
Ek 2  

Gıda Güvenliği Ulusal Kurumunun Denetimine Tabi 

Ürünlerin Sınırdan Geçmesine İlişkin Yönetmek  

 

Bitkisel Ürünlerin Güvenliği Bakımından Denetime Tabi  

Malların LİSTESİ 

 

Tarife Pozisyon 

Kodu 
Ürüm Adı  Ölçü Birimi  

0106 49.000 – Diğer ton 

0601 Vejetatif dinlenme, vejetasyon veya çiçekleme döneminde bulunan soğan, yumru, 

yumru soğan, yumru kök, rozita kök ve razim; hindiba fidanları, bitkileri ve 

kökleri, 1212 pozisyonunda belirtilmiş kökler hariç 

ad. 

0602 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), sapları ve dalları; mantar miselyumu adet, ton 

0603 Buket yapımında ve dekorasyon amaçlı kullanıma uygun, taze, kuru, parçalanmış, 

renklenmiş, boyanmış veya başka yöntemlerle hazırlanmış koparılmış çiçekler ve 

kozalar 

ad. 

0604 Buket yapımında ve dekorasyon amaçlı kullanıma uygun, taze, kuru, parçalanmış, 

renklenmiş, boyanmış veya başka yöntemlerle hazırlanmış çiçeksiz ve kozasız 

yapraklar, dallar ve diğer bitki parçaları, çim, sarmaşık ve yosunlar 

adet, ton  

0701 Taze veya soğutulmuş patates ton 

0702  Taze veya soğutulmuş domates ton 

0703 Taze veya soğutulmuş soğan, arpacık soğanı, pırasa ve diğer soğanlı sebzeler ton 

0704 Taze ve soğutulmuş baş lahana, karnabahar, turp, brokoli ve benzeri Brasica cinsi 

yenilebilir sebzeler 

ton 

0705 Taze veya soğutulmuş marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) ton 

0706 Taze veya soğutulmuş havuç, şalgam, kırmızı pancar, tekesakalı çiçeği, kereviz, 

turp ve benzeri yenilebilir kökler 

ton 

0707 00 Taze ve soğutulmuş salatalık ve turşusu ton 

0708 Taze veya soğutulmuş soyulmuş veya kabuklu baklagiller ton 

0709 Diğer taze veya soğutulmuş sebzeler ton 

0712 Kurutulmuş, bütün, kesilmiş, dilimlenmiş, parçalanmış veya toz haline getirilmiş, 

ancak başka işleme tabi tutulmamış sebzeler 

ton 

0713 Kurutulmuş, soyulmuş, çekirdeği ayıklanmış veya temizlenmemiş, delinmiş veya 

delinmemiş baklagiller 

ton 

0714 Manyok, ararot, salep, yer armudu (Kudüs enginarı), tatlı patates (batat) ve yüksek 

nişasta veya inülin içeren, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, bütün 

veya dilimlenmiş veya granül haline getirilmiş palmiye çekirdeği 

ton 

0801 Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve karma fındıklar (taze veya kurutulmuş, 

kabuksuz veya kabuklu, soyulmuş veya soyulmamış) 

ton 

0802 Taze veya kurutulmuş, kabuksuz veya kabuklu, soyulmuş veya soyulmamış diğer 

taze veya kurutulmuş fındık türleri   

ton 

0803 Musa paradisiaca dahil taze veya kurutulmuş muz ton 

0804 Hurma, incir, ananas, avokado, tuayava, mango ve mangosten (taze veya 

kurutulmuş) 

ton 

0805 Taze veya kurutulmuş turunçgiller ton 

0806 Taze veya kurutulmuş üzüm ton 

0807 Taze kavun (karpuz dahil) ve papaya ton 

0808 Taze elma, armut ve ayva ton 

0809 Taze kayısı, kiraz, vişne, şeftali (nektarin dahil), erik  ton 

0810 Diğer taze meyveler ton 



0813 0801-0806 arası kalemler hariç kuru meyveler, bu grupta bulunan kuruyemiş veya 

cevizlerin karışımları 

ton 

1001 Buğday ve meslin  ton 

1002 Çavdar ton 

1003 Arpa ton 

1004 Yulaf ton 

1005 Mısır ton 

1006 Pirinç ton 

1007 Sorgum tohumu ton 

1008 Karabuğday, basit ve kanarya tohumları (Phalaris canariensis), diğer tahıllar  ton 

110710 Kızartılmamış malt ton 

1201 Ezilmiş veya ezilmemiş soya fasulyesi ton 

1202 Kızartılmamış veya başka bir yöntemle pişirilmemiş, soyulmuş veya soyulmamış, 

ezilmiş veya ezilmemiş yer fıstığı 

ton 

1204 00 Ezilmiş veya ezilmemiş keten tohumu ton 

1205 Ezilmiş veya ezilmemiş kolza tohumu ton 

1206 00 Ezilmiş veya ezilmemiş ayçiçeği çekirdeği ton 

1207 Çeşitli yağ kültürlerinin ezilmiş veya ezilmemiş çekirdekleri ve meyveleri  ton 

1209 Ekim için çekirdekler, meyveler ve sporlar ton 

1210 Taze veya kurutulmuş, ezilmiş veya ezilmemiş, toz veya tablet halinde şerbetçiotu 

çubukları, lupulin 

ton 

1211 Parfüm üretiminde, ilaç veya böcek ilaçları, mantar ilaçları üretiminde veya benzeri 

amaçlarla kullanılan taze ve kurutulmuş, bütün veya parçalanmış, ezilmiş veya 

öğütülmüş bitkiler ve bitki parçaları 

ton 

1212 Genel olarak insanlar tarafından gıda olarak kullanılan ancak diğer kategorilerde 

belirtilmeyen  taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, ezilmiş veya 

parçalanmamış keçiboynuzu fasulyesi, tuzlu ve tatlı su yosunları, şeker pancarı ve 

şeker kamışı; meyve çekirdekleri, diğer bitkisel kökenli ürünler (Cichorium intybus 

sativum türü kavrulmuş hindiba kökleri dahil)  

ton 

1214 Granül haline getirilmiş veya getirilmemiş rutabaga, yapraklı pancar (pazı), yem 

olarak kullanılan kökler, saman, yonca, yonca, espartit, lahana, lupin, fiğ ve benzeri 

yem ürünleri 

ton 

2703 00.000 Topraklanmış veya topraklanmamış turba (turba kırıntısı dahil)             ton 

4401 10.000 Odun olarak kullanılan tomruk, tomruk, dal, çalı demeti veya benzeri ton 

4401 21.000 Talaş veya talaş, talaş ve odun atıkları - iğne yapraklılar  

 

 

ton 

4401 22.000 Talaş veya talaş, talaş ve odun atıkları - iğne yapraklılar hariç  

 

ton 

4401 39.100 Talaş ton 

4403 Kabuğu soğulmuş veya kesilmemiş veya kenarları kabaca kesilmiş veya 

kesilmemiş işlenmemiş kereste 

m3 

4407 Boyuna kesilmiş veya uzunlamasına doğranmış, temizlenmiş veya soyulmuş, 

kesilmiş veya kesilmemiş, düzleştirilmiş veya düzleştirilmemiş, uç bağlantıları 

bulunan veya bulunmayan, kalınlığı 6 mm üzeri keresteler 

m3 

4409 Herhangi bir ucu, kenarı veya düzlemi (çentikli, oluklu, yivli, kenarlı, işlenmiş 

kenarlı, yarım daire şeklinde, bağlantılı, yuvarlak veya benzeri), düzleştirilmiş veya 

düzleştirilmemiş, uç bağlantıları bulunan veya bulunmayan kenarları, uçları veya 

düzlemleri, planlanmış veya planlanmamış, cilalanmış veya cilalanmamış, uç 

bağlantıları olmayan veya olmayan profil metre tül cinsinde döşeme malzemeleri 

(parke döşeme için monte edilmemiş şeritler ve frizler dahil)  

m3, ton 



4415* Ahşap kutular, koliler, ambalaj sepetleri, variller ve benzeri ahşap ambalaj 

malzemeleri; ahşap kablo makaraları; paletler, kenarlı paletler ve diğer ahşap 

yükleme panoları, ahşap kaplamalı paletler 

adet, ton 

 

* Bu kategoride yalnızca mal olarak ithal edilmiş malzemeler bitkisel ürünlerin sağlığı 

bakımından denetime tabi olup, nakliye aracı olarak kullanılan ambalaj malzemeleri söz 

konusu denetime tabi tutulmayacaktır. 

 


