

- Boyu (Sınıf 2 için aranmaz),  

- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi (isteğe bağlı), 

- Brüt veya net kütlesi (en az kg) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgilerden malın adı ve ambalaj ağırlığının bulunması yeterlidir. 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

31 0807.11.00.00.00 Karpuzlar 
TS/1132 Karpuz - 

Şubat 2007 (T2: 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 
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Kasım 2010 dahil) göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan karpuzlar bir parti sayılır. 

Karpuz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Karpuz ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı 

belli olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/1132 şeklinde), 

- Ürünün adı (Karpuz), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu (Boylanmış ise en büyük ve en küçük kütlesi “kg” olarak), 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az, g veya kg) ve/veya karpuz sayısı (isteğe bağlı). 

Dökme partilerde bu bilgiler bir etikete yazılarak partinin görünür bir yerine konulur. Ancak bunlarda boy, kütle 

veya sayının yazılması zorunlu değildir. 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

32 0807.19.00.00.00 Diğerleri (Kavunlar) 

TS/1073 Kavun - 

Şubat 2007 (T1: 

Haziran 2010 ve T2: 

Ekim 2015 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kavunlar bir parti sayılır. 

Kavun denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

33 

0808.10.80.00.11 Golden cinsi elma 

 

TS/100 Elma - Ocak 

2007 (T1: Haziran 

2010 dahil) 

 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Grubu, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan elmalar bir parti 

sayılır. Elma denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Elma ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır 

veya basılır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/100 şeklinde), 

- Ürünün adı (Elma), 

- Grubu, 

- Çeşidi (Ekstra, Sınıf I’de zorunlu), 

- Sınıfı, 

- Boyu, istifli yerleştirilenlerde ayrıca meyve sayısı (boy, en küçük ve en büyük çap belirtilerek veya kütle 

verilerek gösterilir), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

0808.10.80.00.13 Starking elma 

0808.10.80.00.14 Starkrimson elma 

0808.10.80.00.19 Diğerleri (Elma) 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

34 0808.30.90.00.00 Diğerleri (Armut) 

TS/184 Armut - Mart 

2007 Standardı (T1: 

Haziran 2012 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu (boylanmış ise) ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan armutlar 

bir parti sayılır. Armut denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

35 0808.40.00.00.00 Ayva 
TS/1817 Ayva – 

Nisan 2015 

 5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ayvalar bir parti sayılır. Ayva 

denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Ayva ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır 

veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli 

olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı ve adresi, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalaj üzerine 

“Türk Malı” ibaresi eklenmelidir), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1817 şeklinde), 

- Ürünün adı (Ayva), 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Sınıfı, 

- Boyu (Boylama yapılmışsa toleransa uygun olarak ambalajda bulunan ayvaların en küçük ve en büyük ağırlığı 

veya en küçük ve en büyük çapı), 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) veya adedi (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir.  

36 0809.10.00.00.00 Kayısı (Zerdali dahil) 
TS/791 Kayısı - 

Haziran 2010 

4.2.3 Boy Özellikleri 

Kayısılarda boy, sap çukuru ile meyvenin uç kısmı arasındaki uzunluk eksenine dikey olan en geniş ekvatoral 

çaplarına göre (mm olarak) olmalıdır. 

Ekstra ve Sınıf I kayısılarda boylama zorunludur. 

Kayısıların boy özellikleri 

En küçük çap; Ekstra sınıflama 35 mm’den, Sınıf I ve Sınıf II’de ise 30 mm’den az olamaz. 

Bir ambalaj içerisinde bulunan aynı boy kayısılar arasında kabul edilen çap farkı Ekstra sınıf için en çok 5 mm, 

Sınıf I ve Sınıf II (boylama yapılmış ise)’de ise en çok 10 mm’dir. 

Boylama yapılmamış Sınıf II için bir ambalaj içerisinde bulunan aynı boy kayısılar arasında kabul edilen çap 

farkı aranmaz. 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Sınıfı, boyu (Sınıf II için boylanmış ise) ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan 

kayısılar bir parti sayılır. Kayısı denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.2 İşaretleme 

Kayısı ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır 

veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak 

şekilde kapatılmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/791 şeklinde), 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

- Ürünün adı (Kayısı), 

- Sınıfı, 

- Boyu, 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

37 

0809.21.00.00.00 Vişne (Prunus cerasus) 

TS/793 Kiraz ve 

Vişne - Mart 2008 

(T1: Temmuz 2011, 

T2: Aralık 2015 

dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kiraz ve vişneler bir parti sayılır. 

Kiraz ve vişne denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Kiraz ve vişne ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak 

şekilde yazılır veya basılır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
- Bu standardın işaret ve numarası ( TS 793 şeklinde), 

- Ürünün adı (Kiraz veya vişne), 

- Türü (isteğe bağlı), 

- Çeşidi (isteğe bağlı), 

- Sınıfı, 

- Boyu, 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak), (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

 

0809.29.00.00.00 Diğerleri (Kiraz) 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

38 0809.30.90.00.00 Diğerleri (Şeftali) 

TS/42 Şeftali - Mart 

2007 (T1: Kasım 

2011 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan şeftaliler bir parti sayılır. 

Şeftali denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Şeftali ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır 

veya basılır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/42 şeklinde), 

- Ürünün adı (Şeftali), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu, 

- Üretim yeri veya bölgesi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Meyve eti rengi (isteğe bağlı),  

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

39 

0809.40.05.00.11 Can eriği 

TS/792 Erik - Şubat 

2007 (T1: Temmuz 

2010 dahil) 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Türü, çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan erikler bir parti 

sayılır. Erik denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

  

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

0809.40.05.00.13 Mürdüm eriği 

0809.40.05.00.19 Diğer erikler 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

(N) (n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Erik ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır 

veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli 

olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
- Bu standardın işaret ve numarası (TS/792 şeklinde), 

- Ürünün adı (Erik), 

- Türü,  

- Çeşidi (isteğe bağlı), 

- Sınıfı, 

- Boyu (isteğe bağlı), 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

40 0810.10.00.00.00 Çilek 

TS/185 Çilek - Mart 

2008 (T2: Aralık 

2015  dahil) 

 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan çilekler bir parti sayılır. 

Çilek denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

6.2 Ambalajlama 

Ambalajlar taşıma sırasında meyvelerin korunmasını sağlayacak, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde 

ahşap, mukavva, plastik vb. malzemelerden yapılmış olmalıdır. Ambalaj olarak kullanılacak malzeme; yeni, 

temiz, ürünün harici ve dahîlî zarar görmesini önleyecek kalitede olmalıdır. Çilek dolu ambalajlar ürünü tam 

olarak muhafaza edecek şekilde tasarımlanmalıdır. 

Ambalajlamada kullanılan kâğıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi zehirli veya insan sağlığına zararlı 

olmayan mürekkeple ve tutkalla yapılmalıdır. Basılı kağıt kullanıldığında yazılı yüzün dışa gelmesine ve ürüne 

değmemesine dikkat edilmelidir. 

Ambalajların içersinde yaprak, kabuk, sap, taş, toprak ve benzeri hiç bir yabancı madde bulunmamalıdır. 

Büyük ambalajlara dökme olarak hazırlanan çileklerde ambalajlar en çok net 5 kg, büyük ambalajlar içerisine 

küçük tüketici ambalajları konulması halinde büyük ambalaj toplam en çok net 10 kg meyve alacak büyüklükte 

olmalıdır. 

Ekstra sınıfta meyveler, gösterişli şekilde ambalajlanmalıdır. 

6.3 İşaretleme 

Çilek ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır 

veya basılır.  

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı”  ibaresinin yazılması), 

- -  Bu standardın işaret ve numarası (TS/185 şeklinde),  

- Ürün adı (Çilek), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu, 

- Üretim bölgesi veya yeri (isteğe bağlı),  

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,  

- Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak), (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

41 0810.50.00.00.00 Kivi 

TS/11306 Kivi-

Aralık 2005 

(T1:Kasım 2010 

dahil) 

2.1 Numune Alma 

“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan kiviler bir parti sayılır. Kivi 

denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

2 

3 

5 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

3.3 İşaretleme 

Kivi ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır 

veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli 

olmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- Bu standardın işaret ve numarası (TS/11306 şeklinde), 

- Ürünün adı (Kivi), 

- Çeşidi, 

- Sınıfı, 

- Boyu, 

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Brüt veya net kütlesi (kg veya g) (isteğe bağlı), 

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

42 0810.90.75.00.11 Nar 

TS/4953 Nar - 

Kasım 1986 (T1: 

Ocak 2003 ve T2: 

Haziran 2012) 

 2.1 Numune Alma 

“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan narlar bir parti sayılır. Nar 

denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

43 0803.90.10.00.00 Diğerleri (Taze muz) 

TS/1802 Muz - Mart 

2007 (T1: Mart 2008 

ve T2: Aralık 2013 

dahil)   

4.2.2 Grup Özellikleri 

Bu madde hükümleri uygulanmaz. 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı, boyu ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan muzlar bir parti sayılır. 

Muz denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Muz ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır 

veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak 

şekilde kapatılmalıdır. 

− İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

− Bu standardın işaret ve numarası (TS 1802 şeklinde), 

− Malın adı (Muz), 

− Grubu (isteğe bağlı), 

− Çeşidi, 

− Sınıfı, 

− Boyu (isteğe bağlı), 

− Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı), 

− Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

− Brüt veya net kütlesi (en az g veya kg olarak) (isteğe bağlı), 

− Büyük ambalâjlardaki küçük tüketici ambalâjların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. 

44 0810.70.00.00.00 Persimmon (Trabzon hurması) 

TS/5919 Trabzon 

Hurması - Ağustos 

1988 

2.1 Numune Alma 

“2.1 Numune Alma” maddesi “2.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

2.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Trabzonhurmaları bir parti 

sayılır. Trabzonhurması denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 2 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

2.4 - Muayene Raporu 

Bu madde hükümleri uygulanmaz. 

3.4 - İşaretleme 

Trabzonhurması ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler, ambalajın bir yüzünde toplanacak durumda, okunaklı 

olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak bir şekilde yazılmalı, basılmalı veya bir etikete yazılıp yapıştırılmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 5919 şeklinde), 

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

- Malın adı (Trabzonhurması), 

- Çeşidi (İhtiyari ), 

- Sınıfı, 

- Boyu, 

- Üretim yeri (isteğe bağlı). 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bunların dışında reklam olarak, ambalaj içindekilere 

aykırı ve alıcıya yanıltıcı olmamak şartıyla başka yazı ve resimler de konulabilir. 

45 0802.41.00.00.00 
Kabuklu kestane 

(Castaneaspp.) 

TS/1072 Kestane - 

Nisan 2014 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak 

uygulanmalıdır. Buna göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Çeşidi, sınıfı ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan Kestaneler bir parti 

sayılır. Kestane denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 

 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

5.5 - Muayene ve deney Raporu 

Bu madde hükümleri uygulanmaz. 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

6.2 Ambalâjlama 

Ambalâjlar, taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince ürünü iyi bir şekilde tutacak ve sağlığa zarar 

vermeyecek nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz malzemeden hazırlanmış, ürünü iç ve dış zararlardan 

koruyabilecek özelliklerde olmalıdır. Ambalâj üzerine gerekli bilgilerin yazımında kullanılacak 

mürekkep, boya ve etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zamk, toksik veya diğer şekillerde insan 

sağlığına zararlı olmamalıdır. Ambalâjda yazılar basılı ise, baskı dış yüzeyde olmalı, ürünle temas 

etmemelidir. Ambalaj boyutları serbesttir. 

 

Torba ve çuval şeklindeki büyük ambalâjların ağızları açılmayacak ve dağılmayacak şekilde uygun eksiz 

ve sağlam sicim veya iplerle el veya makine ile dikilir ve gerekirse yanlarından kulak yapılır. Küçük 

tüketici ambalâjları, taşımada bunları koruyacak ve yukarıdaki şartlara uygun daha büyük dış 

ambalajlara konulabilir. 

6.3 İşaretleme 

Kestane ambalajları üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak bir şekilde 

yazılmalı veya bir etikete yazılıp yapıştırılmalıdır. 

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece 

yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine “Türk 

Malı” ibaresinin yazılması), 

- -  Bu standardın işaret ve numarası (TS/1072 şeklinde),  

- Ürün adı (Kestane), 

- Tipi, 

- Sınıfı, 

- Boyu (1 kg daki en az ve en çok tane adedi olarak), 

- Üretim bölgesi veya yeri (isteğe bağlı),  

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,  

- Brüt veya net kütlesi (g veya kg) (isteğe bağlı), 

- Son tüketim tarihi veya raf ömrü,  

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Büyük ambalajlar içerisinde bulunan küçük tüketici ambalajları üzerine, yukarıdaki işaretleme bilgilerinden en 

az; 

- Malın adı, 

- Kütlesi (Net/Brüt) veya adedi, 

- Son tüketim tarihi 

bilgileri okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalı veya basılmalıdır. 

Bu bilgiler Türkçe veya yabancı dillerde yazılabilir. Bunlardan başka reklam olarak, ambalajın içindekilere 

aykırı ve alıcıyı yanıltıcı olmamak üzere, başka yazı ve resimler ile işaretler de konulabilir. 

46 0804.30.00.00.00 Ananas 
TS/13256 Ananas - 

Şubat 2007 

5.1 Numune Alma 

“5.1 Numune Alma” maddesi “5.1 Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Sayısı” olarak uygulanmalıdır. Buna 

göre; 

5.1 Denetim için Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

Sınıfı, tipi, boyu (boylanmış ise) ve ambalâjları aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ananaslar bir 

parti sayılır. Ananas denetimi için, Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi kullanılır. 



 

 Yaş meyve ve sebze ürünlerinde laboratuvar analizi için numune alınmaz ve işaretlemede brüt veya net kütlenin belirtilmesi isteğe bağlıdır. 

 

No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 

Denetim İçin Ayrılacak Ambalaj Çizelgesi 

Parti Büyüklüğü 

(N) 

Ayrılacak Ambalaj Sayısı 

(n) 

25’e kadar 

26 – 150 

151 – 1200 

1201 – 35000 

35001 ve yukarısı 

2 

3 

5 

8 

13 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. 

6.3 İşaretleme 

Ananas ambalâjları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde 

yazılmalı ve basılmalıdır: 

− İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası 

(sadece yurt dışındaki ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar 

üzerine “Türk Malı” ibaresinin yazılması), 
− Bu standardın işaret ve numarası (TS 13256 şeklinde), 

− Malın adı (Ananas), 

− Sınıfı, 

− Tipi (isteğe bağlı), 

− Boyu (boylanmışsa), 

− Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, 

− Brüt veya net kütlesi (en az kg veya g olarak) (isteğe bağlı), 

− Büyük ambalâjlardaki küçük tüketici ambalâjlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı). 

Gerekli görülen durumlarda, ayrılacak ambalaj sayısı arttırılabilir. Küçük tüketici ambalâjlarında bu 

bilgiler bir etikete yazılarak ambalâj içine bırakılabilir. 

47 

7. Fasıl 

Yalnızca 7. Fasıldaki karışık 

olarak 3 kg’a kadar 

ambalajlanmış yaş sebzeler 
TS/13286 Yaş 

Meyve ve Sebze - 

Karışık Ambalajlama 

Kuralları - Mayıs 

2007 

 

  

8. Fasıl 

Yalnızca 8. Fasıldaki karışık 

olarak 3 kg’a kadar 

ambalajlanmış yaş meyveler 

 


