T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

RUSYA FEDERASYONU
BİTKİSEL GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİNE DÂHİL OLMAK
İSTEYEN İHRACATÇI FİRMANIN İZLEMESİ GEREKEN PROSEDÜR
(Bu prosedür, mevcut listede yer alıp unvan ve/veya adres bilgileri değişen firmalar için de geçerlidir)

Rusya Federasyonu’na(RF) bitkisel gıda ürünleri ihraç etmek üzere mevcut listelere dâhil
olmak isteyen veya mevcut listede yer alıp unvan ve/veya adres bilgileri değişen veya liste dışı
kaldıktan sonra tekrar listeye dahil olmak isteyen ihracatçı firma; ihracat öncesi ön gereklilikleri
yerine getirmiş olmasının ardından bağlı olduğu İhracatçı Birliğine başvurarak aşağıda yer
alan belgeleri dosya içerisinde teslim etmelidir.
İhracatçı Birliği tarafından yapılacak kontrol sonucu firma dosyasındaki belgelerin uygun
ve eksiksiz olması durumunda firma başvuru dosyası Ekonomi Bakanlığı(İhracat Genel
Müdürlüğü) aracılığı ile Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmaktadır.
Firmanın dosyası Ekonomi Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderildiğinde,
Genel Müdürlüğümüze ulaşan ihracatçı firma dosyası uzmanlarımızca değerlendirilmektedir.
Dosyası incelenen firmanın, Bakanlığımız Kontrol Görevlilerince yerinde denetim ve kontrolü
yapılarak RF’ye ihracata yeterliliği tespit edilmektedir. Dosya ve denetim sonucu uygun olan firma
mevcut listelerin güncellenmesi sırasında ihracatçı firma listesine dâhil edilmektedir.
İhracatçı firma listeleri her yıl Mart ve Eylül aylarında güncellenmektedir. Bu aylar
dışında listelere firma ilavesi mümkün olmamaktadır.
Listelere dâhil olmak isteyen ihracatçı firmalar başvurularını;
Mart güncellemesi için son başvuru tarihi: 01 Mart
Eylül güncellemesi için son başvuru tarihi: 01 Eylül tarihine kadar yapmalıdırlar.
Liste güncellemesi sonrası gelen başvurular bir sonraki güncelleme döneminde
değerlendirilmektedir.
Listelere dahil olamayan firmanın durumu Ekonomi Bakanlığı’na yazı ile
bildirilmektedir.
 TAZE MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ İHRACATI YAPMAK İSTEYEN FİRMA
Başvuru Dosyasında Yer Alacak Belgeler;
1) “Rusya Federasyonu(RF)’nun RF mevzuatına göre bitkisel gıda ürünlerinde
öngördüğü normlar ve düzenlemeler tarafımızca bilinmekte ve bu normlara
uygun olarak ürünlerimizi RF’ye ihraç etmeyi taahhüt ediyoruz” şeklinde imzalı,
kaşeli tarihli bir Taahhütname(fotokopi olmayacak)
2) İhracatçı Firma bünyesinde görevlendirilecek karantina ve gıda güvenilirliği
yönüyle ürünün üretiminden hasadına, paketlenmesinden ihracatına kadar tüm
aşamalarda kayıtlarının tutulmasından, gerekli kontrollerin yapılmasından ve
izlenebilirlik sisteminin tesis edilmesinden sorumlu olacak bir Ziraat Mühendisi
ile imzalanan “Danışmanlık Sözleşmesi” aslı, Ziraat Mühendisi diploması örneği
3) Ürünlerin yetiştirildiği dönemlerde oto kontrol amacıyla hasat öncesinde kalıntı
analizlerini yaptırmak üzere bir Laboratuvarla yapılan Sözleşmenin aslı,
(sözleşmede anlaşmanın RF’ye ihracatla ile ilgili olduğu ve oto kontrol amacıyla
hasat öncesi kalıntı analizlerini kapsadığı özellikle belirtilmelidir)
4) Firmaya ait Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği-Firmanın üretim/paketleme
tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme
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tesisi ile yapmış olduğu Fason Üretim/Paketleme Sözleşmesinin aslı ile birlikte
Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği
5) Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı Sureti
6) Varsa sözleşmeli üretim yaptırdıklarına dair bilgi/belge
 BAKLİYAT, AYÇİÇEĞİ, HUBUBAT, KURU SEBZE, KURU MEYVE İHRACATI
YAPMAK İSTEYEN FİRMA
Başvuru Dosyasında Yer Alacak Belgeler;
1) “Rusya Federasyonu(RF)’nun RF mevzuatına göre bitkisel gıda ürünlerinde
öngördüğü normlar ve düzenlemeler tarafımızca bilinmekte ve bu normlara
uygun olarak ürünlerimizi RF’ye ihraç etmeyi taahhüt ediyoruz” şeklinde imzalı,
kaşeli bir Taahhütname(fotokopi olmayacak)
2) Firmaya ait Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği-Firmanın üretim/paketleme
tesisine sahip olmaması durumunda izlenebilirlik sistemini sağlayan bir paketleme
tesisi ile yapmış olduğu Fason Üretim/Paketleme Sözleşmesinin aslı ile birlikte
Kapasite Raporu aslı veya onaylı örneği
3) Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı Sureti

Not: Güncel listeler http://www.gkgm.gov.tr/birim/bitki_sinir/bitki_sinir_main.html
http://www.tarim.gov.tr/tr/bitki-ve-bitkisel-urunler/item/500.html
internet
sitesinden
edilebilir.
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