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ÖZET 
 
Günümüzde üretici ile tüketici arasındaki mesafenin uzaması ve tarım-gıda ürünleri pazarının 
küreselleşmesi, paydaşlar arasındaki iletişimde ortak bir dili zorunlu kılmaktadır. Tarım-gıda ürünlerine 
ait standartlar, öncelikle pazardaki ürünün boy ve kalite gibi temel özelliklerinde bir örnekliğini 
sağlamak üzere hazırlanmış daha sonraları ise öne çıkan diğer talepler doğrultusunda geliştirilmiştir. 
Bugün gelinen noktada artık sadece son ürüne ait özellikler değil, üretim süreci, ürünün nerede ve 
nasıl üretildiği, kontrol, sertifikasyon ve etiketleme, ticaretin ne şekilde işlediği konuları da ürünün 
toplam kalitesi içinde irdelenmekte ve standartların hazırlanmasını sağlamaktadır. Kuru meyveler, 
uzunca süreyle kolayca saklanabilmeleri ve yüksek besin değerleri nedeniyle binlerce yıldır uzak 
mesafelere taşınmışlardır. Bu nedenle onlarca yıldır paydaşların katılımı ile hazırlanan uluslararası 
veya ulusal pazarlarda geçerliliği olan gönüllü veya zorunlu standartlar, kuru meyveler için ürüne özel 
veya ürün grubuna özgü hazırlanmışlardır. Pazar standartlarının yanısıra kuru meyvelerde de 
uygulanan hijyen ve bulaşanlar gibi gıda güvenliği, üretim süreci (örneğin Organik Tarım, İyi Tarım 
Uygulamaları, Coğrafi İşaret), çevre veya sosyal standartlar da bulunmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çevre, sosyal standartlar, Organik tarım, İyi tarım uygulamaları, Coğrafi İşaret 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The distance between the producer and the consumer is increasing and the agro-food market is 
becoming a global one which in turn force all stakeholders to develop a common language for 
communication. At the initial phase, agro-food standards are designed to homogenize some basic 
parameters as the size and quality class however they are diversified according to the changes in 
demand. Today, total quality management embrace not only characteristics of the final product but 
also the production process, how and where the product is produced, inspection, certification and 
labeling, and how the trade works and thus triggers preparation of relevant standards. Dried fruit are 
subject to long-distance trade for millennia due to the long storability and to their high nutritive value. 
Thus, market standards specific to a dried fruit or in general are prepared by the stakeholders and 
applied as voluntary or compulsory standards at the national or international levels. In addition to the 
market standards, standards on food safety as hygiene and contaminants, production process (rganic 
agriculture, Good Agriculture Practices, Geographic Indications), environment and social are also 
applied. 
 
Key Words: Environment, Social standards, Organic agriculture, Good Agriculture Practices, 
Geographic Indications. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Bitkisel veya hayvansal kökenli tarım ürünleri gıda veya örtünme gibi ihtiyaçların giderilmesi amacıyla 
binlerce yıldır el değiştirmektedir. Toplumların mal değiş-tokuşunu öğrenmeleri ile birlikte o ürüne ait 
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özellikleri belirleme ve diğerine aktarma şeklinde iletişime geçtikleri de bilinmektedir. Anadolu’da 
yaklaşık beşyüzyıl önce Bursa, Edirne, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Çankırı, Aydın, Mardin, Karahisar, 
Rize, Amasya, İçel, Arapkir, Karaman ve daha bir çok yerin yerel özelliklerine ve üretim desenine bağlı 
olarak kurallar belirlenmiş ve uygulanmıştır. Bunlar arasında en eski yazılı belge Sultan II. Beyazid 
tarafından 1502 tarihinde çıkarılan Bursa Belediye Kanunu "Kanunname-i İhtisab-ı Bursa" dır 
(www.tse.org/tse-hakkinda/ilk-standard). Tarımsal ürünlerin ticaretini kurumsallaştırmak adına ilk 
ticaret borsası, 1886 yılında yayınlanan Nizamname sonrasında tarımsal üretim ve ticaretin en yoğun 
olduğu İzmir’de 1891 yılında kurulmuştur (www.itb.org).  
 
Ülkemiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de fındık, kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzüm gibi birçok 
kuru/kurutulmuş üründe dünya üzerinde ana üretici ve tedarikçi ülke konumundadır. Bu nedenle hem 
iç hem de dış pazarlarda ürünlerin ticaretini kolaylaştırmak üzere standart hazırlamakta ve/veya 
sorumlu diğer kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları imzalamaktadır. Günümüzde üretici ile tüketici 
arasındaki mesafenin uzaması ve tarım-gıda ürünleri pazarının küreselleşmesi, paydaşlar arasındaki 
iletişimde ortak bir dili zorunlu kılmaktadır. Tarım-gıda ürünlerine ait standartlar, öncelikle pazardaki 
ürünün boy ve kalite gibi temel özelliklerinde birörnekliğini sağlamak üzere hazırlanmış daha sonraları 
ise öne çıkan diğer talepler doğrultusunda geliştirilmiştir. Bugün gelinen noktada artık sadece son 
ürüne ait özellikler değil, üretim süreci, ürünün nerede ve nasıl üretildiği, kontrol, sertifikasyon ve 
etiketleme, ticaretin ne şekilde işlediği konuları da ürünün toplam kalitesi içinde irdelenmekte ve 
standartların hazırlanmasını sağlamaktadır. Tarım-gıda ürünlerini işleyen firmalar hammadde veya 
son ürüne özgü kendi standartlarını veya birlikte çalıştıkları grupların (dernek, birlik vb.) ortak 
standartlarını kullanmaktadır. Standartlar, ulusal veya uluslararası düzeyde sorumlu olan yetkili 
kuruluşlar tarafından hazırlanır, uygunluğu denetlenir ve yine öngörülen biçimde etiketlenir veya 
sertifikalandırılır.    
 
11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 11 Ocak 2002 tarihinde 
yürürlüğe giren 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına 
Dair Kanun standart ve onaylanmış kuruluşu aşağıdaki gibi tanımlamaktadır (www.ekonomi.gov.tr):   
 
“Standart, üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, 
mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden 
kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, 
ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya 
birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi” ifade eder.“Onaylanmış kuruluş ise test, 
muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme 
çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere, yetkili kuruluş tarafından 
belirlenerek, yetkilendirilmiş özel veya kamu kuruluşudur.”  
 
Kanunda ifade edildiği gibi ulusal düzeyde standardın hazırlanmasında, geçerli olduğu düzenin 
kurulmasında ve/veya denetiminde yetkili kuruluşların (kamu veya özel) da tanımlanarak belirlenmiş 
olması gerekir. Ayrıca standartlar çoğunlukla ihtiyari olmakla beraber bazı zorunlu uygulamaya 
konabilir.     
 
Tarım ürünleri, insanlık tarihinin başlangıcında sadece yerel olarak üretildiği bölgede tüketilirken kuru 
ve kurutulmuş uzunca süreyle kolayca saklanabilmeleri veya beslenmedeki önemleri nedeniyle 
binlerce yıldır depolanmış veya uzak mesafelere taşınmışlardır. Bu nedenle onlarca yıldır tüm 
paydaşların katılımı ile hazırlanan uluslararası veya ulusal pazarlarda geçerliliği olan gönüllü veya 
zorunlu standartlar ürüne özel, ürün grubuna özgü veya taşınma, depolama gibi belirli bir sürece veya 
hizmete yönelik olarak hazırlanmıştır. Günümüzde dünyada yıllık gıda ticaret hacminin 200 milyar 
dolar olduğu bildirilmektedir (www.codexalimentarius). Mevcut standartlar arasında en yaygın biçimde 
uygulanan pazar standartlarının yanısıra kuru ürünlerde hijyen uygulamaları ve bulaşanlar gibi gıda 
güvenliği, üretim süreci (örneğin Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Coğrafi İşaret), çevre veya 
sosyal konuları içeren standartlar da bulunmaktadır. 

 
 
 
 
 

http://www.tse.org/tse-hakkinda/ilk-standard
http://www.itb.org/
http://www.codexalimentarius/
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2. ÖNEMLİ ULUSLARARASI STANDARDİZASYON KURULUŞLARI ve STANDARTLARI  
 
2.1. Uluslararası Standardizasyon Örgütü 
 
Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International Organization for Standardization (ISO) 1947 
yılında kurulan dünyada gönüllü standartlar hazırlayan en büyük örgütüdür. Kuruluşundan günümüze 
19 500 tane uluslararası geçerliliği olan standart yayınlamıştır. Bu standartlar, ürünler, hizmetler ve iyi 
uygulamalara ilişkin spesifikasyonları belirleyerek uluslararası ticarette engelleri kaldırarak etkinliği 
arttırmıştır. Tarım-gıda ürünleri açısından en önemlileri ISO 9000 (Kalite yönetimi), ISO 14000 (Çevre 
yönetimi), ISO 26000 (Sosyal sorumluluk), ISO 50001 (Enerji yönetimi), ISO 31000 (Risk yönetimi) ve 
ISO 22000 (Gıda güvenliği yönetimi) dir. 
 
 
2.2. Birleşmiş Milletlere (BM) Bağlı Komisyonlar  
 
2.2.1. CODEX ALIMENTARIUS Komisyonu 
 
Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından gıdalarda 
standart hazırlamak üzere 1963 yılında BM tarafından bir komisyon olarak kurulmuştur. Codex 
Komisyonu tarafından hazırlanan gıda standartları, kılavuzları ve uygulama normları uluslararası 
ticaretin güvenli, kaliteli ve eşitlik koşullarının gözetilmesine katkı sağlar. Codex üyesi ülkeler dünya 
nüfusunun % 99 unu kapsamaktadır. Kapsamı içine giren ana konular, pestisitler, biyoteknoloji, gıda 
katkı maddeleri ve bulaşanlardır. Esas olarak Codex standartları dünya üzerinde yaygın ticareti 
yapılan ürünler ve ilgili hizmetlerle ilgilidir. Gönüllü olmalarına karşı Codex standartları birçok ülkenin 
ulusal mevzuatının temelini oluşturur. Codex tarafından kabul edilen koşulların üstünde bazı koşulları 
öne süren ülkelerin bu farklılığın nedenini bilimsel olarak kanıtlamaları gerekir. Ülkemizde GTHB Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ülkemizi Codex Komisyonu çalışmalarında temsil etmektedir. Kuru ve 
kurutulmuş tarım ürünleri için geçerli olan bazı standartlar Çizelge 1 de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Codex Alimentarius Komisyonu tarafından hazırlanan ve yürürlükte olan bazı standart 
standartlar (www.codexalimentarius.org) 
 

 
2.2.1. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN ECE) 
 
BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Tarımsal Sorunlar Komitesi, Bozulabilir Gıdaların 
Standardizasyonuna İlişkin Çalışma Grubunu 1949 yılında kurmuştur (Kılıçkaya, 2006). Üye ülkeler bu 
amaçla taze meyve ve sebzeler ile kuru ve kurutulmuş meyvelerin standardizasyonu için Cenevre’de 
imzaladıkları protokol ile Avrupa’da uygulanacak Pazar standartlarını hazırlamak üzere anlaşmışlardır. 
Bu standartlarda ticari amaçla standardizasyon sağlamak üzere ürünlerin tanımı, kaliteye ilişkin genel 
özellikler (minimum koşullar, kalite sınıfları), boylama, toleranslar (kalite ve boy toleransları), sunum 
(bir örneklik, paketleme, sunum), işaretleme gibi özellikler tanımlanır. Bunların yanında ihracatın 
yapıldığı ülkedeki sorumlu kurum da belirlenmektedir. Ülkemizde bu konuda Ekonomi Bakanlığı Ürün 
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü sorumludur ve ülkemiz, önemli paya sahip olduğu kayısı, incir 
gibi ürünlerde raportörlük görevini yürütmektedir. Standartlar yayın tarihinden sonra meydana gelen 
değişimleri irdelemek üzere revize edilmektedir.  
 
 
 
 
 

Referans Numarası Başlığı  Son revizyon tarihi 

CAC/RCP 1-1969 Gıda Hijyeni Genel İlkeleri  2003 

CAC/RCP 3- 1969 Kurutulmuş Meyveler için Hijyen 
Uygulama Normları 

1969 

CACX/RCP 6-1972 Sert kabuklu Meyveler için Hijyen 
Uygulama Normları 

1972 

CAC/RCP 22-1979 Yerfıstığı için Hijyen Uygulama Normları 1979 

CAC/RCP 42-1995 Baharat ve Kurutulmuş Aromatik Bitkiler 
için Hijyen Uygulama Normları 

1995 

CAC/RCP 45-1997 Süt Hayvancılığında Kullanılan 
Hammadde ve Yem Katkı Maddelerinde 
Aflatoksin B1 in azaltılması için Uygulama 
Kılavuzu  

1997 

CAC/RCP 51-2003 Tahıllarda Mikotoksin Bulaşmasının, 
Okratoksin A, Zearalenon, Fumonisinler 
ve Trikotesenlere ait ekler Dahil Olmak 
Üzere Önlenmesine ve Azaltılmasına 
Yönelik Uygulama Kılavuzu   

2003 

CAC/RCP 59-2005 Sert kabuklu Meyvelerde Aflatoksin 
Bulaşmasının Önlenmesi ve 
Azaltılmasına  Yönelik Uygulama 
Kılavuzu   

2010 

CAC/RCP 62-2006 Gıda ve Yemlerde Dioksin ve Dioksin 
Benzeri PCB Bulaşmasının Önlenmesi ve 
Azaltılmasına Yönelik Uygulama Kılavuzu 

2006 

CAC/RCP 65-2008  Kuru İncirlerde Aflatoksin Bulaşmasının 
Azaltılma ve Önlenmesine Yönelik 
Uygulama Kılavuzu 

2008 

CAC/RCP 68-2009 Gıdaların Doğrudan Kurutma İşlemlerinde 
veya Tütsülenmesi Sırasında Polisiklik 
Aromatik Hidrokarbon (PAH)lar ile 
Bulaşmasının Azaltılmasına  Yönelik 
Uygulama Kılavuzu   

2009 

CAC/RCP 67-2009 Gıdalarda Akrilamid Azaltılmasına Yönelik 
Uygulama Kılavuzu 

2009 
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Çizelge 2. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN ECE) tarafından hazırlanan bazı kuru 
ve kurutulmuş ürün standartları (www.  
 

Standartlar 

Başlık Yayın/Son revizyon tarihi 

Standart ana hattı 2011 

Badem (kabuklu) 2007 

Badem (iç) 1986/2003 

Elma (kurutulmuş) 1998/2012 

Kayısı (kurutulmuş) 1996 

Hurma 1987/2010 

İncir (kurutulmuş) 1996/20041992 

Üzüm (kurutulmuş) 1992 

Fındık (iç) 2010 

Fındık (kabuklu) 1970/2007 

Şeftali (kurutulmuş) 2008 

Armut (kurutulmuş) 1996/2012 

Çam fıstığı (kabuksuz) 1993 

Antepfıstığı (kabuklu) 1990/2004 

Antepfıstığı (kabuksuz) 2010 

Erik 1988/2003 

Domates (kurutulmuş) 2007 

Ceviz (kabuklu) 1983/2001 

Ceviz (iç) 1970/2002 

 
 
2.3. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü: OECD (Organization for Economic Cooperation 
and Development) 
 
İçinde Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerin ekonomik kalkınma için işbirliği amacıyla açıklamalı ve 
resimli standartlar hazırlamakta ve gerekliliği konusunda hükümetler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile 
tartışma ortamları yaratmaktadır (Salmon, 2002). Tarımsal ürünlerin ticaretinde engelleri azaltmak karı 
arttırmak amacıyla olgunluk kriterleri, örnek alma, kalite analizleri gibi birçok konuda standartları 
bulunmaktadır. Kuru ve kurutulmuş ürünler için özellikle nem tayinine yönelik standartları 
bulunmaktadır (Anonymous, 2005 a). Uluslar arası düzeyde son on yıllık dönemde ise sürdürülebilirlik 
konusunda çalışmaları hız kazanmıştır (Anonymous, 2005b).    

 
 

2.4. Uluslar arası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu: IFOAM (International Federation of 
Organic Agricultural Movements) 
 
1972 yılında organik tarım hareketini bir çatı altına toplamak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum 
örgütüdür. Organik üretimle ilgili olarak hayvansal, bitkisel, su ürünleri, doğadan toplanan tarımsal 
ürünlere ilişkin gönüllü standartlar hazırlar. Ülkemizden de bazı kuruluşların üyesi olduğu IFOAM’ın 
160 ülkeden 700 dolayında kurumsal üyesi bulunmaktadır. Teknik konular yanında etik ve sosyal 
konuları da içeren standartları bulunmaktadır (www.ifoam.org). 

 
 

2.5. GLOBALGAP 
 
Tarımda başarılı sonuç vermiş ‘iyi uygulamaları’ bir araya getirerek gıda güvenliği, çevre koruma, 
çalışanların sosyal açıdan korunması, sağlık ve güvenliği ile hayvan refahı sağlamayı amaçlayan tüm 
dünyada geçerli bir sertifikasyon sistemidir. Fikri mülkiyeti ‘FoodPlus’ Almanya’ya aittir. Özellikle 
Avrupa’daki perakende zincirlerinin tüketicilerine belirli bir kalitede ürün sunduklarını göstermek için 
destekleri özel bir standarttır. Üretim alanından perakendeciye kadar olan süreç belirli kriterlere göre 
denetlenir (GLOBALGAP tarafından yetkilendirilmiş ve akredite olmuş özel firmalarca) ve uygunluk 
durumunda ürün sertifikalandırılır. Ancak sertifika sadece iş yapan firmalar arasında geçerlidir ve 

http://www.ifoam.org/
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tüketici sertifikayı göremez (www.globalgap.org) bu açıdan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İyi 
Tarım Uygulamaları’ndan ayrılır.  Kuru üzüm ve kuru incirde ihracata yönelik olarak GLOBALGAP 
sertifikasyonu olan ürünler bulunmaktadır.     

 
 
 
 

3. ÖNEMLİ ULUSAL STANDARDİZASYON KURULUŞLARI ve STANDARTLARI 
 
3.1. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
 
1960 yılında “her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla” 
kurulmuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlıdır. Hazırladığı standartlar ihtiyaridir ancak ilgili 
bakanlığın onayı ile mecburi standart haline dönüştürülebilir. İhracata dönük olarak birçok tarım ürünü 
standardı zorunlu hale getirilmiştir ve ihracat aşamasında uygunluk kontrolü yapılmaktadır. Türk 
Standardları Enstitüsü'nün görevleri arasında öne çıkanlar her türlü standardı hazırlamak ve 
hazırlatmak, kabul edilenleri yayımlamak, zorunlu olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili 
bakanlığın onayına sunmak, belgelendirmek, metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme 
çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak olarak belirtilmektedir (www.tse.org). 
 
TSE tarafından hazırlanan standartlar arasında tarım ürünleri kalitesine, depolanma veya taşınması 
gibi hizmetlere veya gıda güvenliği, çevre yönetimi, risk yönetimi gibi sistemlere yönelik standartlar 
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı (ISO TS EN 22000) örneğindeki gibi ISO veya UN ECE standartları 
ile aynı olurken diğer bazı standartlar ise Türkiye’ye özgü olup uluslar arası standartlardan farklılık 
gösterebilmektedir.  

 
 

3.2. Türk Patent Enstitüsü 
 
Coğrafi işaret, ‘belirli bir bölgeden kaynaklanan ya da belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri 
itibariyle bu bölge ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir (Anonim, 2012). Menşe (özellikleri 
getiren işlemlerin tümünün o bölgede gerçekleşmesi zorunludur) ve Mahreç (özelliklerden en az birinin 
o bölgeden kaynaklanması gerekir) olarak 2 ayrı şekilde değerlendirilir. Coğrafi işaret konusu 
tüketicilerin ürünün orijini yani nerede üretildiği konusundaki ilgilerinin artışına paralel olarak giderek 
daha fazla önem kazanmaktadır. Avrupa ülkelerinde şarap ve peynirde etkin biçimde kullanılan ve 
değer artışına neden olan coğrafi işaret konusu diğer tarımsal ürünleri de kapsayacak şekilde 
genişlemektedir. Coğrafi işaretin en önemli özelliği tek bir üreticiye veya bir grup üreticiye değil 
koşulları sağlayan herkese açıktır. Belirli koşullarda üretim yapan kişilerin tümünü korur. Ülkemizde 
halen tescili yapılmış 167 ürün veya el sanatları bulunmaktadır (www.tpe.org). Bunlar arasında Ege 
inciri, Aydın inciri, İsabeyli kuru üzümü gibi birçok kurutulmuş ürün de yer almaktadır. Ancak ülkemizde 
denetim ve tanınırlık açısından yeterli çalışma yapılmadığından tescil edilmelerine rağmen henüz 
yaygın olarak uygulanmamaktadır. 

 
 

3.3. Yasal düzenlemeler  
 
Ülkemizde üretilen ve satışa sunulan tüm tarımsal ürünlerin uymakla yükümlü oldukları bir çok yasal 
düzenleme bulunmaktadır. Bu açıdan ilk sırada Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlu olarak 
yer almaktadır. İlgili mevzuata www.tarim.gov.tr adresinden erişmek mümkündür. Organik tarım ve iyi 
tarım uygulamalarından Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) gıdaya ve bulaşanlara ilişkin 
konularda ise Gıda ve Kontrol Genel müdürlüğü sorumlu olmaktadır. İhracat kontrolleri, ithalatta 
uygunluk, OECD ve UN ECE ile ilgili standart çalışmaları ise Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve 
Denetimi Genel Müdürlüğü görev alanı içine girmektedir. 

 
 
 
 
 

http://www.globalgap.org/
http://www.tse.org/
http://www.tarim.gov.tr/
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Kurutma Sistemleri 

 

4. SONUÇ 
 
Standartlar ve uygunluk denetimi ile işaretleme veya etiketleme tüketicinin, ticari itibarın ve ülkenin 
korunması açısından önem taşımaktadır. Günümüzde giderek çeşitlenen ve çevre, sürdürülebilirlik, 
sosyal konuları da içeren ve daha kompleks bir yapı kazanan tarım ürünleri/üretim sürecine ilişkin 
standartlar ülkemizde de gerek iç gerekse dış Pazar talepleri doğrultusunda hızla artmaktadır. Ancak 
konunun sadece standardın hazırlanması ile sınırlı olmadığı, güncellenmesi, şeffaf bir denetim 
sisteminin kurulması, denetimi, sonucun alıcı ile iletişimi, uygunsuzluk durumunda caydırıcı nitelikte 
cezalar gibi birçok yönü bulunmaktadır. Tüketicinin bilinçlenmesi ve talebi, standartların 
uygulanabilirliğini arttıracak böylece haksız rekabeti de önleyebilecektir. 
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