T.C.
GIDA,TARIMVE HAWANCILIK BAKANLI6I
Gtdave Kontrol GenelMiidiirliilii

R U S Y AF E D E R A S Y O N U

eirrisel GIDA
UnUnleniinnncnrgrFiRMA
LisTELERiNE
oAnil oLMAK
isrevel innncnrglFiRMANIIIizLEMEsi
GEREKEN
PROsEDIjR
{,ffrd3:ru.s*rlar,#r#}?crdf
$.rfc#{'.yer*lrplx*n,*rrv*iv{3'ur;rfrr:r"s&iJgrfcrf
rlrgisex./irrseulxrl4:ir;cdc
g*g*!irtir}

Rusya Federasyonu'na(RF)bitkisel grda iiriinleri ihrag etmek i.izeremevcut listelere d6hil
olmak isteyen veya mevcut listede yer ahp unvan velveya adres bilgileri deligen veya liste drqr
kaldrktan sonra tekrar listeye dahil olmak isteyen ihracatgr frma; ihracat on&ii <in gereklilikleii
yerine getirmiq olmasmtn ardmdan ba$r oldufu ihracatgr Birtifine bagvurarak aqafrda yer
alan belgeleri dosya igerisinde teslim etmelidir.
ihracatgr Birligi tarafindan yaprlacak kontrol sonucu firma dosyasrndakibelgelerin uygun
ve eksiksiz olmast durumunda firma bagvuru dosyasr Ekonomi Bakanhlr(ihracat Genel
Miidi.ir liifiii) aracrhg r i le GeneI Mi.idiirlti[timiize u laqtrr lmaktad r.
Firmanrn dosyast Ekonomi Bakanhlr tarafindan Genel Mtidiirli.igiimi.izeg<inderildi[inde,
Genel Mtidiirltifiimiize ulagan ihracatgr firma dosyasr uzmanlarrmrzca deferlendirilmektedir.
Dosyast incelenen firmantn, Bakanh[rmz Kontrol Gcirevlilerince yerinde denetim ve kontrolii
yaprlarak RF'ye ihracatayeterlili[i tespit edilmektedir. Dosya ve denetim sonucu uygun olan firma
mevcut listelerin gtincellenmesisrasmda ihracatgrfirma listesineddhil edilmektedir.
ihracatgr firma listeleri her yrl Mart ve Evliil aylannda giincellenmektedir. Bu aylar
drgrnda listelere firma ilavesi miimkiin olmamaktadrr.
Listelere dAhil olmak isteyen ihracatgr firmalar baqvurulannr;
Ma*'giincellemesi igin son bagvuru tarihi: Ol,Mart
E;tiil giincellernesi igin son bagvuru tarihi: 01 Eyliil tarihine kadar yapmahdrrlar.
L*ste g{ixaetrie*m*sis*rlr*sl g*}*u trra;v*rxlxl" $rir s*nr'*ki giin**}lerue df!*exxi*cle
*le$erf*nrii niI r*skf eciir"
Dosya ve/veya denetim sonucu uygun olmayan firmanln durumu Ekonomi
Bakanhfr'n a y azr ile bildirilmektedir.
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Balvuru DosyasrndaYer Alacak Belgeler:
l)

"Rusya Federasyonu(RF)'nun RF mevzuafina gdre bitkisel grda iiriinlerinde
dngdrdii{ii normlar ve diizenlemeler taraftmtzcu bilinmekte ve bu normlara
uygun olurak iiriinlerimizi RF'ye ihrag etmeyi taahhiit ediyoruT" geklinde imzah,
kageli tarihli bir Taahhiitname(fotokopi olmayacak)
2) Ihracatgr Firma biinyesinde gorevlendirilecek karantina ve grda gi.ivenilirligi
ydniiyle iiri.iniin iiretiminden hasadrna, paketlenmesinden ihracatma kadar t0m
agamalarda kayrtlarmm tutulmasmdan, gerekli kontrollerin yaprlmasrndan ve
izlenebilirlik sisteminin tesis edilmesinden sorumlu olacak btr Ziraat Miihendisi
ile imzalanan"Danrgmanhk Siizleqmesi" aslt, Zvaat Mi.ihendisidiplomasr iirnefi
3) Urunlerin yetigtirildili dcinemlerde oto kontrol amacryla hasat oncesinde kahntr
analizlerini yaptrmak id,zere bir Laboratuvarla yapllan Siizlegmenin ash,
(sdzleSmede anlasmorun RF'ye ihracatla ile ilgili oldu{u ve oto kontrol amacryla
hasat dncesi kalmfi snalizlerini kapsad$t dzellikle belirtilmelidir)
4) Firmaya ait Kapasite Raporu ash veya onayh iirnefi-Firmanrn iiretim/paketleme
tesisine sahip olmamasr durumunda izlenebilirlik sistemini sa$ayan bir paketleme
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tesisi ile yapml$ olduSu tr'ason Uretim/Paketleme Siizlegmesinin
ash ile birlikte
Kapasite Raporu ash veya onayh iirnefi
5)
Ana SdzlegmesininyayrmlandrErTicaret sicil Gazetesi onayh Sureti
_$irket
6) Varsa sdzleqmelii.iretimyaptrdftlarma dair bilgi/belge
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r)

"Ruqta Federasyonu(RF)'nun RF mevzuofina g6re bitkisel gda iiriinlerinde
dngdtdii{ii
normlar ve dilzenlemeler taraftmtzca bilinmekte ve bu normlara
uygun olarak iirrtnlerimizi RF'ye ihrag etmeyi taahhiit ediyoruz,' geklinde imzal,
kaqeli bir Taahhtitname(fotokopi olmayacak)
2) Firmaya ait Kapasite Raporu ash veya onayh iirnefi-Firmanm iiretim/paketleme
tesisine sahip olmamast durumunda izlenebilirlik sistemini sallayan bir paketleme
tesisi ile yapml; oldu$u Fason Uretim/Paketleme Siizlegmesinin ash ile birlikte
Kapasite Raporu ash veya onayh iirnefii
3) $irket Ana sdzlegmesininyayrmlandrlr Ticaret sicil Gazetesi onayh sureti

Not:
Giincel listeler http;iivrt't+'.54kgnt.gov.tribirimibirki
sinirihitki-.sinir.-..muin.html veya
http:ilv'v,w.tarim.gov"tritrihilki-ve-hitkisel-uremleriitemiS00.html internet iitesinden
takip
edilebilir.
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