
 
- Sert kabuklu yemiş karışımı veya fındık içeren 
kuru yemişler 

- ex 0813 50   

- Fındık ezmesi - ex 2007 10 veya ex 2007 99   
- Karışımlar da dahil olmak üzere sair şekilde 
hazırlanmış veya korunmuş fındıklar 

- ex 2008 19 
- ex 2008 97 

  

- Fındık unu, kaba unu ve tozu - ex 1106 30 90   
- Kesilmiş, dilimlenmiş veya kırılmış fındıklar - ex 0802 22 00   
- Başka şekilde hazırlanmış veya korunmuş, 
kesilmiş, dilimlenmiş veya kırılmış fındıklar 

- ex 2008 19   

- Fındık yağı - ex 1515 90 99   
(Gıda)    
- Kabuklu Brezilya cevizi - 0801 21 00 Brezilya (BR) Rastgele 
- Kabuklu olarak Brezilya cevizi içeren sert 
kabuklu yemiş karışımları veya kuru yemişler 

- ex 0813 50 

(Gıda)  
- Yer fıstığı, kabuklu olarak - 1202 41 00 Çin (CN) 20 
- Yer fıstığı, kabuklu olarak - 1202 42 00 
- Yer fıstığı ezmesi  - 2008 11 10 
- Diğer şekillerde hazırlanmış veya korunmuş yer 
fıstığı ezmesi 

-  2001 11 92; 
    2008 11 94; 
    2008 11 96; 
    2008 11 98 

(Yem ve Gıda)  
- Yer fıstığı, kabuklu olarak -1202 41 Mısır (EG) 20 
- Yer fıstığı, kabuklu olarak -1202 42 
- Yer fıstığı ezmesi -2008 11 10 
- Diğer şekillerde hazırlanmış veya korunmuş yer 
fıstığı ezmesi 

-  2001 11 92; 
   2008 11 94; 
   2008 11 96; 
   2008 11 98 

(Yem ve gıda)    
- Antep fıstığı, kabuklu olarak - 0802 51 00 İran (IR) 50 
- Antep fıstığı, kabuklu olarak - 0802 52 00  
- Antep fıstığı içeren sert kabuklu yemiş 
karışımları veya kuru yemişler 

- ex 0813 50 

- Antep fıstığı ezmesi ex 2007 10 veya 2007 99 
- Karışımlar da dahil olmak üzere hazırlanmış 
veya korunmuş Antep fıstıkları 

- 2008 19 13 
- 2008 19 93 
- ex 2008 97 

- Antep fıstıkları unu, kaba unu ve tozu - ex 1106 30 90 
(Gıda)  
- Kuru incir - 804 20 90 Türkiye (TR) 20 
- İncir içeren sert kabuklu yemiş karışımları veya 
kuru incirler 

- ex 0813 50 

- İncir ezmesi - ex 2007 10 veya 2007 99 
- Karışımlar da dahil olmak üzere hazırlanan 
veya korunan incirler 

- ex 2008 99 
- ex 2008  97 

(Gıda)  
- Fındık (Corylus sp), kabuklu olarak - 0803 21 00 Türkiye (TR) 5 
- Fındık (Corylus sp), kabuklu olarak - 0802 22 00 
- Fındık içeren sert kabuklu yemiş karışımları 
veya kuru yemişler 

- ex 0813 50 

- Fındık ezmesi - ex 2007 10 veya 2007 99 
- Karışımlar da dahil kurutulmuş veya korunmuş 
fındıklar 

- ex 2008 19 
- ex 2008 97 

- Fındık unu, kaba unu ve tozu - ex 1106 30 90 
- Kesilmiş, dilimlenmiş veya kırılmış fındıklar - ex 0802 22 00; 2008 19 
- Fındık yağı  - ex 1515 90 99 
(Gıda)  
- Antep fıstığı, kabuklu olarak - 0802 51 00 Türkiye (TR) 50 
- Antep fıstığı, kabuklu olarak - 0802 52 00 
- Antep fıstığı içeren sert kabuklu yemiş 
karışımları veya kuru yemişler 

- ex 0813 50 

- Antep fıstığı ezmesi - ex 2007 10 veya 2007 99 
- Karışımlar da dahil olmak üzere, hazırlanan 
veya korunan Antep fıstığı 

- 2008 19 13 
- 2008 19 93 
- ex 2008 97 

Antep fıstığı unu, kaba unu veya tozu - 1106 30 90 



(Gıda)   
 - Yer fıstığı, kabuklu olarak - 1202 41 00 Gana (GH)  50 
 - Yer fıstığı, kabuklu olarak - 1202 42 00 
- Yer fıstığı ezmesi - 2008 11 10 
- Başka şekilde hazırlanan veya korunan yer 
fıstığı 

- 2008 11 92 
  2008 11 94 
  2008 11 96 
  2008 11 98 

(Yem ve Gıda)    
 - Yer fıstığı, kabuklu olarak - 1202 41 00 Hindistan (IN) 10 
 - Yer fıstığı, kabuklu olarak - 1202 42 00 
- Yer fıstığı ezmesi - 2008 11 10 
- Sair şekillerde korunan veya hazırlanan yer 
fıstığı 

- 2008 11 92 
  2008 11 94 
  2008 11 96 
  2008 11 98 

(Gıda ve yem)  
Karpuz (egusi, Citrullus lanatus) tohumları ve 
türevi ürünler 

ex 1207 70 00 
ex 1106 30 90 
ex 2008 99 99 

Nijerya (NG) 50 

(Gıda)    
 - Yer fıstığı, kabuklu olarak - 1202 41 00 Brezilya (BR) 10 
 - Yer fıstığı, kabuklu olarak - 1202 42 00 
- Yer fıstığı ezmesi - 2008 11 10 
- Başka şekilde hazırlanan veya korunan yer 
fıstıkları  

- 2008 11 92 
- 2008 11 94 
- 2008 11 96 
- 2008 11 98 

 - Yer fıstığı, kabuklu olarak - 1202 41 00 
(Gıda ve yem)  
Capsicum annuum, bütün olarak - 0904 21 10 Hindistan (IN) 20 

 
 



Gıda ve yem (amaçlanan 
kullanım) 

CN Kodu (‘) Menşei ülke veya sevkiyat 
(yükleme) ülkesi 

İthalatta fiziksel ve kimlik kontrollerinin 
sıklığı (% cinsinden) 

- Piper cinsi biber; Capsicum 
türünün veya Pimenta türünün 
kurutulmuş, ezilmiş veya 
öğütülmüş meyvesi 

- 0904  Etiyopya  (ET) 50 

- Zencefil, safran, zerdeçal 
(curcuma), kekik, defneyaprağı, 
köri ve diğer baharatlar 

- 0910   

(Gıda- kurutulmuş baharatlar)    
- Yer fıstığı, kabuklu olarak -1202 41  Arjantin (AR) 5 
- Yer fıstığı, kabuklu olarak -1202 42 
- Yer fıstığı ezmesi  - 2008 11 10 
- Sair şekilde hazırlanmış veya 
korunmuş yer fıstığı 

- 2008 11 92 
  2008 11 94 
  2008 11 96 
  2008 11 98 

(Yem ve Gıda)    
- Fındık (Corlyussp), kabuklu 
olarak 

- 0802 21 00 Azerbaycan (AZ) 20 

- Fındık (Corlyussp), kabuklu 
olarak 

- 0802 22 00 

- Capsicum annuum, öğütülmüş 
veya ezilmiş olarak 

- ex 0904 22 00 

 Tatlı biber Capsicum annum) 
haricinde Capsicum türü 
kurutulmuş yemiş, bütün olarak 

- ex 0904 21 30 

Muskat (küçük hindistan cevizi) 
(Myristica fragrans) 

- 0908 11 00 
  0908 12 00 

(Gıda- Kurutulmuş baharatlar)  
Muskat (küçük hindistan cevizi) 
(Myristica fragrans) 

- 0908 11 00 
  0908 12 00 

Endonezya (ID) 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No: 6 
Gürcistan’a ithalat için Sağlık Sertifikası 

 
(Ürün ve menşei ülke) 
 
Sevkiyat kodu:       Sertifika numarası: 
 
 
Belirli gıda/ yemlerde aflatoksin kontaminasyonu riski nedeniyle Gürcistan mevzuatında aranan özel 
ithalat koşullarına uygun olarak: 
 
 
(Yetkili makamın adı), 
 
___________ (şirketin adı ve adresi) şirketi tarafından sevk edilen,  
 
 
(sevkiyatın, ürünü, ambalaj sayısının ve türünün, brüt veya net ağırlıkların açıklaması) içeren 

                                                                                                                             
‘dan oluşan 

(gıdanın/ yemin adı)  
 
ve __________ (nakliyecinin adı) tarafından _________‘de (gemiye yükleme yeri) gemiye yüklenen ve 
_________ne (varış ülkesi ve yeri) sevk edilen işbu sevkiyat partisinin iyi hijyen uygulamaları uyarınca 
üretildiğini, tasnif edildiğini, elleçlendiğini, işlendiğini, ambalajlandığını ve nakliye edildiğini; 
 
sevkiyat partisinden gıdadaki/ yemdeki mikotoksinlerin tespit edilmesi amacıyla Gürcistan tarafından 
onaylanan analiz yöntemleri ve numune alma şekline uygun olarak ___________ (tarih) tarihinde 
numuneler alındığını, numune detaylarının, analiz yöntemlerinin ve tüm sonuçların eklendiğini; 
 
bu numunelerin yemler için B1 aflatoksin seviyesini, gıdalar içinse B1 aflatoksin ve toplam aflatoksin 
kontaminasyon seviyelerini tespit etmek adına  
 
 __________ (tarih) tarihinde __________ (laboratuarın adı) adlı laboratuarda laboratuar analizine 
tabi tutulduğunu onaylar. 
 
Bu sertifika, ……………….. tarihine kadar geçerlidir. 
 
....................’de ............. tarihinde düzenlenmiştir. 
 
Yetkili makamın yetkili temsilcisinin 
kaşesi ve imzası 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23 Aralık 2016 tarihinde, hayvansal kökenli olmayan gıdaların/ yemlerin sınır kontrolüne ilişkin olarak 
567 sayılı Resmi Karar alınmıştır. Karar, 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş 
durumdadır. Bu karara göre, belirli üçüncü ülkelerden (567 sayılı Kararın 3 no’lu Eki) gıda ve yem ithal 
edilmesi durumunda, aflatoksin kontaminasyonu nedeniyle, her bir mal sevkiyatıyla birlikte, menşei 
ülkenin, veya menşei ülkeden farklı olması halinde sevkiyatın yapıldığı ülkenin yetkili makamları 
tarafından gerçekleştirilen numunelerin ve analizlerin sonuçları da yer almalıdır. Her bir sevkiyat 
partisiyle birlikte, 567 sayılı Kararın 6 no’lu Ekinde yer alan modele uygun sağlık sertifikası da 
verilmelidir. 
 
Her bir gıda ve yem sevkiyatı, 567 sayılı Kararın 6 no’lu Ekinde atıfta bulunulan numune ve analiz 
sonuçlarındaki ve sağlık sertifikasındaki tanımlayıcı koda karşılık gelen tanımlayıcı bir kodla (sevkiyat 
kodu) tanımlanacaktır. Her bir münferit çuval veya sair biçimdeki bir ambalaj, söz konusu tanımlayıcı 
kod ile tanımlanmalıdır. 
 
Numune ve analiz sonuçlarının ve sağlık sertifikasının yem ve gıda partisiyle birlikte sunulmaması 
veya numune ve analiz sonuçlarının veya sağlık sertifikasının söz konusu kararın hükümlerine uygun 
olmaması halinde, söz konusu parti, Gürcistan sınırları dahiline girmemeli ve menşei ülkeye iade 
edilmelidir. 


