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ÖNSÖZ

Pazarlama, büyük küçük tüm tarım işletmeleri için önemlidir. 
Üretmeden önce mevcut pazarın iyi tanımlanması ve araştırılması 
gerekir. Pazarı olmayan yahut pazarı olan ancak bu pazara uygun şekilde 
üretilmeyen yada doğru pazarlanamayan bir ürünü üretmek tamamen 
anlamsız olacaktır.

Dünyada ve ülkemizde bazı üreticilerin kurulu pazar bağlantıları 
olabilir. Bu üreticiler pazarlama yapmak için mevcut organizasyonları 
kullanabilir ve ürünlerini pazarlayabilirler. Oysa küçük ölçekli meyve 
ve sebze üreticileri, genellikle kurulu pazarları bulmakta zorlanırlar. 
Bu nedenle kendi durumlarına göre uyarlanmış pazarlama sistemleri 
geliştirmelidirler. Kooperatifler ve Üretici birlikleri kurarak ürünlerini ortak 
pazarlayabilirler. Nitekim en doğru yöntemin bu olduğuna inanıyoruz. 
Yahut tamamen kendilerine ait pazarlama sistemlerini de oluşturabilirler. 

Tarım A.Ş. olarak yurtiçi ve yurt dışı pazarlama konusunda deneyim 
sahibi ekibimizle hazırladığımız bu eğitim materyali çiftçiler, toptancılar, 
tüccarlar, eğiticiler ve öğretmenler için yenilikçi bir kaynak olacak. Meyve 
ve sebze sektöründeki kilit aktörlerin eğitilmesi, AB ülkelerinde ve diğer 
ülkelerde standartlara uyulmaması ve gıdaların reddedilmesi sebebiyle 
oluşan gıda kayıplarının önlenmesi açısından çok önemlidir.

Bu eğitim materyalini hazırlarken; meyve ve sebzelerin pazarlama 
standartlarına uyulmaması nedeniyle reddini azaltmayı, çiftçilerin, 
tüccarların, toptancıların, eğitmenlerin ve öğretmenlerin yetkinliğini 
arttırmayı, gıda kaybını azaltmayı hedefliyoruz.

Bu maksatla ilk olarak meyveleri pazarlamak için AB standartlarını 
araştırdık. İkinci olarak yenilikçi, kolay anlaşılır bir eğitim materyali 
geliştirmek için çok çaba sarfettik. Hazırladığımız bu eğitim materyalinin, 
kendi ürünlerini pazarlamayı amaçlayan hedef guruplar veya tüccarlar ve 
ihracatçılar için iyi bir yol haritası olacağına inanıyoruz. Ayrıca, mesleki 
eğitim ve öğretim okullarında ve kurumlarda eğitmenler ve öğretmenler 
için de iyi bir kaynak olacaktır.

Çizilen bu güzel yolda ilerlerken hatırlanmak ümidiyle, 

Saygılarımızla…

Fetullah BİNGÜL

Tarım A.Ş. Genel Müdürü
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1. GİRİŞ

Dünyada beslenme kaynaklarının önemli bir bölümünü meyve ve 
sebzeler oluşturmaktadır. Zengin besleyici değerleri ve sağlıklı beslenme 
olanakları sayesinde tüketim zincirinde büyük bir pay ve öneme 
sahiptirler.

Özellikle vitaminler, mineral maddeler ve lif bakımından zengin 
olan meyve ve sebzelerin bazılarının protein içerikleri de göz ardı 
edilemeyecek kadar fazladır. İyi bir beslenme programı ile yeteri 
kadar meyve sebze tüketildiğinde, günlük vitamin ve mineral madde 
gereksiniminin tamamının veya tamamına yakın bir bölümünün 
karşılandığı bilinmektedir. 

WHO ve FAO’nun yayınladığı raporda mevcut meyve ve sebze 
tüketiminin tahmini seviyeleri, dünya genelinde az gelişmiş ülkelerden 
100 g / gün’den, Batı Avrupa’da yaklaşık 450 g / gün’e kadar değişmektedir 
(WHO, 2003a). Kalp hastalığı, kanser, diyabet ve obezite gibi kronik 
hastalıkların önlenmesi için ve bu hastalıklardan korunmak için günde 
en az 400 gram meyve ve sebze (patates ve diğer nişastalı yumrular hariç) 
tüketimi önerilmektedir (WHO, 2003b).

Tarım çok karlı ve dinamik bir sektördür. Tarımda yaş meyve ve sebze 
sektörü ise ekiminden ambalajlanmasına kadar, yarattığı istihdam ve 
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getirdiği döviz getirisi nedeniyle katma değeri yüksek bir sektördür.

Sebze tarımı birim alanda yarattığı yüksek verim ve sağladığı net gelir 
nedeniyle, her geçen gün daha fazla dikkat çekmekte; geleneksel sebze 
üreticilerine ek olarak, tarım alanında faaliyet gösteren diğer üreticilerin 
ve hatta sanayi, inşaat, turizm, ulaşım gibi tamamen başka sektörlerde 
iş yapan kişilerin ve şirketlerin ilgi odağı haline gelmektedir. Bu durum, 
sebzecilik sektöründe geleneksel üretici görünümüne yeni bir boyut 
eklemiş ve ayrıca işletme şekillerinde de önemli yapısal değişiklikler 
meydana getirmeye başlamıştır (Abak ve ark., 2010).

Türkiye’de toplam 26 milyon hektarlık tarım alanının yaklaşık %11’inde 
meyvecilik yapılmakta ve bu alandan ortalama 15 milyon tona yaklaşan 
ürün elde edilmektedir. Türkiye bu üretim kapasitesi ile dünya toplam 
meyve üretiminde %3’lük bir paya sahiptir. Türkiye’nin diğer ülkelerden 
en önemli farkı değişik iklim koşullarının var olması nedeni ile çok fazla 
sayıda meyve türünün yetiştirme olanağına sahip olup oldukça geniş bir 
alanda meyvecilik kültürünü sürdürmesidir (Köksal ve ark. 2010).

Yaş meyve ve sebze sektörü, tarım sektörü içerisindeki en önemli 
alt sektörlerden biridir. Yaş meyve sebze sektörü, meyve ve sebzelerin 
tarımsal faaliyetlerle yetiştirilmesi ve yetiştirilen ürünlerin doğal bozunum 
süresinin tamamlanmasından önce ve üzerlerinde asli yapılarını değiştirici 
herhangi bir işlem yapılmadan nihai tüketicilere veya işleme tesislerine 
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ulaştırılması faaliyetlerini içermektedir. Yaş meyve ve sebze ekiminden 
ambalajlanmasına kadar, yarattığı istihdam ve getirdiği döviz getirisi 
nedeniyle katma değeri yüksek bir sektördür. Meyve ve sebze ihracatının 
artması için bol ve kaliteli üretim yapılması gerekmektedir. Yaş meyve ve 
sebze hassas ve kolay bozulabilen bir özelliği sahip olduğundan dolayı, 
nakliye konusu oldukça önemlidir (Şahin D. 2016). 

Dünya yaş meyve ve sebze sektöründe rekabet devam etmektedir. 
Ticaret yapacak gelişmekte olan ülkeler rekabet üstünlüğü olan ürünleri 
çok iyi bir şekilde belirlemeli ve uygulanacak proje ve politikalar bu 
öncelikler dikkate alınarak yürütülmelidir. Yaş meyve ve sebzede sektörün 
en önemli temel sorunu kayıt dışılıktır. Ürünün tüketiciye ulaşmasına 
kadar devreye giren komisyonlar ise fiyatları yükseltmektedir. Tarım 
sektöründeki sorunların çokluğu ve kısa sürede çözüme ulaştırılmasının 
güçlüğünü bilerek, belirlenen öncelikli alan ve ürünlerde adım adım 
çözümlerle sonuca gidilmesi daha faydalı olacaktır.

Yeterli ve güncel bir veri tabanı oluşturulmalıdır. Tarımsal veri 
tabanı oluşturulamamasının sonucu olarak yapılan tüm yaklaşımlar ve 
uygulanan projeler istenen hedeflere tam anlamıyla ulaşamamaktadır. 
Düzenli ve sağlıklı bir çiftçi kayıt sisteminin kurulması, ürün miktarları, 
ürün deseni, arazi kullanım bilgileri, çiftçi profili gibi konuların 
detaylandırılması sorunların tanımlanmasına ve çözüme yönelik proje 
uygulamalarına yardımcı olacaktır. Günümüzde sadece üretmek yeterli 
olmamaktadır. Ürün kaliteli olmalı, yeterli miktarda, düşük maliyetle 
üretilerek tüketiciye en yüksek tatmini sağlayacak şekilde, ulaştırılmalıdır. 
Yaş meyve ve sebzelerin pazarlanması aşamasında yeterli ürün borsaları 
bulunmamaktadır. Bu durum üreticinin ürettiği ürünü hak ettiği 
değerden pazarlayamamasına neden olmaktadır. Aynı zamanda ihracat 
değeri olan ürünlerde fiyat ve kalite istikrarsızlığına da yol açmaktadır. 
Ürün borsalarının kurulması ile yaş meyve ve sebze sektöründe fiyat 
istikrarı sağlanarak, sektör mağduriyeti önlenmiş olacaktır. Yaş meyve ve 
sebze üretiminde “işletme” bilincinin geliştirilmesi ve örgütlenme, sektör 
için mutlak bir koşuldur. Ekonomik işletme boyutundan uzak üretim 
alanlarının verimli çalışması ancak örgütlenme ile mümkün olacaktır 
(Kızılaslan H. ve Yalçın A.2012).

“Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi 
Yaklaşımlar” Projesi Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu 
tarafından desteklenmekte olup Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Proje 
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paydaşları, Türkiye’de Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü (TAGEM), Gaziantep Üniversitesi (GÜ), Bursa Büyükşehir 
Belediyesi (TARIM AŞ.) ve Bursa Ticaret Borsası’dır (BTB). Projemizin 
yurtdışı paydaşları ise, İspanya’dan Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji 
Merkezi (CTC), Romanya’dan Dunarea De Jos Üniversitesi (UDJ) ve 
Avusturya’dan, ISEKI Gıda Derneği (IFA)’dir. 

Projede yaş meyve ve sebze sektöründe çalışan kişiler için; hasat 
sonu kayıpların azaltılması, gıda atıklarının değerlendirilmesi ve bunların 
ekonomiye geri kazanımına yönelik mesleki eğitim materyallerinin 
hazırlanması ve sektör çalışanlarına gerekli eğitimlerin verilmesi 
amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında hazırlanan “Meyvelerin Pazarlama Olanakları 
Eğitim Materyali” kendi ürünlerini pazarlamayı hedefleyen tüccarlar 
ve ihracatçılar gibi hedef gruplar aynı zamanda meslek okullarında ve 
kurumlarında eğitmenler ve öğretmenler için iyi bir kaynak olacaktır. 
Yenilikçi, kolay anlaşılır bir şekilde hazırlanan eğitim materyali ile 
yaş meyve ve sebze üretimi ve pazarlamasını gerçekleştiren, kişi ve 
kuruluşların mesleki yeterliliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Yapılan 
araştırmalar özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerse yaş sebze ve 
meyvenin tarladan sofraya ulaşıncaya kadar önemli kayıplara uğradığını, 
yetiştiriciliğin yanı sıra, hasat sırasında ve hasat sonrasında kayıplar 
meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Özellikle hasat sonrasında taşıma, 
muhafaza ve pazarlama sırasında da kayıplar yaşandığını bildirilmektedir. 
Bu sebeple hasattan tüketiciye ulaşana kadar olan aşamalarda kayıpların 
azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve hazırlanan materyaller oldukça 
önemlidir.

2. YAŞ MEYVE VE SEBZE PAZARLAMA 
SİSTEMLERİ

Genel olarak pazarlama bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını 
geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının 
yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren 
etkinliklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

Pazarlamanın tarihsel gelişimi incelendiğinde Şekil 1’de görüldüğü gibi 
1850 ile 1990 yılları arasındaki süreçte pazarlamanın gelişimi 4 ana dönemde 
ele alınarak, son aşama “Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışı” olarak ifade 
edilmiştir. 1850-1900 yılları, üretim odaklı işletmelerin dönemidir. Bu 
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dönemde, arz talebi karşılamadığı için işletmeler ürettiklerinin tamamını 
satabildiklerinden dolayı satış çabaları, tutundurma, reklam vb. tanıtım 
çabaları göstermemişlerdir. Ayrıca müşterilerin istek ve ihtiyaçları ve 
ürünün kalitesine ilişkin hiçbir faktör ele alınmamıştır. 1900 – 1950 yılları, 
satış odaklı işletmelerin dönemidir. Müşterilerin ilgileneceği düşünülen 
ürünler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Reklam, satış ve dağıtım kanalları 
ön plandadır. Pazarın geliştiği görülmektedir. 1950-2000 yılları, veri 
tabanı kullanarak pazarlama yapan işletmeler ortaya çıkmaya başlamış 
ve önceki pazarlama faaliyetleri sonuçları ve hedef müşteri kitlesi göz 
önüne alınarak pazarlama yapılmaktadır. Bu dönemde işletmeler, kendi 
ürettiklerini almaya insanları ikna etmek yerine, onların istediklerini 
üretmek zorunda olduklarını anlamaya başlamışlardır. Bu durum, pazar 
bölümlerinin müşteri ihtiyaçlarına odaklanmayı ifade eden ve pazar 
yönelimlilik olarak anılan anlayışın başlangıcı olarak kabul edilmektedir 
(Pride ve Ferrell, 1999).

Şekil.1. Pazarlama sistemlerinin geçirdiği dönemler (Bose R. 2002)

Dünyada pazarlama denilince ilk akla gelen isim olan Philip Kotler 
tarafından literatüre kazandırılan pazarlama karması ya da diğer bir 
deyimle 4P adını Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), 
Tutundurma (Promotion) kelimelerinin ilk harflerinden almaktadır.

Pazarlama müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve 
bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama 
işlemidir. Pazarlamada önce bir ürün ortaya konulmalı sonra bu ürün 
piyasa şartlarına göre fiyatlandırılmalı daha sonra tüketiciye ulaştırılmalı 
ve son olarak da piyasada ürünün tutundurulması sağlanmalıdır.

Geleneksel pazarlamadan, modern ve post modern pazarlamaya 
doğru giden zaman diliminde birçok yeni pazarlama yaklaşımını da 
beraberinde getirmiştir. Bu yeni yaklaşımlar, zamana, durum ve şartlara 
göre uygulanmış ve halen uygulanmaya devam etmektedir. Gelişen 
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teknoloji ve internetin yaygınlaşması, bir taraftan üretimi kolay ve 
daha kaliteli hale getirirken, diğer taraftan da üreticilerin tüm dünya 
pazarlarına ulaşımını kolaylaştırmıştır. Artık küresel bir pazar mevcuttur. 
Tüketiciler dünyanın istedikleri yerden istedikleri zamanda istedikleri 
ürünleri alabilir hale gelmişlerdir. Tüketicilerin bilgi düzeyleri arttığı için 
beklenti istek ve ihtiyaçları değişmiştir. Tatmin dereceleri yükselmiştir. 
İşletmelerin, müşterilerini memnun etmek ve kar elde ederek yaşamlarını 
sürdürmeleri için, müşteriyi tüm organizasyonun odak noktasına koyarak, 
tüm işletme çalışanlarının müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını alarak ona 
uygun ürünler geliştirerek sunmaları zorunlu hale gelmiştir. İşletmelerin 
bu bilgiler ışığında hareket etmeleri gerekmektedir (Alabay M.N. 2010). 

Tarımsal pazarlama ise üreticinin hangi miktar ve kalitede ürün 
üreteceği ile başlayan, ürünün pazara hazırlanması, standardizasyonu, 
depolama, nakliye ve son olarak tüketiciye ulaştırılmasına kadar geçen 
süreçteki faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır. Diğer bir tanımla tarım 
ürünlerinin üretim yerlerinden satış yerlerine oradan da tüketicilere 
geçme hareketini sağlayan faaliyetlere tarımsal pazarlama denir.

Tarım ve gıda pazarlama hizmetleri ana ve yardımcı hizmetler olarak 
sınıflandırılmaktadır.

Pazarlamanın ana hizmetleri

• Toplama
• İşleme
• Dağıtım

Pazarlamanın yardımcı hizmetleri

• Ürün hasadı ve toplanması
• Derecelenme, sınıflandırma, boylarına,, standardizasyon ve kalite 

kontrolü,
• İşleme
• Paketleme ve ambalajlama
• Taşıma
• Depolama
• Zarar tehlikesine göre alınması
• Fiyatın oluşturulması
• Finansman ve muhasebe
• Satış
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• Talep yaratma, yeni ürün geliştirme ve inovasyon (Vural H. 2014)

Ekonomik öneme sahip tarımsal ürünlerin pazarlanmasında kamu, 
özel sektör, ticaret borsaları, haller, kooperatif ve birlikler, toplayıcılar 
ve toptancılar rol oynamaktadır. Pazarlama sistemleri ürünün yapısına 
göre değişmektedir. Yaş meyve ve sebzelerin pazarlanmasında izlenen 
yol ile hayvansal ürünlerin, endüstri bitkilerinin ve tahılların pazarlanma 
sistemleri birbirinden farklılık göstermektedir. Geleneksel bir pazarlama 
sisteminde tüketiciye ulaşana kadar geçen yol üretici, toptancı ve 
perakendeci şeklinde üç temel grupta toplanabilir.

Ürün ve kalite kaybı yaş meyve ve sebzeler gibi kayıp riski doğası 
gereği fazla olan tarımsal ürünlerde pazarlama sistemlerinin doğru seçilip 
uygun pazarlama kanallarının kullanılması büyük önem arz etmektedir.

2.1 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YAŞ MEYVE VE 
SEBZE PAZARLAMA SİSTEMLERİ

Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye’de de olduğu gibi, yaş meyve ve 
sebze üretimi bakımından dünyanın önde gelen üreticileri arasında 
yer almaktadır. Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkelerde haller genellikle 
belediyeler ve çiftçi kooperatifleri tarafından kurulmuştur. Avrupa 
genelinde günlük fiyatlar (ithalat ve tüketici) halin ortalama fiyatı civarında 
(ulaşım masrafı dikkate alınarak) oluşmaktadır. Öne çıkan merkezi haller 
Londra (Covent Garden), Paris ve Münih halleridir. Hallerdeki satış yerleri 
üretici, komisyoncu, toptancı ve ithalatçı gibi satıcılara kiralanmaktadır. 
Ürünün bol ya da kıt olduğu dönemlerde pazar düzenleme politikalarının 
oluşturulduğu merkezlerdir. Eğer yerli üretici zarar görecek seviyede fiyat 
oluşmuşsa, o malın ithalatına izin verilmemektedir. 

Toptancı hallerde ambalajlama, tasnif ve soğuk depolama tesisleri 
de yer almaktadır (Vural, 2006). Toptancı hallerinin kuruluş amacı; yaş 
sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun 
olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak, üretici ve 
tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını 
dengeli ve eşit bir şekilde korumak ve toptancı hallerini modern ve 
çağdaş bir altyapı sistemine kavuşturmaktır (Polat, 2010).

Avrupa Birliği’nde (AB) tüketiciye taze, güvenli ve sağlıklı ürünler 
ulaştırılmasına büyük bir önemin verildiği AB’de sebze ve meyve üretimi 
ve ticaretinin kendine özgü yapısına uygun önlemler alınmaktadır. 
AB bünyesinde kurulan EUCOFEL (European Union of the Fruit and 
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Vegetable, Wholesale, Import and Export Trade-AB Sebze ve Meyve 
Toptancı, İhracatçı ve İthalatçılar Birliği); AB fiyat mekanizması, ihracat 
teşvikleri, kalite standartları, hijyen kuralları, gümrük vergileri, ambalaj 
ve ambalaj atıkları, destekleme fonları, bilgi alışverişi konularında faaliyet 
göstermektedir. EUCOFEL, AB piyasasında taze ürünlerin tüketimini 
artırılması suretiyle, taze ürün tüketiminin sağlıklı yaşama olan katkısını 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. AB’de yaş sebze ve meyve ticaretinde; 
Meyve Sebze Ortak Piyasa Düzenine İlişkin 2200/96 sayılı tüzük ile Taze 
Meyve Sebzede Pazarlama Standartlarına Uygunluk Denetimine İlişkin 
1148/2001 sayılı tüzük ana çerçeveyi oluşturmaktadır. Bu iki tüzük dışında, 
yaş sebze ve meyve ticaretine ilişkin çok sayıda direktif ve düzenleme de 
vardır. 

Meyve Sebze Ortak Piyasa Düzenine İlişkin 2200/96 sayılı tüzük 4 
temel konuyu içermektedir. 

Bunlar; 

• Yaş sebze ve meyvenin sınıflandırılması ve standartların 
oluşturulması,

• Üretici örgütlerinin oluşturulması, 
• Müdahale düzenlemeleri, 
• Üçüncü ülkelerle ticaret’tir. 

Taze Meyve Sebzede Pazarlama Standartlarına Uygunluk Denetimine 
İlişkin 1148/2001 sayılı tüzük ise;

• Kalite standart denetimleri yapacak yetkili kuruluşun 
belirlenmesi, 

• Tacir veri tabanının oluşturulması, 
• Yurt içinde uygunluk denetimlerinin yapılması,
• İhracat ve ithalatta kalite uygunluk denetimlerinin yapılmasını 

öngörmektedir (Özsu, 2005).

AB’de meyve ve sebze pazarlamasında aktif rol oynayacakları 
düşüncesiyle, üretici organizasyonları desteklenmektedir. Üyelik 
gönüllüdür ancak, üyelerin bütün ürünlerini üretici organizasyonları 
vasıtasıyla pazarlamaları gerekmektedir. Demokratik kurallar 
çiftçilere, organizasyonlarını kontrol etme imkanı sağlamaktadır. Bu 
organizasyonlar, çiftçilere çevre dostu üretim metotları açısından teknik 
yardım sağlamakla yükümlüdürler. Üye ülkeler üretici organizasyonlarını 
belli bir asgari üye sayısı ve asgari pazarlanabilir ürün miktarını göz önüne 
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alarak resmen tanımaktadırlar. Gerek ithal edilen gerekse üretici birlikleri 
kanalıyla pazarlanan ürünlerin birinci el toptan satışı prensip olarak 
mezat (açık arttırma ile satış) yoluyla gerçekleştirilmektedir. Süpermarket 
ve hipermarketler ise üretici birliklerinden doğrudan alım yapmayı tercih 
etmektedir. Üretici Birlikler, genel olarak, kurdukları kooperatifler kanalıyla 
mezatları yürütmektedir. Tüm üretici birliklerinin üst birlikleri ve branş 
birlikleri bulunmaktadır. AB ülkelerinde yaş sebze ve meyvelerin toptancı 
hallerine girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Avrupa Birliği’nde sebze 
ve meyve toptancı, perakendeci, dağıtımcı ve paketleyicileri; sattıkları 
veya satılmasına aracılık ettikleri ürünlerin gerekli tüm bilgileri içeren 
etiketi taşımasından sorumludur. Ürün etiketsizse ve ürünü alan satıcı 
da ürünü bu şekilde kabul etmişse, ürünün etiketlenmesinden sorumlu 
durumdadır. AB üyesi ülkelerdeki sebze ve meyve toptan ticareti ile 
ilgili uygulamalara bakıldığında, üye ülkeler arasında farklılıklar olduğu 
görülmektedir (Kızılaslan H. ve Yalçın A.2012).

Avrupa Birliği’nde tarım ürünlerine yönelik piyasa düzenleri, Ortak 
Tarım Politikası (OTP) kapsamında ele alınmaktadır. Farklı yıllarda 
reformlar geçirmesine karşın OTP’nin hedefleri; üretim standartlarını 
ve teknolojiyi geliştirmek, tarımsal üretim araçlarının etkin kullanımını 
sağlamak, AB içi tarımsal verimliliği artırmak, piyasalarda istikrar sağlamak, 
ürünlerde arz ve gıda güvenliği sağlamak, istihdamda istikrar sağlayarak 
çevreye uyumlu bir üretim şekli ile üreticinin ekonomik ve sosyal refahını 
sağlamak olarak sınıflandırılabilir (Pezikoğlu F. 2016).

2.2 TÜRKİYE’DE YAŞ MEYVE VE SEBZE PAZARLAMA 
SİSTEMLERİ

Türkiye’de sebze ve meyve ticaretine ilişkin ilk yasal düzenlemelerin 
1930 tarihli 1580 sayılı Kanunla yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu 
düzenlemelerin, sebze ve meyvelerin alınıp satılmasında temel merkez 
konumunda olan toptancı hallerine yönelik olduğu müşahede 
edilmektedir. Sonraki yasal düzenlemeler, sırasıyla 1960 tarihli 80 sayılı 
Kanun, 1995 tarihli 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve son olarak 
2010 tarihli 5957 sayılı Kanundur. Kamuoyunda kısaca Hal Kanunu olarak 
ifade edilen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği 
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla, 
yukarıda belirtilen yasal düzenlemelerin kaldırıldığı ve sebze ve meyve 
ticaretinin yeni bir bakış acısıyla düzenlendiği görülmektedir. 5957 sayılı 
Yeni Hal Kanunu, pek çok yeni düzenlemeyi beraberinde getirmektedir. 
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Bunlardan en önemlisi bildirim işlemidir (Coşkunçelebi D., 2012).

Türkiye’de de tarımsal pazarlama kanalları üründen ürüne ve bölgeden 
bölgeye farklılıklar göstermektedir (Anonim, 2010a).

Ülkemizde meyve sebze pazarlama işlemleri genellikle kamu dışı 
pazarlama şeklinde yürütülmektedir. 

Türkiye’nin meyve üretimindeki yeni arayışları, iç tüketimin 
karşılanması ve istikrarlı pazarlara ihracatın geliştirilebilmesi için pazarın 
isteklerine uygun çeşitlerle, verimin ve kalitenin yüksek olduğu, maliyeti 
düşürülmüş, geniş bir zaman diliminde süreklilik arz eden, sertifikalı 
üretim modellerinin (iyi tarım uygulamaları (İTU), Global GAP, organik 
tarım) tüm türlerde yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda meyve 
alanlarımızın, mekanizasyonun da etkin olarak kullanılabileceği yoğun 
ve modern bahçeler şeklinde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 
Dünya meyveciliğinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin meyve 
üretimindeki yeni arayışları, pazarlanabilir ürün miktarı yüksek, maliyeti 
düşürülmüş, arz-talep dengesi esas alınarak planlanmış, sertifikalı üretim 
modellerinin tüm türlerde yaygınlaştırılması, iç tüketimin karşılanması ve 
istikrarlı pazarlara ihracatın geliştirilmesi gerekmektedir (Dumanoğlu ve 
ark. 2015).
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Türkiye’de üretilen sebze türlerindeki çeşitlilik ve üretim miktarı 
yeterlidir. Türkiye’nin üretimi gereksinmenin üzerindedir. Bununla birlikte, 
girdilerde dışa bağımlılık sürmektedir. Yaşanan en önemli problem 
pazarlama aşamasındadır. Sebzecilik gelecek için rekabet gücü yüksek 
olan bir sektördür. Sorunların çözülmesi ile dış pazarlardaki yerimizin 
garanti altına alınması sağlanabilecektir.

Sebzecilik sektörünün yaşadığı sorunlar, diğer sektörlerdeki 
üreticilerden farklı değildir. Sebzecilik sektöründe karşılaşılan sorunlardan 
en önemlilerinden biri de pazarlama olanaklarıdır.
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Türkiye sebze üreten bir ülke olmasına rağmen, ürettiğinin ancak % 
4’ünü satabilen bir ülkedir. Türkiye’nin ürettiği sebzenin hala % 25-30 
civarındaki bir kısmı pazarlama öncesi ve sonrasında kayba uğramaktadır. 
Sahip olunan pazarlarda rekabet gücünün yüksek olması gerekmektedir. 
Sebzelerin işlenerek pazarlanması gelecekte de önemini koruyacaktır. 
Ayrıca dış pazarlarda yerel ürünlerin tercih edildiği görülmektedir. Bu 
avantaj gelecek için iyi değerlendirilmelidir. Yöresel tatların korunmasında 
üretimde kullanılan hammadde kalitesi önemlidir. Türkiye’nin yerel 
çeşitlerinin ıslah yoluyla kalitelerinin artırılması gerekmektedir. Böylece 
gen kaynakları da değerlendirilmiş olacaktır. (Yanmaz R. ve ark. 2015) 

3. PAZARLAMA KANALLARI

Pazarlama kanalları üretilmiş olan ürünlerin son tüketiciye ulaşıncaya 
kadar izleyeceği yoldur. Bir diğer tanımlama ile üretilmiş olan ürünler 
son tüketiciye ulaşıncaya kadar çeşitli yollar izlerler, çeşitli aracılar ile 
karşılaşırlar ve değişik şekillerde işlenirler. Ürünlerin üretimlerinden 
itibaren içinden aktıkları ve işleme, depolama, paketleme, elden ele 
geçme gibi değişik olaylar ile karşılaştıkları bu yollar ve yerler toplu olarak 
“pazarlama kanalları” olarak adlandırılırlar (Güneş, 1996).

Tarımsal pazarlama kanalları ülkeden ülkeye çeşitli farklılıklar 
göstermektedir. Çünkü her ülkenin tarımsal üretim yapısı, beslenme 
alışkanlıkları ve tüketicilerin talepleri birbirlerinden farklı özellik 
göstermektedir (Anonim, 2010a).

Pazarlama kanalları sadece yurtiçi piyasalardaki değil, aynı zamanda 
uluslararası piyasalardaki tüketici ya da alıcılara da ürün sağlayabilecek 
şekilde yapılandırılabilmelidir. Böylece herhangi bir ürünün pazar alanı 
genişletilerek pazarlama imkanları da artırılabilir

Türkiye’de yaş meyve ve sebze pazarlamasında çeşitli kanallar 
mevcuttur. Meyve ve sebze üreticilerinin bir kısmı ürünlerini yol 
üstü pazarlarında veya tarlada (üretim yerinde) satarak tüketiciye 
ulaştırmaktadırlar. Bir kısım üreticiler, üretim yerinin pazara uzak 
olması veya nakliye masrafının ağır olması sebebiyle, üretim yerinde 
komisyonculara satmak yolu ile de ürünlerini pazarlayabilmektedir. 

Komisyoncu ise çiftçilerden satın aldığı ürünleri perakendeci ve 
toptancı dağıtım kanallarına pazarlamakta ve buradan pazar, süper 
market, manav ve bakkallara aktarılarak tüketiciye ulaştırılmaktadır. 
Üreticiler, tarım kooperatifleri ve ihracatçı firmalara da doğrudan 
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ürünlerini pazarlayabilmektedir. Diğer bir pazarlama kanalı ise meyve 
ve sebzelerin tarım kooperatifleri yoluyla perakendecilere ve oradan 
da tüketicilere ulaşmasıdır. Yaş sebze ve meyve pazarlama kanallarının 
nispeten en uzun olanı ise “üretici –toplayıcı - komisyoncu (üretim 
yerinde) – toptancı -komisyoncu (tüketim yerinde) – perakendeci – 
tüketici” şeklindedir. Ancak çoğunlukla yaş meyve ve sebze pazarlaması 
Toptancı Hal’lerinde yapılmaktadır (Niyaz Ö.C., ve Demirbaş N. 2016). 

AB ülkelerinde yaş sebze ve meyvelerin toptancı hallerine girme 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Yaş sebze ve meyve, genel olarak üç 
kanaldan perakendeciye ulaştırılmaktadır; (1) toptancı halleri, (2) 
büyük dağıtıcı marketler, (3) üretici birlikleri. Bunlardan büyük dağıtıcı 
marketler, toptan ve perakende dağıtım yapabilmektedirler (Niyaz Ö.C., 
ve Demirbaş N. 2016).

4. TİCARET TÜRLERİ

Teknolojideki gelişmeler, küreselleşmenin gelişmesine katkı sağlamıştır. 
Teknolojinin gelişmesi sonucunda insanların iletişimi artmıştır. Gerek 
teknoloji gerekse de, küreselliğin artmasıyla, müşteri için tüm dünya bir 
pazar haline geldiğinden, müşterinin beklentileri artmış, buna paralel 
olarak ta, pazarlamada müşteri merkezli anlayış hakim olmuştur. İşletmeler, 
teknolojinin gelişimi ve küresel gelişmeler sonucunda organizasyon 
yapılarını değiştirmek zorunda kalmış ve pazarlama, üretimin de önüne 
geçerek en önemli fonksiyon haline gelmiştir. Böylece, üretim sistemleri 
üretimle değil pazarlamayla başlar hale gelmiştir (Alabay M.N. 2010).

Ticaret türleri; parekende, toptan, dış ve e- ticaret olarak 
sınıflandırılmaktadır. Tarımsal ürünlerin pazarlama sistemlerinde de bu 
ticaret türlerinin hepsi uygulanabilmektedir. Mevcut tarımsal ürünlerin 
yapısal özelliklerine bağlı olarak en uygun pazarlama sisteminin tercih 
edilmesi gerekmektedir. Özellikle yaş meyve ve sebze gibi ürünlerin 
pazarlanmasında tercih edilecek pazarlama sistemine ürünün kolay 
bozulabilir olması dikkate alınarak karar verilmelidir. Böylece hasat 
sonrası kayıplar olarak adlandırılan çürüme bozulma gibi kayıplar en aza 
indirilmiş olacaktır.

Parekende ticaret; malların toplu olarak değil de tek tek ya da birkaç 
parça durumunda satılmasına dayanan satış biçimidir.

Toptan ticaret; perakende olmayıp toplu olarak yapılan mal satış 
biçimidir. Toptan satış da ürünün fiyatı Perakende satıştan daha aşağıdadır. 
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Toptan satışlarda genellikle çek, senet gibi ödeme şekilleri devreye girer.

Dış ticaret; bir ülkenin dış alım ve dış satımının yani ithalat ve 
ihracatının tümü olarak tanımlanır.

Dış ticarette ihracatın firmalara sağladığı doğrudan faydalar şunlardır;

• Pazar payını genişletme fırsatı verir
• Eğer iç pazarda kapasite tam kullanılmıyor ise üretimi artıma 

imkanı sağlar, İç pazara olan bağımlılığı azaltır, ya da iç pazardaki 
durgunluğutelafi etme imkanı verir

• Dış pazarlara girerek iç pazardaki rekabeti yayma imkanı verir
• İç pazarda denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç ederek dış 

pazara girilmesi, Pazar araştırılması maliyetini azaltır
• Uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabet, ihracatçıları, 

ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik eder, 
böylece teknolojik “knowhow” düzeyinde gelişme sağlanır (Vural 
H.,2014).

e-ticaret; herhangi bir ürün ya da hizmet için, çeşitli ödeme 
yöntemleriyle bir internet sitesi üzerinden ticaret yapılmasını veya sipariş 
verilmesini sağlayan bir alışveriş yöntemidir.

Tarım ürünleri özellikle yaş meyve sebze pazarlama sistemlerinde 
ülkeler tercihlerini tarım politikaları, mevzuatlar, işletme yapıları, 
pazarlama kanalları v.b. gözönünde bulundurarak yapmaktadırlar.

Yaş meyve ve sebze ekiminden ambalajlanmasına kadar, yarattığı 
istihdam ve getirdiği döviz getirisi nedeniyle katma değeri yüksek bir 
sektördür. Meyve ve sebze ihracatının artması için bol ve kaliteli üretim 
yapılması gerekmektedir. Yaş meyve ve sebze hassas ve kolay bozulabilen 
bir özelliği sahip olduğundan dolayı, nakliye konusu oldukça önemlidir. 
Sektörün ihracatının artırılmasında diğer bir unsurda pazarlamadır. 
Ambalajlama, paketleme ve marka dış pazarlarda talebi artıracaktır. 
Bu nedenle ihracatçıların bilgilendirilerek teşvik edilmesi ve kalite 
sistemlerinin yaygınlaştırılması son derecede önemlidir (Şahin D. 2016).

4.1 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YAŞ MEYVE VE 
SEBZE İHRACATI

Taze meyve ve sebzeleri Avrupa’ya ihraç ederken, aşağıdaki şartlara 
uyulması gerekmektedir.
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• Gıda güvenliği
• Ürün kalitesi
• Sosyal çevresel ve iş uyumu

Sağlık ve çevre risklerinden kaçınmak için, Avrupa Birliği (AB) gıda 
ürünlerinde ve üzerinde bulunan pestisitler için maksimum kalıntı 
seviyelerini (MRL’ler) belirlemiştir. İzin verilenden daha fazla pestisit 
içeren ürünler Avrupa pazarından çekilecektir.

İngiltere, Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi bazı Üye Devletlerde 
bulunan alıcılar, Avrupa mevzuatında belirtilen MRL’lerden daha katı 
olan MRL’leri kullanmaktadırlar. Süpermarket zincirleri en sıkı ve yasal 
MRL’nin % 33 ile % 70’ini talep etmektedir.

Bu amaçla ürünlere ait MRL değerlerini öğrenmek için EU Pesticide 
Database kullanılmaktadır. 

Giderek daha fazla alıcı, ilaçlama programları ve kayıtları hakkında ön 
bilgi istemektedir. 

Bulaşanlar gıdaya kasıtlı olarak ilave edilmemiş, ancak üretim, 
paketleme, taşıma veya tutma aşamalarının çeşitli aşamalarında mevcut 
olabilecek maddelerdir. Pestisitler için MRL’lere benzer şekilde, Avrupa 
Birliği birkaç kirletici için sınırlar koymuştur. Özellikle nitrat (ıspanak ve 
marul) ve kadmiyum, kurşun, civa ve inorganik kalay gibi ağır metaller için 
sınırlar, taze meyve ve sebzeler için uygundur. Taze meyve veya sebzelerin 
çoğu için kurşun kontaminasyonu sınırı 0,10 mg / kg ve kadmiyum 0,050 
mg / kg’dır.

Önceden kesilmiş meyve ve sebzelerin yanı sıra pastörize edilmemiş 
meyve suları veya filizlenmiş tohumlar tedarik ederken, salmonella ve E. 
coli gibi mikrobiyolojik tehlikeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ürün 
kontrolü sırasında bu maddeler bulunmamalıdır. 2073/2005 sayılıAvrupa 
Tüzüğü (EC), test yöntemleri, örnekleme planı ve ölçüm limitleri hakkında 
bilgi vermektedir.

Avrupa Birliği’ne ihraç edilen meyve ve sebzeler, bitki sağlığı ile ilgili 
Avrupa mevzuatına uymak zorundadır. Avrupa Birliği, Avrupa’daki bitki 
ve bitki ürünlerine zararlı organizmaların girişini ve yayılmasını önlemek 
için bitki sağlığı gerekliliklerini ortaya koymuştur. Bu gereksinimler, 
ithalatçı ve ihracatçı ülkelerdeki yetkili gıda güvenliği yetkilileri tarafından 
yönetilmektedir. Ülkelerin Avrupa Birliği ile yerinde sağlık anlaşmaları 
yapması gerekmektedir. Aksi takdirde, Avrupa’ya ihracat yapılamayacaktır.
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Aşağıdaki meyve ve sebzeler sağlık denetimlerine tabidir ve nakliyeden 
önce bitki sağlığı sertifikaları gerektirir:

• Yapraklı sebzeler (kereviz, fesleğen);
• Narenciye;
• Kumquat;
• Patlıcan;
• Trabzon hurması (kaki):
• Elma; 
• Armut;
• Mango; 
• Çarkıfelek;
• Erik;
• Guava;
• Kuş üzümü;
• Yaban mersini;
• Gül elma, soursop (guanábana), ayva ve acı salatalık gibi birkaç 

egzotik ürün.
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AB’ye ithal edilen gıdaların kontrolü
Gıda güvenliğini sağlamak ve çevresel hasarı önlemek için ürünler 

resmi kontrollere tabi tutulacaktır. Bu kontroller, Avrupa pazarında 
pazarlanan tüm gıdaların güvenli ve tüm geçerli yasal gerekliliklere uygun 
olmasını sağlamak için gerçekleştirilmektedir.

Üç tip kontrol vardır:

a) Belgesel çekler;

b) Kimlik kontrolleri;

c) Pazarlama standartlarına uygunluk kontrolleri.

Belirli ülkelerden kaynaklanan belirli ürünlerin uyumsuzluğunun 
tekrarlanması halinde, Avrupa Birliği kontrolleri daha yüksek bir 
seviyede gerçekleştirmeye veya acil durum tedbirlerini belirlemeye 
karar verebilmektedir. Kontroller, Avrupa’da ithalat ve pazarlamanın 
tüm aşamalarında gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, çoğu kontrol giriş 
noktalarında yapılmaktadır.

Taze meyve ve sebze ithalatçıları için ürünlerin izlenebilirliği zorunludur. 
Bu yükümlülüğü yerine getirmek için, Avrupalı ithalatçılar tüm meyve ve 
sebzeler için menşe kanıtı sunulmasını isteyeceklerdir. Bir Konşimento, 
bitki sağlığı sertifikası, paketleme listesi ve özel dokümantasyona ek 
olarak, lot numarası veya GLOBALG.AP Numarası (GGN) gibi ayırtedici 
bir izlenebilirlik kodu da kullanılacaktır.

İlave belgelendirmeler
Gıda güvenliği tüm Avrupa gıda sektörlerinde en önemli öncelik 

olduğundan, çoğu alıcının sertifikasyon şeklinde satıcıdan ekstra garanti 
talep etmesi mümkündür. Tüccarlar, gıda işlemcileri ve perakendeciler 
gibi tedarik zincirindeki tüm alıcılar, tehlike analizi ve kritik kontrol 
noktalarına ( HACCP ) dayalı bir gıda güvenliği yönetim sisteminin 
uygulanmasını beklemektedirler.

Bunun yanısıra GLOBAL G.A.P., BRC, IFS, SQF, FSSC 22000, veya 
endüstri tarafından geliştirilen diğer standartlara uyulması gerekmektedir.

Bahsedilen tüm yönetim sistemleri, Global Gıda Güvenliği 
Girişimi (GFSI ) tarafından kabul edilmektedir, bu da genellikle büyük 
perakendeciler tarafından kabul edildiği anlamına gelmektedir. Sertifika 
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programlarına uygunluk ülkeler, ticaret kanalları ve piyasa durumları 
arasında farklılık göstermektedir. Alıcılar arz sıkıntısı sırasında daha hafif 
uygulamalar beklemektedir.

Etiketleme ve paketleme
AB pazarında yer alan gıdalar gıda etiketlemesine ilişkin mevzuatı 

karşılamak zorundadırlar.

Taze meyve veya sebze ambalajları aşağıdaki özellikleri taşımak 
zorundadır.

• Paketleyicinin veya dağıtıcının adı ve adresi;
• Üretimin adı ve çeşitliliği (eğer ürün ambalajın dışından 

görünmüyorsa);
• Menşei ülke;
• Sınıf ve boyut (pazarlama standartlarına göre);
• İzlenebilirlik için lot numarası veya GLOBALG.AP sertifikalı ise 

GGN (önerilir);
• Paketin adını ve adresini değiştirmek için resmi kontrol işareti 

(isteğe bağlı).
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Avrupa’da pazarlanan ambalajlar, çevreyi korumayı amaçlayan 
genel gerekliliklerin yanı sıra, tüketicilerin sağlığı için herhangi bir riskin 
önlenmesi için tasarlanan özel hükümlere uygun olmalıdır. Ambalaj, 
ürünü kirlenmeye, sızmaya ve nem kaybına karşı korumalıdır. Ürünler ve 
paketleme tek tip olmalıdır.

Alıcılar için ek şartlar

Sosyal ve çevresel uyum
Üretim bölgelerindeki sosyal ve çevresel koşullara artan bir ilgi vardır. 

Çoğu Avrupalı alıcının, sizin bağlı kalmanızı bekleyecekleri bir davranış 
kuralları vardır. Çoğu taze meyve ve sebze için, ürün kalitesi en yüksek 
önceliğe sahip olmasına rağmen, sosyal uyum önemlidir.

Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) ile ilgili inisiyatifler ve dikkat, 
Avrupa’nın çeşitli kısımlarına göre farklılık göstermektedir. Avrupa’nın 
doğu kesiminde, daha az sayıda alıcı sıkı bir sosyal uyum gerektirirken, 
Batı Avrupa’da bazı çok uluslu şirketler bile kendi uyum programlarına 
sahipler. 

Şirket performansı 
Gıda güvenliği gereksinimlerine, kalite standartlarına ve sertifikalara 

uymak, Avrupa’da taze ürünlerin pazarlanması için bir ön şarttır, ancak 
yine de başarı için bir garanti değildir. Alıcılar güven ve güvenilirlik ararlar, 
bu da satıcıların performansının ürün kadar önemli olduğu anlamına 
gelir. Pazarlamadaki en önemli şeylerden bazıları zamanında teslimat, 
proaktif iletişim ve anlaşmalara bağlılıktır.

Bununla birlikte, çabuk bozulan pazarda, kalite bozulmaya 
başladığında veya talep yavaşladığı zaman ürünler çok düşük fiyatlarla 
alıcı bulacaktır.

Niş Pazar (Organik ürünler)
Resmi ve ortak gerekliliklere ek olarak, organik meyve ve sebzeler gibi 

niş pazarlara özel şartlar uygulanmaktadır.

Artan sayıda Avrupalı tüketici doğal yöntemlerle üretilen ve işlenen 
gıda ürünlerini tercih etmektedir. Organik meyve ve sebzeler daha yüksek 
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bir üretim maliyetine sahiptir, ancak aynı zamanda Avrupa pazarında 
daha değerlidirler.

Avrupa Birliği’nde organik ürünleri pazarlamak için, AB mevzuatında 
belirtilen organik üretim yöntemlerini kullanmak gerekmektedir.

Ayrıca, meyve ve sebzeleri organik olarak pazarlayabilmek için en az 
iki yıl boyunca bu üretim yöntemlerini kullanmak gerekmektedir.

Satıcı, AB organik kontrol kuruluşlarından ithalat izni için başvuruda 
bulunmalıdır. Akredite bir sertifika sahibi tarafından denetlendikten 
sonra, ürünlere AB organik logosunun yanı sıra standart sahibinin logosu 
da eklenebilir (Anonim 2018d).

4.2 TÜRKİYE’DE YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATI

“Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2009 Resmi 
Gazete Sayısı: 27338)” kapsamında faaliyetini gösteren Türkiye İhracatçılar 
Meclisi, bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliğini, 
27 ihracatçı sektörü, ihracatçılara ve ihracatçı birliklerine hizmet veren 13 
Genel Sekreterliği ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmektedir.

Bu Yönetmeliğin amacı, 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile 
İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun kapsamına 
giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin görevleri:
• Türkiye ihracatının özel sektör kanadının en üst örgütü olarak 

ihracatçıları yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
• İhracatçı Birlikleri arasında koordinasyon ve dayanışmayı 

sağlamak,
• İhracat hedef ve politikalarının belirlenmesi çalışmalarında yer 

almak; belirlenen ihracat hedefine ulaşılması yönünde çalışmalar 
yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara 
katkıda bulunmak,

• Dış ticaretle doğrudan veya dolaylı ilgili konularda kamu kurum 
ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon halinde 
çalışmalar yapmak ve yürütülen çalışmalara katkıda bulunmaktır.

İhracat Rejimi Kararı ve buna istinaden yayımlanan İhracat Yönetmeliği, 
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Tebliğler ve ilgili kuruluşlara verilen talimatlar, Türkiye’nin ihracat 
mevzuatını düzenleyen hükümlerin en önemli kısmını oluşturmaktadır.

Amacı; ihracata ve ithalata konu ürünlerden gerekli görülenlerin 
ticari kalite yönünden uygunluğunun gerektiğinde risk analizi esaslı 
olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olan “Bazı 
Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi 
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/21)” inde Dış Ticarette Risk 
Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler 
mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin 
elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan 
internet tabanlı uygulama olarak tanımlanmaktadır.

İlgili tebliğ kapsamında denetime tabi olan ürünlerden biri de yaş 
meyve ve sebzelerdir. Denetimin amacı;

• Yüksek düzeyde kaliteli üretimi teşvik etmek,
• İthalat (varış) noktasında sorun çıkmasının ya da malın 

reddedilmesinin önüne geçmek,
• İhraç ürünlerimizin dünya pazarlarındaki imajının korunmasını 

sağlamak,
• İhraç ürünlerimizin kalitesinin ve rekabet gücünün artırılmasını 

sağlamaktır.

İhracat Pusulası 
Türkiye İhracatcılar Meclisi tarafından oluşturulan “İhracat Pusulası 

Portalı”, dış ticarete ilişkin bütün verilerin ve bilgilerin yer aldığı, ürünlerin 
hangi ülkelere hangi koşullarda ihraç edilebileceğini gösteren bir bilgi 
platformudur (https://www.ihracatpusulasi.org.tr/).

Portal, hem ihracata başlamak isteyen kullanıcılar için bir kılavuz, 
hem de ihracatını artırmak isteyen ihracatçılar için bir destek noktası 
konumundadır.

İş zekâsı sistemleri ile çalışan platform, GTİP temelinde kullanıcılarına 
hedef ülke seçme, ilgili ülkenin ithalat detaylarını inceleme, bu sayede 
hedef ülke belirleme ve son olarak hedef ülkenin bilgilerine erişim imkânı 
tanımaktadır.

Platform, halihazırda bir ürün ihraç eden veya ihraç edecek ürünü 
belirli olan kişi ve firmalara sunduğu bilgilerin yanında, farklı algoritmalarla 
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herhangi bir ülkeye ihraç edecek ürün arayan girişimcilere de yön vermek 
amacıyla hazırlanmıştır.

4.2.1. İHRACAT TÜRLERİ 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ihracat türleri aşağıda yeralan 
şekilde tarif edilmiştir.

A- Genel Esaslar
İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı 
gümrük idaresine başvurmaları gerekir.

B- Ön İzne Bağlı İhracat
İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat 

uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili 
mercilerden ön izin alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri 
uygulanmak suretiyle yapılmaktadır.

C- Kayda Bağlı İhracat
İhracı kayda bağlı mallar, Müsteşarlıkça yayımlanacak Tebliğ ile 

belirlenir. Kayda Bağlı Mallar listesi kapsamındaki malların ihracından önce 
gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda 
alınması gerekir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış 
gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak 
üzere otuz gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması 
uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki malın ihracına ait 
kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük 
idarelerine sunulma süresi, otuz günden daha kısa veya daha uzun olarak 
Müsteşarlıkça belirlenebilir. 

D- Konsinye İhracat
Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliğine yapılır.

Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek 
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düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri; 
Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara 
ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince 
sonuçlandırılır.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye olarak onaylanmış 
gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması 
gerekir.

İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının 
yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından 
düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile 
birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir.

Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl 
içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere 
istinaden müracaat edilmesi hâlinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.

Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde 
satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda 
getirilmesi gerekir.

E- İthal Edilmiş Malın İhracı
Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya 

kullanılmış malın ihracı genel esaslar çerçevesinde yapılır. Ancak, 
ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük 
mevzuatının mahrecine iade hükümleri saklıdır.

F- Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat
Serbest bölgelere yapılacak ihracat, ihracat mevzuatı hükümlerine 

tabidir. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye 
İhracat Kredi Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır. 

G- Bedelsiz İhracat
Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir.

a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen 
hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve 
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tanıtım malları, yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal 
edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,

b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz 
gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri 
ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde 
yenilenmesi gereken parçaları,

c) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye’de çalışan yabancıların, 
yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, 
daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, bu 
durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla, beraberlerinde 
götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve 
taşıtlar,

ç) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında 
ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, 
gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,

d) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri 
veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,

e) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; 
kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile 
kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani 
yardım malzemeleri.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığının 
(İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya 
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.

(a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan, değeri 250.000 (yüzbin) 
ABD dolarına kadar olanlar ile değer ve miktarına bakılmaksızın (d) ve (e) 
bendlerinde belirtilen malların bedelsiz ihracat izni başvuruları doğrudan 
ilgili gümrük idaresine yapılır.

(a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan, değeri 250.000 (yüzbin) 
ABD doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni başvuruları ise, Bedelsiz 
İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine 
yapılır.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri verdikleri bedelsiz ihraç 
izinlerinin bir örneğini talep sahibine, bir örneğini de ilgili gümrük 
idaresine intikal ettirirler.
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Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi bir yıldır.

(c) ve (ç) bendleri çerçevesinde yapılacak bedelsiz ihracata, doğrudan 
gümrük idaresince izin verilir. Ancak (ç) bendi uyarınca bedelsiz ihracı 
yapılacak malların yolcu beraberinde götürülmeyip, önce veya sonra 
gönderilmesi halinde, Türkiye’de satın alındığının belgelenmesi, taşıt 
götürülmesi halinde ise taşıtın trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi 
dairelerince kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi gerekir.

(ç) bendi kapsamında, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı 
turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, Katma 
Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-b maddesinde düzenlenen istisnadan 
yararlanarak yurt dışına götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına 
gönderilecek mal ve taşıtların bedelsiz ihracına, satıcı tarafından verilen 
satış faturası nüshası/veya satıcı onaylı örneklerine istinaden, ilgili gümrük 
idarelerince izin verilir.

Söz konusu satış faturasının bir nüshası veya satıcı onaylı bir örneği, 
Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilmesini teminen, ilgili gümrük 
idaresince Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal 
ettirilir.

Kanun, Kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış 
malların bedelsiz ihracatına izin verilmez. İhracı ön izne bağlı malların 
bedelsiz olarak ihraç edilmesi de, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden 
mümkündür.

İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na prim kesintisi yapılan 
malların bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, söz konusu primin 
ödendiğine dair banka dekontunun ibrazı gerekir. Ancak FOB değeri 
l.000 ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı DFİF kesintisine 
tabi değildir.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki listedeki mallardan, değeri 
FOB l.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı 
aranır.

Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden 
yararlandırılmaz.

Yukarıdaki düzenlemeler kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, 
standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir.

(a), (c), (ç), (d) ve (e) bendleri kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta, 
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İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz.

H-Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracat
Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat gümrük mevzuatı 

hükümlerine tabidir (Anonim 2018a).

4.2.2. İHRACAT SIRASINDA GEREKLİ OLAN BELGELER

Gümrük beyannamesi
Gümrük Beyannamesine Kaydedilen Bilgiler 

• Beyan (Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye taraf ülkelere 
yönelik ihracat işlemlerinde “EU” kodu, diğer ülkelere yönelik 
ihracat işlemlerinde ise “EX” kodu yazılır.) 

• Gönderici/İhracatçı 
• Formlar (Birden fazla kalem eşya olması dolayısıyla devam 

formlarının kullanılması halinde doldurulur.) 
• Yükleme Listeleri (Birden fazla kalem olması ve devam formu 

kullanılmaması halinde) 
• Kalem Sayısı (Kullanılan takım ve devam formlarında beyan 

edilen eşyanın toplam kalem adedi yazılır.) 
• Kap Adedi 
• Referans Numarası 
• Alıcı 
• Mali Müşavir / Serbest Muhasebeci 
• Gideceği Ülke (İhraç eşyasının gönderileceği ilk ülkenin kodu 

yazılır.) 
• Ticaret Yapılan Ülke (İhracat yapılan ülkenin kodu yazılır.) 
• Tarım Politikası 
• Beyan Sahibi / Temsilcisi 
• Çıkış/İhracat Ülkesi (Eşyayı sevk/ihraç eden ülkenin adı bu kutuya 

yazılır.) 
• Menşe Ülke 
• Gideceği Ülke (Bu kutuya eşyanın en son gideceği ülkenin adı 

yazılır.) 
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• Çıkıştaki Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke 
• Konteyner 
• Teslim Şekli 
• Sınırı Geçecek Hareketli Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu 

Ülke 
• Döviz ve Toplam Fatura Bedeli 
• Döviz Kuru 
• İşlemin Niteliği (Ticari sözleşmelere ilişkin kod yazılır.) 
• Sınırdaki Taşıma Şekli 
• Dahili Taşıma Şekli 
• Yükleme Yeri 
• Finansal ve Bankacılık Verileri (ihracat işlemlerine aracılık eden 

bankanın adı ve şubesi yazılır. Kambiyo mevzuatına göre yapılan 
ödeme şekli kaydedilir.) 

• Çıkış Gümrük İdaresi 
• Eşyanın Bulunduğu Yer 
• Kaplar ve Eşyanın Tanımı - Kapların Marka ve Numaraları - 

Konteyner No(lar)ı - Adet ve Cinsleri - Kalem No 
• Eşya Kodu (Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu’nu (G.T.İ.P.) 

göstermek üzere beş alt-bölümden oluşmaktadır.) 
• Menşe Ülke Kodu 
• Brüt Ağırlık (Kg) 
• Rejim 
• Net Ağırlık (Kg) 
• Kota (Kotaların izlenmesi amacıyla doldurulacak bu kutuya 

eşyaya ilişkin kota uygulaması varsa (X) işareti konulur.) 
• Özet Beyan 
• Tamamlayıcı Ölçü (Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer 

alan ölçü birimi cinsinden miktarı yazılır.) 
• Ek Bilgi, Sunulan Belgeler; Ön İzinler 
• Vergilerin Hesaplanması 
• Ödemenin Ertelenmesi 
• Antreponun Tipi ve Kodu 
• Yer ve Tarih 
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Fatura (Invoice) 

Ticari Fatura (Commercial Invoice) 
Satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam 

bedeli gibi bilgilerin beyan edildiği, satıcı tarafından alıcıya gönderilen 
hesap belgesidir. 

Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı 
meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından 
müşteriye verilen ticari vesikadır. 

Fatura, sözleşmenin yapılması değil, yerine getirilmesi safhası ile ilgili 
ticari belgedir. Bu bakımdan fatura akdin şartlarını tespit eden değil, 
tespit edilmiş olan şartların bir kısmını gösteren ve bunları belirli şartlarla 
tevsik eden belgedir. 

• İhracatçının hazırlayacağı ticari fatura ithalatçı ülkenin 
mevzuatına uygun olmalıdır. 

• İhraç malları hazırlandıktan ve sevkiyat yapılmadan önce 
düzenlenen ilk belgedir. 

• Genellikle bir İngilizce ve bir Türkçe olmak üzere iki nüsha olarak 
düzenlenen ticari faturaların nüsha adedi taraflar arasındaki 
anlaşmaya göre değişebilmektedir. 

• Ticari faturaları, Maliye Bakanlığı’nın kaşesi ve/veya noter tasdiki 
ile ihracatçı düzenler. 

• Fatura ithalatçı ülkenin isteğine bağlı olarak, ticaret odasınca 
onaylanabilmektedir. 

• Fatura tasdiki alıcı ülke mevzuatına göre değişmekte olup, halen 
Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracatta ilgili ülke temsilciliğince 
faturanın tasdiki istenebilmektedir. 

• Taşıma esnasında değişikliğe uğrayacak nitelikteki mallar 
için teslim anındaki kesin durumuna göre tanzim edilecek 
faturaya kadar geçen zamanda kesilen faturaya ise “geçici” veya 
“muvakkat” fatura denir. 

Proforma Fatura (Proforma Invoice-p/i) 
Teklif belirten faturaya “proforma”, kesin olanına ise “orijinal” fatura 

denir. Ticaretin başlangıcıdır. 
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• Satıcının alıcıya gönderdiği, satacağı malın ismi, özelliği, miktarı, 
fiyatı, teslim ve ödeme şekli, sevkiyatın durumunu içeren bir 
tekliftir. 

• Proforma fatura hiçbir mali yükümlülük yaratmamaktadır. 
• Alıcı bu teklif üzerine siparişi verir ve ödeme şekline göre 

harekete geçerse o zaman, satış artık kesinleşmiş, fatura da kesin 
satış faturası veya ticari fatura diye adlandırdığımız faturaya 
dönmüş olacaktır. 

• Proforma fatura kelimesinin mutlaka bulunması gerekmektedir. 

Orijinal Fatura 

Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra düzenlenen bir faturadır. 

• Orijinal fatura satış sözleşmesini belgeleyen veya satış 
sözleşmesinin var olduğunu kesinleştiren bir belgedir. 

• İthalat veya ihracatta, gümrük işlemlerinin yapılması ve vergilerin 
hesaplanması için orijinal fatura gerekmektedir. 

• Genellikle orijinal fatura ihracatçı tarafından banka aracılığı ile 
ithalatçıya gönderilmektedir. 

Navlun Faturası (Freight Invoice) 
Navlun, deniz ve/veya iç su yolu ile taşımacılıkta malın taşıma 

ücretinin ifadesidir. CF veya CIF teslim şekilleri ile satışta, navlun satıcı-
ihracatçı tarafından ödenmektedir. 

Mal ile ilgili satış faturasında, navlun tutarı mal bedeline dahil olarak 
veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Bu fatura navlun faturası olarak 
adlandırılmaktadır. 

• Akreditif, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini de içeriyorsa, 
konşimento ve diğer sevk belgesi üzerinde “navlunu ödenmiştir” 
kaydının bulunması gerekmektedir. Ancak belirtilmemişse, 
satıcı firmanın taşıyıcı firmadan navlun faturası alarak ithalatçı 
firmaya vermesi, ya da tahsil belgeleri arasına navlun faturasını da 
koyması gerekmektedir. 

• Navlun faturası malın ithal edildiği ülkede vergiye tabi kıymetinin 
tespitinde dikkate alınacak kıymet faktörlerinden birini 
oluşturmaktadır. 
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Konsolosluk Faturası (Consular Invoice) 
Malın gideceği ülkenin konsolosluğu tarafından mal menşei, birim 

fiyatı ve mal değerinin onaylandığı faturalardır. 

Bazı ülkelerin dış ticaret rejimleri, bu ülkelerce ithal edilecek mallar 
için ithal sırasında gümrük işlemlerine esas teşkil edecek konsolosluk 
faturasının ibrazını zorunlu gömektedir. 

• Onay konusu faturalar ithalatçı ülkelerin konsolosluklarından 
elde edilmektedir. 

• Fatura tasdiki alıcı ülke mevzuatına göre değişmektedir. 
• Bu tür bir uygulamanın nedeni, ithalatçı ülkenin düşük faturalarla 

mal bedellerinin düşük gösterilmek suretiyle vergi kaçaklarını 
önlemesi veya ithalatçının ihracatçı ile anlaşarak ülkesi dışına 
döviz kaçırmaması sağlanır. 

Tasdikli Fatura (Legalized / Certified Invoice) 
İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın 

ithalatçı ülkelerin konsolosluğuna onaylatılması neticesinde tasdikli 
fatura elde edilmiş olur. 

İhracatçı önce kendi orijinal faturasını düzenler, sonra bağlı bulunduğu 
meslek odasına (ticaret odasına ve/veya sanayi odasına) giderek 
hazırladığı Menşe Şahadetnamesini onaylatır. Daha sonra ithalatçı ülkenin 
Konsolosluğuna orijinal faturası ile menşe Şahadetnamesini ibraz eder ve 
faturasını bu Konsolosluğa onaylatır. Bazı Ortadoğu ülkelerine yönelik 
ihracatta ilgili ülke temsilciliğine faturanın tasdiki istenebilmektedir. Bu 
tür bir uygulamada temel amaç, malın ihraç ülkesi menşeli olduğunun 
belirlenmesidir. 

Özel Fatura (İstisna Belgesi) 
Yabancılara (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T.C. 

uyruklu) yapılan satışlarda KDV istisnasının uygulanabilmesi için 
düzenlenen belgedir. 

Satıcı, bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de 
İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin 
Belgesi” (İstisna Belgesi) almaktadır. Yolcu beraberi eşya ihracı istisnası 
uygulamasında da bu belge geçerli olmaktadır. 
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Komisyoncu Alış ve Satış Faturaları 
Komisyoncu aracılığı ile yapılan mal alımlarında; komisyoncu 

tarafından, malın alış bedelini, alış giderlerini ve komisyon ücretini 
göstermek üzere düzenlenen belgeye komisyoncu alış faturası, 
komisyoncu aracılığı ile yapılan satışlarda, satış tutarı, satış giderleri ve 
komisyon ücretleri toplamından komisyoncu alış faturası tutarının 
indirilmesinden sonraki tutarı göstermek üzere düzenlen belgeye 
komisyoncu satış faturası adları verilmektedir. 

Ayrıntılı Fatura 
Ayrıntılı fatura, kıymetleri üzerinden vergiye tabi olup da birden 

ziyade kap içinde gelen ve aynı zamanda çeşitli cins ve kıymette olan 
eşyadan, her kapta aynı cins ve kıymette ne miktar eşya bulunduğunu 
gösteren ve faturaya uygun bir şekilde, satıcı veya gönderici tarafından 
mahallinde düzenlenmiş bir belgedir. 

Faturalarda her kabın içinde satış birimine göre ne miktar eşya 
bulunduğu gösterilmediği takdirde, ayrıntılı faturanın beyanname ile 
birlikte idareye verilmesi gerekir.

Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin) 
İhracata konu olan malların üretim yerini gösteren belgedir. Bazı 

ülkeler, menşe şahadetnamelerinin, kendi mahalli konsoloslukları 
tarafından tasdik edilmesini isteyebilmektedir. 

Menşe Şahadetnamelerinde Bulunması Gerekli Bilgiler 

• Gönderici 
• Alıcı 
• Malın cinsi, özelliği 
• Ambalaj şekli 
• Koli adedi 
• Kolilerin marka ve numarası 
• Malın net ve brüt ağırlığı 
• Malın ünite fiyatı 
• Malın değeri (FOB, CF, CFR vb.) 
• Malın yüklendiği aracın ismi ve hareket tarihi 
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• Yükleme limanı veya yükleme yeri 
• Mal, Türkiye’de geçirdiği değişiklik dolayısı ile Türk menşeli 

sayılıyorsa bu özelliklerin belirtilmesi gerekmektedir. 

A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate) 
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri 

gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere ihrac edilen ve gerekli 
gümrük muhafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belge A.TR 
Dolaşım Belgesi’dir. Bu belge Birliğe üye ülkelere yapılan ihracat için 
düzenlenmektedir. 

AB ile Türkiye arasındaki ticarette A.TR.1 ve A.TR.3 olarak kullanılan 
dolaşım belgeleri, Gümrük Birliği Anlaşması imzalandıktan sonra 
sadece A.TR olarak kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği’ne yapılan 
ihracatta, Katma Protokol gereğince malların gümrük muafiyetinden 
yararlanabilmesi için “A.TR Dolaşım Belgesi”nin ihracatçı ülke yetkilileri 
tarafından düzenlenerek gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir. 

A.TR Dolaşım Belgesi bazı durumlarda eşyanın ihracı sonrasında da 
düzenlenebilmektedir. Bu belge serbest dolaşım belgesidir. Avrupa Birliği 
ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği sanayi ürünlerini içermektedir. Bununla 
birlikte, büyük bir çoğunluğunu gıda sanayii ürünlerinin oluşturduğu ve 
işlenmiş tarım ürünleri olarak nitelendirilen bir grup üründe Gümrük 
Birliği kapsamında yer almaktadır. 

Domates salçası, meyve ve sebze konserveleri, meyve suları, peynir, 
dondurulmuş ve kurutulmuş her türlü gıda maddeleri, et ürünleri Topluluk 
tarafından tarım ürünü olarak değerlendirildiğinden, söz konusu ürünler 
Gümrük Birliği´ne dahil olmamaktadır. Bu ürünlerin ticaretinde, tercihli 
rejimden yararlanılabilmesi için menşe statüsünü belirlemek üzere EUR.1 
Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi gerekmektedir. 

ATR, EUR.1 ve FORM A belgelerinin mal sevkiyatının gerçekleşmesinden 
sonra da düzenlenmesi mümkündür. Bu işlem için evraklar dilekçe ekinde 
Oda’ya ibraz edilir ve tasdik işlemi gerçekleştirilir. 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement 
Certificate) 
EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT 

ürünleri), Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere 
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yapılan ihracatlarda ve Avrupa Birliği’ne yönelik tarım ürünleri ihracatında 
düzenlenen belgedir. Gümrük indiriminden yararlanılmasını sağlayan ve 
bağlı bulunulan Oda’dan temin edilebilen bu belge, Odaca onaylandıktan 
sonra vizesi yapılmak üzere gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. 

Tedarikçi Beyanı (Suppliers’ Declaration) 
A.TR dolaşım belgesi ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk 

arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu kapsamı 
eşyanın menşeini gösteren belgedir. 

Türkiye ve Avrupa topluluğu arasında serbest dolaşımda bulunan ve 
Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi’ne dahil ülkelerden biri menşeli 
eşyanın tercihli menşe statüsü tedarikçi beyanı ile kanıtlanmaktadır. 

Türkiye’den topluluğa veya topluluktan Türkiye’ye sevk edilen Pan-
Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi’ne dahil ülkelerden biri menşeli 
eşyanın, aynı halde veya işlendikten sonra yine Pan-Avrupa Menşe 
Kümülasyonu Sistemine dahil ülkelerden birine ihraç edilmesi sırasında, 
tercihli muameleden yararlanabilmek amacıyla menşe ispat belgesi 
düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda, menşei kanıtlayıcı belge olarak 
tedarikçi beyanı kullanılmaktadır. 

Tedarikçi beyanı, söz konusu eşyanın ilgili tercihli menşe kurallarını 
sağladığını ve beyan sahibinin bu beyanı destekleyici her türlü kanıtı 
ibraz etmeye hazır olduğunu göstermektedir. 

Türkiye ve Avrupa topluluğu arasında ticarete konu olacak eşyanın 
ihracatçısı, alıcının talebi üzerine, tedarik ettiği, işlediği veya ürettiği 
eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlamak üzere, ihracat sırasında veya 
sonrasında bir tedarikçi beyanı düzenlemekte ve alıcıya göndermektedir. 
Her tedarikçi, ticarete konu olan eşyasının tercihli menşe statüsünü 
beyan ederken, kendi tedarikçilerinden aldığı beyanlara dayanabilir. Bir 
tedarikçi beyanı, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, fatura beyanı veya diğer 
menşe kanıtlayıcı belge ve bilgilere de dayandırılabilmektedir. 

EUR-MED Dolaşım Sertifikası (EUR-MED Movement 
Certificate) 
EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz 

Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan 
menşe ispat belgesidir. 



Meyvelerin Pazarlama Olanakları Eğitim Materyali 37

PAAMK Sistemi; AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil 
olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm 
ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde 
(ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. 
Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA 
(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır. 

Başvuru için dilekçe, Türkçe fatura, taahhütname ve ihraç edilecek 
eşya yabancı menşeli ise ihracatçı beyanı eklenmesi zorunludur. EUR.
MED’e kayıtlı eşyanın yabancı menşeli olması halinde mutlaka “tedarikçi 
beyanı” eklenecektir. 

Türkiye’de, ihraç konusu bir eşyanın üretiminde Akdeniz Ülkelerinin 
biri veya daha fazlasından STA kapsamında ithal edilmiş menşeli girdi 
kullanılıyorsa EUR-MED Dolaşım Belgesi kullanmak zorunludur. 

Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası 
(Phytosanitary Certificate) 
Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısının, ihraç edeceği ürünlerde hastalık ve 

zararlı maddelerden arınmış olduğunu gösteren “Bitki Sağlık Sertifikası” 
adlı belgeyi temin etmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belge, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleri 
Bitki Koruma Şubeleri’nden temin edilmektedir. 

Bu uygulamanın uluslararası geçerliliği olması nedeniyle Bitki Sağlık 
Sertifikası önemli bir belgedir. Bu belgenin ihracat sırasında gümrük 
idarelerine ibrazı zorunludur. 

Bitki Sağlık Sertifikasını Temin Etmek İçin İzlenecek Prosedür; 

• Yaş meyve ve sebzelerin kontrolünün yapılabilmesi için öncelikle 
ihracatçının, üyesi olduğu İhracatçı Birliğinin bu amaçla açtığı 
hesaba “Teknik Yardım Ücreti” yatırması gerekmektedir. Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube 
Müdürlüğü’nden temin edebileceği Zirai Karantina Servisi Bitki 
İhraç Dilekçesini doldurduktan sonra Tarım İl Müdürlüğü’nden 
havale almaktadır. Bitki Koruma Şube Müdürlüğü’ne başvuruda 
bulunduktan sonra, ihraç konusu ürünün yüklendiği yerde 
kontrolör tarafından hijyenik kontrolü yapılmaktadır. Kontrolör 
Bitki Sağlık Sertifikası’nı tanzim ederek imzalamaktadır. 

• Ortadoğu ve Körfez ülkeleri, bu belgenin ayrıca Koruma 



TARIMAŞ BURSA HAYVANCILIK TARIM SAN. ve TİC. A.Ş. TÜRKİYE-201838

ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve kendi 
Büyükelçilikleri tarafından da tasdiklenmesini istemektedir. 

• Alıcı ülkelerin istekleri doğrultusunda laboratuar analiz raporları 
da bu belgeye eklenmektedir. 

• Sertifikalar, yaş meyve sebze için 10 gün, kuru meyveler için 20 
gün, hububat ve bakliyat için de 20 gün süreyle geçerlidir. Tarım 
ürünleri daha önce muayene edilmiş olsalar bile, ihraç anına 
kadar her zaman ve her yerde yeniden muayene edilebilmektedir. 

• Bakanlık tarafından yapılan ihracat kontrollerinde, alıcı ülke 
talepleri göz önünde bulundurulmaktadır. 

• Yaş meyve ve sebzeler için alıcı ülke tarafından Bitki Sağlık 
Sertifikası dışında aflatoksin, pestisit vb. analizler istenildiği 
takdirde, ihracatçı firmaların İl Müdürlüğü Kontrol Şube 
Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu (Health Certificate For Animal 
Export) 

İhracatçıların canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri 
ihracatında, bu ürünlerin insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan 
temiz olduğunu gösterir “Sağlık Sertifikaları”nı temin etmeleri 
gerekmektedir. 

Canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracatında yedi 
ayrı sağlık sertifikası bulunmakta olup, her biri için de yetkili kurum Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl Müdürlükleri’dir. İhracatçı, bir dilekçe, 
teknik yardım ücretinin yatırıldığına dair makbuz ve yurtiçi sevk raporu 
ile Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı ihracatla yetkili Tarım İl 
Müdürlükleri’ne müracaat etmesiyle işlemi başlatmaktadır. 

Kontrol Belgesi (Conformity Certificate) 
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği 

ekinde yer alan tarım ürünleri, ihracatta zorunlu kalite denetimine tabidir. 
Bu uygulamanın amacı, geleneksel tarım ürünlerimizin dış ülkelerdeki 
itibarını muhafaza etmek ve istikrarlı pazarlar yaratmaktır. 

Sözkonusu maddelerin ihracatında, ihracatçı firmalar, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon 
Denetmenleri Grup Başkanlığına müracaat etmektedirler. Yapılan 
kontroller sonucunda, mal, standardına uygun bulunduğu takdirde, 
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gümrüklere ibraz edilmek üzere, Dış Ticarette Standardizasyon 
Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından, ihracatçıya “Kontrol Belgesi” 
verilmektedir. 

Taze meyve ve sebze ihracatı yapan firmalarımız, Dış Ticarette 
Standardizasyon Denetmenlerince düzenlenen Kontrol Belgelerini 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin gümrüklerine ibraz ettikleri takdirde, belge 
kapsamı taze meyve ve sebze ihracat partilerinin Avrupa Birliği ülkelerine 
denetlenmeden girmesini sağlayabilmektedirler. 

Yurt dışında iş yapan müteahhitler işçilerinin ihtiyacı olan zorunlu 
standart kapsamı malların ihracı kontrollerden muaf tutulmaktadır. 
Ayrıca, hariçte işleme yoluyla yapılacak ihracat ile Bedelsiz İhracat Tebliği 
kapsamında yapılan ihracatta da Kontrol Belgesi aranmamaktadır. 

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi 
Kanada, ABD ve Avustralya’ya çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edecek 

firmaların İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsü, İzmir Tarım İl Müdürlüğü ile Ege 
Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Laboratuvarı’nın (ARGEFAR) birinden kurşun kalıntısı ve 
pestisite yönelik analiz raporu alma zorunluluğu bulunmakta olup, 
numune alınması işlemleri Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine 
bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Grup Başkanlıklarınca yapılmaktadır. 

Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi, 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette 

Standardizasyon Denetmenlerince tarım ürünleri ihracatında parti 
bazında yapılan denetimlerden muafiyet getirilerek bürokrasinin 
azaltılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ihracatçılarımızın oto kontrole 
yöneltilmesi suretiyle kalite bilincinin yaygınlaştırılması düşünülmektedir. 

Belge almak isteyen firmanın başvurusu üretim tesisinin bulunduğu ilin 
bağlı olduğu Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne yapılmaktadır. 

Belge sahibi imalatçı-ihracatçıların veya bu imalatçı-ihracatçılardan 
ihraç kaydıyla mal temin eden ihracatçıların yapacakları ihracatta 
imalatçı-ihracatçıların sorumlu denetçilerince düzenlenen Denetim 
Beyanı ve Belgesi’nin gümrük idarelerine ibraz edilmesi halinde Kontrol 
Belgesi aranmamaktadır. 
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Borsa Tescil Beyannamesi 
Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden 

biri de Borsa Tescil Beyannamesi’dir. 

• Zirai ürünlerin kayıt altına alınması amacıyla vergi kayıp ve 
kaçaklarının önlenmesini sağlamak üzere ve bürokratik işlemlerin 
azaltılması, borsaların geliştirilmesi için zirai ürün gümrük çıkış 
işlemlerinde ihracatçıdan istenmektedir. 

• Borsa Tescil Beyannamesi, ticaret borsalarının 13 Temmuz 1995 
tarih ve 22342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kotasyon 
listelerinde bulunan zirai ürünlerin ihracında talep edilmektedir. 

İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç 
Raporu 
İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde, bu 

ürünlerdeki tarım paylarını belirten ve kimyager tarafından onaylanmış 
belgedir. 

CITES Belgesi 
Nesli tehlike altında olan Yabani hayvan ve Bitki türlerinin ihracatında 

CITES belgesinin gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında 
beyannamelere eklenmesi gerekir. 

Hasat Belgesi 
Çiçek soğanlarının, üretim alanlarında, dikim, vejetasyon, hasat ve 

ihracat aşamalarında kontrolleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığını tarım il 
müdürlüğü tarafından yapılır ve elde edilen çiçek soğanlarının büyütme 
veya üretme olduğunu belirten onaylı “Hasat Belgesi” verilir. 

Menşei Belgesi 
Devlet ormanlarından elde edilecek doğal çiçek soğanlarına ihracat izni 

verilebilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığını Tarım İl Müdürlüğü’nden 
Menşei Belgesi alınması gerekmektedir. 

Boykot/Kara Liste Sertifikası (Boycot/Black List 
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Certificate) 
Birbiri ile savaş halinde bulunan veya siyasi ilişkileri kesilmiş ya da 

zedelenmiş ülkeler, birbirlerini kara listeye aldıklarından dış ticaret 
ilişkilerinde ticaret partnerlerinin kendi kara listeleri ile hiçbir ilgisi 
olmadığının beyan ve onaylanmasını istemektedir. 

Bu tür belgeler, malın belirli bir ülke menşeli olmadığını, ticari tarafların 
kara liste, boykot kapsamında olmadıklarını, ihracatçının boykot kapsamı 
bir ülke ile ticari ilişkisi bulunmadığını, malın boykot kapsamı (ismi verilen) 
bir ülkenin karasularında, hava sahasından geçemeyeceğini, taşıma 
aracının o ülkenin bandırasını taşımadığını, gemi kaptanının o ülkenin 
uyruğunda olmadığını ve buna benzer hususları beyan etmektedir. 

Analiz Belgesi (Certificate of Analysis) 
İthalatçı veya kamu kuruluşlarının ithal edilecek malın niteliğinin veya 

saflığının bilirkişi tarafından belirlenmesini gerekli görmeleri durumunda, 
mala ait numunenin bağımsız kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan 
analiz sonucunu gösteren belge. 

ATA Karnesi (ATA Carnet) 
ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul 

Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi 
bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını 
sağlayan gümrük belgeleridir. Bir başka ifade ile milletlerarası ticari ve 
kültürel faaliyetlerin artırılması için eşyaların geçici olarak vergiden muaf 
ithal edilmesi amacıyla düzenlenen karnedir. 

ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne 
gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması 
gerekmemektedir. Gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden 
ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılması sağlanmaktadır. ATA 
karnesi kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, yurtdışına götürülecek 
eşyanın çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı 
konusunda yetkili odalara müracaat etmeleri gerekmektedir. ATA karnesi 
kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, taşınacak eşya için gereken 
teminatı odaya vermesi durumunda ATA karnesini alabilmektedir. 

ATA karnesinin geçerlilik süresi bir yıldır. ATA karnesi hamillerine, 
ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla bir ATA karnesi ile 
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birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı 
sunar. 

Gözetim Belgesi (Inspection Certificate) 
Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını 

araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka 
ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde 
öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, 
teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir 
“Gözetim Şirketi” aracılığı ile alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesi 
olup, düzenlenen belgeye “Gözetim Belgesi” denir. 

Koşer Sertifikası (Kosher Certificate) 
Ürünlerinin Musevi kurallarına göre hazırlandığını göstermekte 

olup; kalite, hijyen ve güveni simgelemektedir. İsrail’e ihraç edilecek gıda 
ürünlerinde Musevi dinine uygunluğu belgeleyen “koşer sertifikaları” 
aranmaktadır. 

Bu sertifika Musevi dini mensuplarının yoğun olarak yaşadıkları 
ülkelere ihracatta da önemli bir unsur olarak görülmektedir. Ürünlerin 
yöneldiği İsrail pazarlarındaki dindarlık durumuna göre kurallar 
katılaşabilmektedir. Bazı ürünler için ülkemizdeki Hahambaşılıkça verilen 
sertifika yeterli olmakla birlikte, dinen kritik konumda olan (özellikle et-
süt ve mamulleri) ürünlere İsrail’deki din otoritelerinin yerinde çalışma 
yaparak caizlik kazandırması gerekmektedir. 

Gıda ürünlerinin dışında, Koşer Sertifikası şartının, yaygın olmamakla 
birlikte, bazı temizlik-hijyen ürünlerinde, tekstil ürünlerinde ve elektrikli 
ev aletlerinde de arandığı durumlara rastlanmaktadır. 

Sigorta Belgeleri (Insurance Documents) 
Sigorta belgeleri, sigortayı yapan sigorta şirketi veya sigorta 

komisyoncusu tarafından düzenlenip sigortayı yaptıran kişiye (ihracatçıya 
veya ithalatçıya) verilen belgelerdir. 

Sigorta Sertifikası (Insurance Certificate) 

Bir defadan fazla yüklemesi olan firmaların kesin sigorta öncesi 
hazırladıkları belgedir. 



Meyvelerin Pazarlama Olanakları Eğitim Materyali 43

Sigorta Poliçesi (Insurance Policy) 
Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortacı tarafından 

imzalanıp, sigorta ettirene verilen ve her iki tarafın hak ve borçlarını 
gösteren bir vesikadır. Malların sevki esnasında kaybolması veya tahribi 
risklerini teminat altına almaktadır. 

Konşimento, Taşıma Belgeleri (Bill of Lading, Transport 
Documents) 
Konşimento emtiayı temsil eden kıymetli evraktır. Malların sevkini 

yapan nakliyat firması tarafından düzenlenir. Sevki tevsik eden en önemli 
belgedir. Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan bir 
taşıma belgesi olup, malların ihracatçının ülkesindeki belli bir yerden 
alınıp ithalatçıya teslimini taahhüt eden, buna istinaden taşıtan ile taşıyan 
arasında düzenlenen bir taşıma sözleşmesidir, malların teslim alınmasını 
gösterir bir teslim makbuzudur 

• Deniz ve nehir taşımacılığında kullanılan konşimentolar kıymetli 
evrak sayılıp ciro edilebilir. Diğer konşimentolar ise ciro edilemez. 

• Yükleme konşimentosu, tesellüm konşimentosu, üst üste taşıma 
konşimentosu, klozlu konşimento, sevkıyatçı konşimentosu, 
konteynır konşimentosudur. 

• Uluslararası ticarette özel durumlar dışında sıklıkla kullanılan 
yükleme konşimentosudur. Ayrıca, konşimentolarda yazılı 
malların kısım kısım çekilebilmelerini sağlamak üzere hazırlanan 
teslim emirleri vardır ki, bunlara da “ordino” adı verilmektedir. 

Taşıma Belgeleri 
• Deniz Konşimentosu (Marine bill of lading, Ocean bill of lading, 

Bill of lading) 

Taşıtanın isteği üzerine taşıyıcı veya gemi acentası tarafından 
düzenlenip taşıtana verilen, malın yüklendiğini ve belirlenen şekilde 
taşınıp varış yerinde alıcısına teslim edileceğini taahhüt eden belgedir. Bu 
konşimentonun en önemli özelliği kıymetli evrak niteliğidir. 

• Havayolu Konşimentosu (Airwaybill) 

Bu konşimento bir makbuzdur. Kıymetli evrak niteliği taşımaz. Ciro 
edilerek mülkiyeti devir edilemez. ithalatçı adına düzenlenir. (Nama yazılı 
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konşimento niteliğindedir.) 

• Havayolu Taşıma Senedi (Letter of Air Transport) 

Havayolu taşımacılığında, göndericinin düzenlediği ve taşınan malla 
ilgili bilgileri (gönderenin ismi, adresi, malların menşei, teslim yeri, paket 
adedi, ağırlığı, miktarı, navlun ücreti ve değeri) içeren belge. 

• Demiryolu Hamule Senedi (Railway Consignment Note) 

Malların demiryolu ile taşınacağını gösteren, gönderen ile taşıyıcı 
demiryolu idaresi arasında yapılan taşıma sözleşmesini ifade eder. Hamule 
senedi “nama” düzenlenir, emre yazılı hamule senetleri düzenlenemez. 

• Karayolu Taşıma Belgesi (Road Waybill/CMR Consignment Note) 

Kamyon konşimentosu (Truck Bill of Lading) da denilen bu belge, 
kamyon veya tır ile yapılan uluslararası taşımacılıkta, CMR [Convention 
Merchandises Routier (Ticari Mallar Güzergah Anlaşması)] gereğince 
düzenlenen bir taşıma belgesidir. 

• Nakliyeci Makbuzu (Forwarder’s Receipt) 

Demiryolu ve çoğunlukla karayolu ile taşımacılıkta kullanılan bu 
belge, taşıma komisyoncuları tarafından belli bir ücret karşılığında kendi 
adlarına ve başkaları hesabına mal taşıyan nakliye firmaları tarafından 
düzenlenen belgedir. 

• FİATA Tesellüm Belgeleri (FCR/FCT/FBL) 

Bu belgeler bir nev’i nakliyeci makbuzudur. Ancak bu belgeler, FİATA 
[(International Federation of Freight Forwarders Association) Uluslararası 
Taşıma Acenteleri Birlikleri Federasyonu] tarafından, kendisine üye 
olan taşıma acenteleri için standart hale getirilmiş ve sadece karayolu 
taşımacılığında kullanılan belgelerdir. 

• Paket Postası Makbuzu (Parcel Post Receipt) 

İthalatçıya posta ile gönderilecek malın bulunduğu kolinin doğrudan 
ithalatçı veya ithalatçının bankasına sevk edilmek üzere posta idaresine 
verilmesi karşılığında alınan posta makbuzuna denir. 

• TIR Karnesi 

Bakanlar Kurulunun 16.1.1985 tarihli, 85/8993 sayılı Kararı ile 12 Mayıs 
1985 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanan 1975 tarihli “TIR Karneleri 
Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi” 
teknik eklerinde yer alan uluslararası kuruluş (halen Uluslararası Karayolu 
Taşımacıları Birliği IRU) tarafından basılarak üye ülkelerin Kefil Kuruluşları 
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aracılığıyla taşıyıcıların kullanımına sunulan, TIR Sistemi altında eşya 
taşımaya yarayan bir belgedir. 

Çeki Listesi (Weight Note)
İhracatçının, ihracat beyannamesi, gümrük beyannamesi ve 

konşimentoda beyan ettiği malların net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine 
ilişkin dökümünü, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her paketin ne 
kadar ağırlık içerdiğini gösteren belgedir. Diğer bir ifade ile bu belge, ihraç 
için sevk edilen malların brüt ve/veya net ağırlığının ihracatçı veya tarafsız 
bir üçüncü şahıs/kuruluş tarafından beyan edildiği ayrı bir belgedir. 
Kamyon veya vagon ile yapılan taşımada otomatik tartı cihazlarından 
çıkan “kantar fişleri” de çeki listesi yerine geçer. Ancak burada, ödeme 
şekli olarak akreditif tercih edilmiş ise, kantar fişlerinin kabul edileceğinin 
akreditif mektubunda ithalatçı tarafından açıkça belirtilmiş olması 
gerekmektedir. Bu vesaik, malların taşıma sırasında hasar görmesi halinde 
önem arz eder. Sigortalı malların hangi ölçüde hasar gördüğü, ziyanın 
ne miktarda tanzim edileceği Sigorta Şirketi tarafından çeki listesi esas 
alınarak belirlenmektedir. 

Koli Listesi (Packing List) 
Paketler içindeki malların cinsini ve adedini belirtmek için satıcı 

tarafından düzenlenmektedir. Diğer bir ifade ile kolinin içinde bulunan 
ambalaj ve mal muhteviyatını belirten listelerdir. Yabancı gümrüklerde 
malın gümrük makamları tarafından örnekleme yöntemi ile kontrol 
edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca yabancı alıcılar ihracatçı tarafından 
kendilerine gönderilecek ambalaj listesine göre malları çeşitli perakende 
veya toptan satış yerlerine gönderebilmektedir. Ambalaj listeleri alıcının 
kendi iç dağıtımında bu açıdan yardımcı olmaktadır. Dökme olmayan 
ve koliler ile sevk edilen malların her koli içindeki miktar ve ölçüler ile 
koli sayısını ambalajlar açılmadan gösteren belgedir. Böylece koli listesi 
gümrük işlemleri sırasında gümrük idaresine ve taşımacı firmaya sayım, 
yükleme ve taşıma açısından kolaylık sağlamaktadır. Koli listesi paket, 
kutu, sandık ve balyalar içindeki malların hangi cinsten, hangi ölçü ve 
renkte olduğunu gösterdiği için, ithalatçı kolileri açmadan dağıtımını 
yapma olanağını bulmaktadır (Anonim 2018). 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bitkisel Gıda, 
Bitkisel Yem ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelerin İhracatında 
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Sağlık Sertifikası Talep Edecek İhracatçı Firmalar İçin Kılavuz” ihracat 
işlemlerinde düzenlenmesi gereken sertifikanın nasıl alınacağını tarif 
etmektedir. 

4.2.3 BİTKİSEL GIDA, BİTKİSEL YEM VE GIDA İLE TEMAS 
EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İHRACATINDA SAĞLIK 
SERTİFİKASI TALEP EDECEK İHRACATÇI FİRMALAR İÇİN 
KILAVUZ

Ülkemizden bitkisel gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, 
bitkisel yem ve yemlik maddeler ile gıda veya yem amaçlı kullanılacak 
hayvansal olmayan maddeleri ihraç etmek isteyen ihracatçıların talep 
etmeleri durumunda 81 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (Gıda 
ve Yem Şube Müdürlüğü) tarafından Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir.

Sağlık Sertifikası talep edecek ihracatçıların öncelikle aşağıda yer alan 
kanun, yönetmelik ve talimatı incelemeleri www.tarim.gov.tr/Mevzuat 
faydalı olacaktır.

• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu (13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete)

• Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi 
ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği (25 
Kasım 2011 tarih ve 28123 sayılı Resmi Gazete)

• Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi 
ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Talimatı 
(10.03.2015 tarih ve 9965 sayılı)

• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğleri

İhracat ön bildirimi

İhracat başvurusu öncesinde üretici/ihracatçı veya temsilcisi 
tarafından ihraç edilecek ürünlere ait bilgilerin ggbs.tarim.gov.tr internet 
adresinden Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)’ ne girişi yapılır.

GGBS’ye giriş için Bakanlıkça tanımlanan “TC Kimlik No” ve “Şifre” 
bilgileri kullanılır. İhracatçı firmalar, TC Kimlik No: ihracat ve Şifre: 
2012ihracat bilgilerini kullanarak GGBS’ye giriş yaparlar.

GGBS’ye girilen bilgilerin doğruluğundan ihracatçı sorumludur. 
GGBS’ye bilgilerin nasıl girileceği ile ilgili ihracat ön bildirim kılavuzunun 
incelenmesi faydalı olacaktır.
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İhracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgiler GGBS’ye 
girildikten sonra sistem tarafından ön bildirim numarası ve şifre verilir. 
Sisteme girilen kaydın firma tarafından sorgulanabilmesi, ürün ekleme 
ve/veya güncelleme yapılabilmesi için geçici şifre ve ön bildirim numarası 
kullanılır.

İhracat ön bildirim formunun GGBS’den çıktısı alınır. Form, üretici/
ihracatçı veya temsilcisi tarafından kaşelenir ve imzalanır, diğer belgelerle 
birlikte il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir.

Süresi içerisinde başvurusu yapılmayan veya il/ilçe müdürlüğü 
tarafından onaylanmayan bildirimler sistemden otomatik olarak silinir. 
İhracat ön bildirimi sistemden silinmiş başvurular için ihracat işlemleri 
başlatılmaz.

İhracat başvurusu 
GGBS’ye kaydı yapılan ihracat işlemlerine ilişkin başvuru, kaydın 

yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde üretici/ihracatçı veya 
temsilcisi tarafından Sertifika talep edilecek ürünlerin bulunduğu il/ilçe 
müdürlüğüne yapılır. 

Serbest Bölgeden yapılacak ihracat başvuruları Serbest Bölgenin 
bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

İhracat başvurusu aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır.

a) Beyanname (GGBS’den alınan çıktı)

b) Ekli Liste (GGBS’den alınan çıktı)

c) Alıcı ülke veya ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilmiş ürünler 
için yurt içi piyasaya sunulmayacağına dair Taahhütname (Ek–5)

ç) İhracat Ön Bildirim Formu (GGBS’den alınan çıktı)

d) Yetki Belgesi/vekâletname (bu belge bir defaya mahsus olarak 
istenir geçerlilik süresi içerisinde bir değişiklik olmadığı takdirde ihracatçı 
firma dosyasında muhafaza edilir)

e) Alıcı ülkenin kontrol sıklığı uyguladığı ürünlerin belirli miktarlarda 
bileşen olarak yer aldığı kompozit ürünlerin ihracatında, analiz 
gerekliliğinin tespiti amacıyla ürüne ait Bileşen listesi

f) İthal edilmiş ürünün değişikliğe uğramadan ihraç edilmek istenmesi 
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durumunda, fiili ithalat aşamasında düzenlenen İthalat Uygunluk Yazısı 
(İthalat Uygunluk Yazısı yerine ihracat başvurusunda Tek Pencere 
Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden bu belge için verilen gümrük 
belge numarası ) ile ithalata ilişkin Gümrük Beyannamesi

g) Serbest Bölgeye girdikten sonra işlem görmeden ticarete konu 
olan ürünler için ürünle birlikte gelen Sağlık Sertifikası, Serbest Bölgede 
üretilen ürünler için ürünü oluşturan ithal hammaddelerin her biri ile 
birlikte gelen Sağlık Sertifikaları, Türkiye’den serbest bölgeye giren ülkemiz 
menşeli ürünler veya hammaddeler için ise sertifika yerine serbest bölge 
müdürlüğünce düzenlenen serbest bölge işlem formu, yine Türkiye’den 
serbest bölgeye giren ithal edilmiş ürünler veya hammaddeler için ise 
sertifika yerine serbest bölge müdürlüğünce düzenlenen serbest bölge 
işlem formu ve ithalat uygunluk yazısı.

Yönetmelik ve Talimatta Geçen Bazı Önemli Hususlar 
• Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar hariç olmak üzere; 

ihraç edilmek istenen ürünleri üreten firmanın Kanun gereği 
kayıt veya onay belgesine sahip olması zorunludur. Aynı hüküm 
ihracattan geri dönen ürünler için de geçerlidir. 

• İhracatta öncelikle alıcı ülke talepleri dikkate alınır. Alıcı ülke 
talebi olmaması durumunda Türk gıda/yem mevzuatı hükümleri 
dikkate alınır. 

• İhraç edilmek istenen ürünlerle ilgili alıcı ülkenin analiz talebi, 
üretici/ihracatçı firma veya temsilcisi tarafından ihracat 
beyannamesinde belirtilir. Alıcı ülke talebi varsa, bu talep 
beyanname ekinde de sunulabilir. Ürünün alıcı ülke taleplerine 
uygunluğunun tespiti amacıyla il/ilçe müdürlüğü tarafından 
numune alınarak muayene ve analiz sonucuna göre ihracat 
işlemleri gerçekleştirilir. 

• Kontrol görevlisinin gerek görmesi halinde ürünün yerinde 
fiziksel kontrolü yapılabilir. 

• Son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ve/veya 
kokuşmuş ve/veya çürümüş ve/veya yabancı madde karışmış ve/
veya bozulmuş ürünlere Sertifika düzenlenmez. 

• Türk gıda/yem mevzuatına göre üretim teknolojisi ve/veya ürün 
içeriği bakımından üretimine izin verilmeyen ancak alıcı ülke 
talebi ve/veya mevzuatı doğrultusunda üretilerek/işlenerek ihraç 
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edilmek istenen ürünlerin, üretiminden önce üreticisi/ihracatçısı 
tarafından il müdürlüğüne başvurularak bilgi verilir. İl müdürlüğü 
konuyu değerlendirerek, ürünün ihraç kaydıyla üretilmesine/
işlenmesine müsaade edebilir.

• İhraç edilmek istenen ürünlerin, birden fazla üretici tarafından 
üretilmiş olması ya da aynı üreticiye ait farklı illerde veya aynı ilde 
farklı adreslerde üretilmesi durumunda ihraç edilecek ürünler için 
ayrı Sertifika düzenlenir.

• Sertifika talep edilen ürünlerin, ihracat başvurusu yapılan 
il sınırları içerisinde olmaması veya ürünlerin ihracatının/
sevkiyatının gerçekleşmiş olması durumunda Sertifika 
düzenlenmez.

• Veteriner kontrollerine tabi olmayan kompozit ürünlerin 
belirlenmesinde “Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan 
Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik” dikkate alınır ve buna göre 
Sertifika düzenlenir (Anonim 2018c).

5. PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Avrupa’nın gıda güvenliği konusunda beklentileri oldukça yüksektir, 
bu nedenle taze tarım ürünlerinin pazarlanması çeşitli yasal koşullara 
ve diğer alıcı şartlarına tabidir. Ancak pazarlamada, ek veya niş pazar 
(niche market (gedik pazar):henüz giderilmemiş ihtiyaçların olduğu, 
keşfedilmemiş bir alt pazar) kalite standartlarını uygulayarak fark 
yaratmak da mümkündür. 

5.1 PAZARLAMA STANDARTLARI

Avrupa mevzuatı, tüm taze meyve ve sebzelerin asgari kalitesi 
ve minimum olgunluğu için genel ve özel pazarlama standartlarını 
belirlemektedir. Bu pazarlama standardı “Ekstra Sınıf ”, Sınıf I ve Sınıf II 
ürünlerinin özelliklerini, farklı boyut kodlarını ve kalite ve boyutta izin 
verilen toleransları belirlemektedir.

Tercih edilen boyutlar farklı Avrupa pazarları arasında farklılık 
gösterir, ancak kalite genellikle “Ekstra Sınıf ” veya Sınıf I’dir. Bazı Doğu 
Avrupa ülkelerinde, işleme endüstrisinde Sınıf II ürünleri için pazar 
bulunabilmektedir. Pazarlama standartları, ürünün sağlam, temiz, doğru 
şekilde etiketlendiğinden emin olmak için tasarlanmıştır. Genel pazarlama 
standardı, bu ürünler için “sağlam, adil ve pazarlanabilir kalite” tanımını 
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ortaya koymakta ve bunların menşe ülkelerinin tam adını taşımasını 
gerektirmektedir.

Çoğu ürün bir Genel Pazarlama Standardı (Genel MS) tarafından 
karşılanır ancak bazı ürünler için Özel pazarlama standartları mevcuttur.

Aşağıda listelenen taze meyve ve sebzeler için özel pazarlama 
standartları (MS) bulunmaktadır. Bu ürünlerde, her sevkiyat için bir 
uygunluk sertifikası bulundurulmalıdır. Bu sertifikalar Avrupa kontrol 
kuruluşları tarafından ve bazı durumlarda menşe ülke tarafından 
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verilebilmektedir. 

• elma;
• narenciye;
• kivi meyvesi;  

• marul, kıvırcık ve geniş yapraklı bitkiler;
• şeftali ve nektarin; 

• armut;
• çilek;
• tatlı biber;
• sofralık üzüm;
• domates.
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1234/2007 sayılı Tüzüğün (EC) 113 (1) (b) Maddesinde belirtilen özel 
pazarlama standartları, aşağıdaki Yönetmeliğin Ek I Kısmında Kısım I’de 
belirtilmiştir:

“COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 
543/2011 of 7 June 2011 laying down detailed rules for the 
application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect 
of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables 
sectors”

(543/2011 sayılı EU Komisyon Uygulaması Yönetmeliği meyve ve 
sebze ve işlenmiş meyve ve sebze sektörleri ile ilgili 1234/2007 sayılı 
Konsey Tüzüğünün uygulanması için ayrıntılı kurallar getirilmesi)

Örneğin “PART 9: MARKETING STANDARD FOR TABLE GRAPES” 
9. Kısımda sofralık üzüm için pazarlama standartları, “PART 10: 
MARKETING STANDARD FOR TOMATOES” 10. Kısımda domates için 
pazarlama standartları yer almaktadır.

Özel Pazarlama Standartları genel olarak; üretimin tanımı, kaliteye 
ilişkin hükümler, boyutlandırma ile ilgili hükümler, toleranslarla ilgili 
hükümler, sunuma ilişkin hükümler ve işaretlemeye ilişkin hükümler 
başlıklarının tariflenmesi ile oluşturulmuşlardır.

Belirli bir pazarlama standardı kapsamında olmayan taze ürünler 
aşağıdakilere uymak zorundadır:

• genel pazarlama standartları Ek I’de (GMS), AB Yönetmeliği No 
543/2011 Kısım A; veya

• Uygulanabilir UNECE standart (AB standardına göre daha az 
katı).

Örneğin; “UNECE STANDARD FFV-36 concerning the marketing 
and commercial quality control of TOMATOES” Domatesin pazarlama 
ve ticari kalite kontrolüne ilişkin standardıdır. “UNECE STANDARD 
FFV-13 concerning the marketing and commercial quality control 
of CHERRIES” kirazın pazarlama ve ticari kalite kontrolüne ilişkin 
standardıdır. “UNECE STANDARD FFV-19 concerning the marketing 
and commercial quality control of TABLE GRAPES” sofralık üzümün 
pazarlama ve ticari kalite kontrolüne ilişkin standardıdır. “UNECE 
STANDARD FFV-17 concerning the marketing and commercial 
quality control of FRESH FIGS” taze incirin pazarlama ve ticari kalite 
kontrolüne ilişkin standardıdır.  
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UNECE standartları genel olarak; üretimin tanımı, kaliteye ilişkin 
hükümler, boyutlandırma ile ilgili hükümler, toleranslarla ilgili hükümler, 
sunuma ilişkin hükümler ve işaretlemeye ilişkin hükümler başlıklarının 
tariflenmesi ile oluşturulmuşlardır.

Kullanıcılar, AB veya UNECE standardıyla çalışıp çalışmadıklarını 
seçme konusunda özgürdür. Ürününüz belirli bir Avrupa standardı 
kapsamında değilse, Codex alimentarius’ta yer alan benzer standartlar 
kullanılabilmektedir.

İşleme yönelik ürünlerin ithalatı, AB pazarlama standartlarına uygun 
değildir. Ancak, ambalaj üzerinde “işlemeye yönelik” veya diğer eşdeğer 
bir ifadeyle açıkça işaretlenmelidirler (Anonim 2018d). 

6. İYİ TARIM UYGULAMALARI (İTU)

Ülke ve kuruluşlar arasında uygulamada farklılıklar gözlenmesine 
rağmen İyi Tarım Uygulamaları; tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan 
yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, 
hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için 
uygulanması gereken işlemler olarak tanımlanmaktadır. (Anonim 2010b) 

İyi Tarım Uygulamaları (İTU), gerek kaliteli ve verimli bir tarımsal 
üretim gerekse güvenli gıda tüketimi açısından oldukça önemlidir. ÎTU ile 
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üreticilerin kazancı ve rekabet gücü artacağı gibi tüketicilerin sağlığı da 
korunmuş olacaktır.

Tüketiciyi koruma altına almak ve satın alacağı ürünlere karşı 
güvenini artırmak amacıyla, ulusal ve uluslar arası platformda bir takım 
girişimlerde bulunulmaktadır. Bu girişimlerden biri de, Avrupalı büyük 
perakendeci süper marketler tarafından 1999 yılında hazırlanan ve İyi 
Tarım Uygulamaları (İTU) başlığı altında tarımsal üretimde kullanılması 
gereken asgari standartların belirlendiği GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) 
protokolüdür. GLOBALG.A.P. sadece, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini 
garanti altına almaya çalışan bir sertifikalandırma sistemi değildir. Aynı 
zamanda, Benchmarking (Kıyaslama – Eşdeğerlik) gibi yenilikçi bir çözüm 
yolu ile de uluslar arası ticareti kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Böylelikle, 
tüm dünyada ISO 65 / EN 45011 akreditasyon standartlarına göre 
ulusal ya da bölgesel olarak yapılmakta olan İyi Tarım Uygulamalarının 
GLOBALG.A.P.’e eşdeğerliği onaylanmaktadır (Öner G. ve Işın Ş., 2010).

İyi Tarım Uygulamaları, topraktan sofraya kadar uzanan bütün 
üretim ve pazarlama aşamalarını kapsar. Karar vermeden önce üretim 
alanında daha önce yetiştirilen ürün veya tarımsal faaliyetler bilinmeli, 
insan sağlığı ve çevreye olan etkileri değerlendirilmeli, kontrol altına 
alınamayacak riskler söz konusu ise bu alanlar iyi Tarım Uygulamalarında 
kullanılmamalıdır.

Üreticiler, üretim kararını vermeden önce risk değerlendirilmesi 
yapmalıdır. Risk değerlendirilmesi; toprak tipi, erozyon, taban suyu 
seviyesi ve kalitesi, sürdürülebilir su kaynaklarının varlığı, arazinin ilk 
kullanımı, parazit ve diğer asalaklarla bulaşık olması ve bitişik alanlara 
etkisi gözönünde tutularak yapılmalıdır. Toprak sağlığının korunması, 
tarım ilaçlarına bağımlılığın azaltılması ve bitki sağlığının maksimum 
düzeyde sağlanabilmesi için dönüşümlü üretim yapmalıdır.

İyi Tarım yapmaya karar verdikten sonra gerekli prosedürü yerine 
getirmek üzere yapılacak ilk iş, İTU konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlara 
başvurarak üretim sürecinin kayıt altına alınmasını sağlamaktır.

Üretim sırasında yapılan bütün işlemler çifçiler tarafından kayıt altına 
alınmalı ve daha sonra yapılacak kontroller için saklı tutulmalıdır. Bu 
kayıtlarda; ürün çeşidi, ürünün bulunduğu coğrafi bölge, gübre uygulama 
zamanı, uygulama nedeni, teknik izin, kullanılan kimyasalın ticaret ismi 
ve miktarı, uygulama aleti, operatörün ismi ve uygulama zamanından kaç 
gün sonra hasat yapılması gerektiği, sulama zamanı, yöntemi ve miktarı 
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gibi bilgileri içermelidir.

Toprağın işlenmesinde, erozyonu azaltacak ve toprağın fiziksel 
yapısını koruyacak teknikler kullanılmalı.

Seçilen çeşitler virüsten ari, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı olmalı.

Kaliteli tohum, fide veya fidan kullanılmalı

Uygun zamanda ve miktarda gübre kullanımı için toprak analizleri 
yılda en az bir defa, yaprak analizleri ihtiyaç duyulduğunda yaptırılmalı. 
Gübreleme, toprak yapısına göre hangi gübrenin uygun olduğunu 
belirledikten sonra, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda ve zamanda 
yapılmalıdır.

Sulama, gübreleme, ilaçlama, pestisit kullanımı ve diğer bütün 
uygulamalarla ilgili işlemleri kayıt altına alınmalıdır,

Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilebilecek ve bitkinin ihtiyaç 
duyacağı suyu temin edebilecek sulama sistemleri kurulmalı. Sulama için 
asla atık su (kanalizasyon suyu) kullanılmamalıdır. Risk değerlendirme 
esaslarına bakılarak, sulama suyu kaynağı yılda en az bir kez mikrobiyal, 
kimyasal ve mineral kirleticiler bakımından analiz ettirilmelidir.

Hastalık ve zararlılarla mücadele “Entegre Mücadele Teknik Talimatları” 
doğrultusunda öncelikle kültürel tedbirler,mekanik mücadele, biyolojik 
mücadele veya biyoteknik yöntemler uygulanmalı. Son çare olarak 
kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Bütün pestisit uygulamaları ile ilgili kayıtlar tutulmalı. Pestisit kalıntı 
analizlerinin sıklığı, risk değerlendirmelerine göre yapılmalı. Maksimum 
kalıntı limitlerinin aşılması durumunda ise bir acil eylem planı mevcut 
olmalıdır.

İşletmedeki olası atık ürünleri ve kirlilik kaynaklarını belirtilmelidir.

Hasat, hijyenik koşullarda yapılmalıdır.

Tarım işletmesindeki bütün olası atık ürünler (kağıt, karton, plastik, 
ürün kalıntısı, yağ, kaya yünü vb.) ile muhtemel kirlilik kaynakları 
(kimyasallar, yağ, yakıt, ses, ışık kalıntı, paketleme evinden çıkan akıntılar) 
belirtilmelidir.

Tarımsal kimyasalları kullanan, taşıyan ve uygulayan işçilere bu konuda 
eğitim verilmeli; işletmede ilk yardım eğitimi alan kişiler bulunmalıdır.

Türkiye’de İyi Tarım Uygulamaları “İyi Tarım Uygulamaları Hakkında 
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Yönetmelik” hükümleri ile yürütülmektedir. Çevre, insan ve hayvan 
sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların 
korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün 
arzının sağlanması amaçlanmaktadır. Türkiye’de İTU Sertifikası 2007 
yılından itibaren verilmeye başlanmış olup, 2013 yılı itibariyle 56 ilde, 
8.170 üretici ve 98 bin hektar alanda üretim yapmaktadır (Dellal İ. ve ark. 
2015).

7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım 
Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğin amacı ise çevre, insan ve hayvan 
sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların 
korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün 
arzının sağlanması için gerçekleştirilecek iyi tarım uygulamalarının usul 
ve esaslarını düzenlemektir (Anonim 2010b).

Hem üretimi geliştirmek hem de üretilen ürünleri doğru pazarlara 
satabilmek için, üreticilere ve bu ürünleri paketleyen, dağıtan hatta 
depolayan ve pazarlamasını yapan kişi ve kuruluşlara büyük sorumluluklar 
düşmektedir.

Avrupa’daki yaş meyve ve sebze pazarının büyük kısmına hakim olan 
perakendeciler, tüketicilerine arz ettikleri yaş meyve ve sebze ürünlerinde, 
son yıllarda gündeme gelen insan sağlığını tehdit eder nitelikteki belli 
bazı riskleri en aza indirgemek amacıyla 1997 yılında EUREP (EUREP, kâr 
amacı gütmeyen bir oluşumdur. Merkezi Köln-Almanya olan bu oluşuma 
katılım, gönüllülük esasına ve objektif kriterlere dayanmaktadır.) adı 
altında bir araya gelerek 1999 yılında bugünkü İyi Tarım Uygulamalarının 
temelini oluşturan EUREPGAP standartlarını oluşturdular. Eurepgap 
standardı 2007 yılında revize edilerek tüm dünya ülkeleri tarafından 
kabul görmüş ve GLOBALG.A.P. adını almıştır. 

GLOBALG.A.P. olarak yapılan isim değişikliğinin sebebi, bu 
uygulamanın sadece Avrupa Birliği ülkeleri ile sınırlı kalmayıp, dünyanın 
birçok ülkesinde kabul görüyor ve halen yaygınlaşıyor olmasıdır. Eurep 
tarafından ilk sertifika 2001 yılında Bologna’daki bir üreticiye muz için 
verilmiştir. Globalgap sertifikalı üretici sayısı ve sertifikalı ürünlerin alan 
olarak dağılımında İngiltere, Hollanda ve İspanya ilk üç sırayı ellerinde 
bulundurmaktadırlar (Özkaçar K. ve Ören M.N., 2011)

İyi Tarım Uygulamaları; Kritik Kontrol Noktaları Tehlike Önleme ve 
Tehlike Analizi (HACCP), Zararlılarla Entegre Mücadele ( IPM ) ve Entegre 
Ürün Yetiştiriciliği (ICM) ilkelerini baz alarak, çiftçilikle ilgili metotların ve 
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teknolojilerin sürekli gelişmesini desteklemektedir. İyi Tarım Uygulamaları 
bitkinin toprağa ekiminden önceki süreçten işlenmiş nihai ürün sürecine 
kadar sertifikalandırılmış tarımsal ürünün tam üretim sürecini kapsar 
(Öner G. ve Işın Ş., 2010).

6.1 GLOBAL G.A.P.

GLOBALG.A.P. belgesi olan bir ürün GLOBALG.A.P. Veritabanı 
sistemine kayıt olur ve Ürün Tedarik zincirine katılmış olur. Dolayısıyla 
GLOBALG.A.P. belgeli ürün tüm dünyada satış ve pazarlama ağına 
dahil olmaktadır. Bu da pazarlama açısından GLOBALG.A.P.’ in önemini 
göstermektedir.

GLOBALG.A.P. sertifikalandırması, başvuru sahiplerinin ticari 
yapılanma durumuna bağlı olarak iki ayrı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan 
birincisi, üreticinin bireysel olarak sertifikalandırılmasıdır. Diğeri ise 
üreticilerin bir araya gelerek oluşturdukları kooperatifler, üretici birlikleri 
ya da dış satımcının ürün tedarik ettiği üreticileri tek çatı altında toplayarak 
oluşturduğu çoklu üretici grubu sertifikalandırmasıdır. Bunlara ek olarak 
GLOBALGAP, İyi Tarım Uygulamaları benzeri düzenlemelerin bulunduğu 
tüm dünya ülkelerinde, bu düzenlemelere uygun olarak yetiştirilmiş ve 
tescil edilmiş ürünlerin EUREP tarafından kabul görmesini sağlamak 
üzere bir “eşdeğerlik” (benchmarking) prosedürü de uygulamaktadır.

GLOBALG.A.P. Sertifikası almak için yapılacak işlemler Şekil 2’de 
görüldüğü gibi 5 adımda gerçekleştirilmektedir. 

Sertifika almak için 5 adım
1. İlgili GLOBALG.AP Standart Belgelerini ve Kontrol Listelerini 

belge merkezinden indirin ya da ilgili standart sayfadaki 
bağlantıyı takip edin 

2. Ülkenizdeki belgelendirme kuruluşlarından teklifleri karşılaştırın, 
seçtiğiniz kullanıcıyla kaydolun ve GLOBALG.AP Numaranızı 
(GGN) alın. GLOBALG.AP onaylı belgelendirme kuruluşlarının 
tam listesini sitede bulabilirsiniz

3. Kontrol listesini kullanarak bir öz değerlendirme yapın ve 
uymadığınız tüm noktaları düzeltin. Burada eğitimli ve 
onaylanmış bir danışman olan bir GLOBALG.AP Lisanslı tarım 
sigortacıları, denetim hazırlıklarınız sırasında size yardım 
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sağlayabilir. GLOBALG.AP lisanslı tarım sigortacılarının tam 
listesini sitede bulabilirsiniz

4. GLOBALG.AP onaylı sertifikasyon kuruluşunuzla bir randevu 
ayarlayın. Bir müfettiş daha sonra yerinde ilk denetimi yapar.

5. Standart gerekliliklerine başarıyla uyduğunuzda, bir yıl boyunca 
geçerli olan ilgili Sürüm ve Kapsam için bir GLOBALG.AP Entegre 
Çiftlik Güvence Standardı sertifikası alacaksınız.

Şekil 2. Sertifika almak için Uygulanacak İşlemler 

(https ://www.globalgap.org/uk_en/what-we-do/globalg .a .p.-
certification/five-steps-to-get-certified/)

Saha denetimi sonrasında eksiklik yoksa tetkik tutanağı belgelendirme 
onayına sunulur (eksiklik varsa eksiklikler kapatılma için süre verilir). 
Belge onayı verilir ve son olarak GLOBALG.A.P. veritabanında onay yayını 
sağlanacaktır.

6.2 BRC

GLOBALG.AP’a ek olarak, diğer gıda güvenliği yönetim sistemleri 
de gerekli olabilir. Kuzeybatı Avrupa pazarındaki hemen hemen tüm 
alıcılar, hijyen ve güvenlik için standart olarak uygulanan BRC Global 
Standartlarına uyulmasını beklemektedirler.

BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın 
İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. 
Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve 
perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine 
yardımcı olurken nihai olarak da tüketiciyi koruma altına almaktadır.

Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi 
(tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmek 
zorundadır. Standart; HACCP Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre 
Standartları, Ürün Kontrolü, Süreç Kontrolü, Personel bölümlerinden 
oluşmaktadır. BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 
6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu 
yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori 
üzerinden başvuru yapmalıdırlar. Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve 
ve sebze), kategorisi de bunlardan biridir.
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Avrupa anakarasında, alıcılar bazen IFS gıda standardı, Safe Quality 
Food ( SQF ) programı, FSSC 22000 veya endüstri tarafından geliştirilen 
diğer standartlara uyulmasını gerektirir.

6.3 IFS

IFS, perakendeci ve toptancı markalı gıda ürünü tedarikçilerini / 
imalatçılarını denetlemek için bir standarttır. Gıda standardı, aşağıdaki 
faaliyetleri yürüten şirketler için tasarlanmıştır:

• gıda ürünlerini işleme
• gıda ürünlerini taşıma
• birincil ambalajlama

6.4 SQF

Global gıda güvenliği inisiyatifi (GFSI)‘ nce kabul görmüş problemsiz 
bir tarladan çatala gıda güvenliği ve kalite sertifikalandırılmasının 
çözümüdür. Hem ilk imalatçı (SQF 1000) hem de gıda imalat ve dağıtımı 
(SQF 2000) hususlarında tedarik halkası yönetimini sağlar.

6.5 FSSC 22000

FSSC 22000 standartı (Food Safety System Certification 22000-Gıda 
Güvenliği Sistem Sertifikasyonu 22000) hem taraflar arasındaki, hem de 
ülkeler arasındaki gıda güvenliği bazlı ilişkilerin düzenlenmesine yönelik 
olarak geliştirilmiş ve HACCP prensiplerini baz alan bir standarttır.

FSSC 22000’in en önemli özeliklerinden biri de oluşturulma amacının 
yalnızca gıda üreticileri tarafından uygulanabilir olmasıdır. Kapsama 
girebilecek ürünler arasında hayvansal ürünler (kesim ve kesim öncesi 
uygulamalar hariç), bitkisel ürünler, uzun raf ömürlü ve ortam sıcaklığında 
muhafaza edilebilen gıdalar, gıda üretimi için kullanılan kimyasal biyolojik 
ürünler yer almaktadır.

Bahsedilen tüm yönetim sistemleri, Global Gıda Güvenliği 
Girişimi (GFSI ) tarafından kabul edilmektedir. Sertifika programlarına 
uygunluk ülkeler, ticaret kanalları ve piyasa durumları arasında farklılık 
göstermektedir. 
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7. İYİ HİJYEN UYGULAMALARI (GHP)

Gıda maddelerinin, güvenilir olması ve insan sağlığına zararlı 
olmaması için satın alma, üretim, muhafaza ve sunum aşamalarında 
gerekli kontrollerin yapılması ve önlemlerin alınmasıdır. Kısaca, güvenli 
gıda üretmek için gerekli olan tüm koşulları sağlamaktır.

Gıda güvenliğinin ve HACCP sisteminin temel şartlarından olan 
hijyen uygulamalarıdır. Hijyen işlemleri gıda işlemlerinde kullanılan 
malzemelerden, çalışanların hijyeni, ortam hijyeni, temizlik ve bakım 
işlemlerini içerir. İyi Hijyen Uygulamaları GHP sertifika ve standard 
olarak alınabilir. HACCP uygulamaları içerisinde yer alan temel koşullardan 
birisidir. Ayrıca Pestitit kontrol işlemleri de İyi Hijyen Uygulamaları ile 
beraber değerlendirilir.


