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T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
 

 
 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE YAPILACAK 
DOĞA MANTARI VE YABANİ MEYVE İHRACATINDA 

MODEL SERTİFİKA TALEP EDECEK 
İHRACATÇI FİRMALAR İÇİN KILAVUZ 

 

Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2020/1158/AB sayılı Komisyon Uygulama 

Tüzüğü Ek-II’ sinde yer alan ürünlerin (doğa mantarları ve doğada bulunan yabani meyveler) 

ihracatında aynı Tüzüğün Ek-III’ ünde yer alan “Model Sertifika”nın ürüne eşlik etmesi 

gerekmektedir. 

Model Sertifika talep edecek ihracatçıların öncelikle aşağıda yer alan kanun, yönetmelik, 

talimat ve prosedürü incelemeleri faydalı olacaktır. Dokümanlara kamu mevzuat sisteminden 

kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308110  ulaşılabilir. 

• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (13 Haziran 2010 tarihli 

ve 27610 sayılı Resmi Gazete)  

• Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri 

Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği (25 Kasım 2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmi 

Gazete) 

• Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri 

Dönen Ürünler İçin Uygulama Talimatı (10.03.2015 tarihli ve 9965 sayılı) 

• Avrupa Birliği Ülkelerine Doğa Mantarı ve Yabani Meyve İhracatı Model Sertifika 

Düzenleme Prosedürü (31.08.2020 tarihli ve 2425265 sayılı) 

• Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik ve Tebliğleri 

• 2020/1158/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (6.8.2020 tarihli L 257/1 sayılı Avrupa 

Birliği Resmi Gazetesi) 

 

Genel Bilgiler 

1. 2020/1158/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek-II’ sinde yer alan ürünler: 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (CN/GTİP) kodları ve açıklamaları  

CN kodu Açıklama 

ex 0709 51 00 Kültür mantarları haricindeki taze veya soğutulmuş, Agaricus cinsi mantarlar 

ex 0709 59 Kültür mantarları haricindeki taze veya soğutulmuş, diğer mantarlar 

ex 0710 80 61 
Kültür mantarları haricindeki (pişirilmemiş veya su buharında pişirilmiş veya 

kaynatılarak pişirilmiş) dondurulmuş, Agaricus cinsi mantarlar 

ex 0710 80 69 
Kültür mantarları haricindeki (pişirilmemiş veya su buharında pişirilmiş veya 

kaynatılarak pişirilmiş) dondurulmuş, diğer mantarlar 

ex 0711 51 00 

Kültür mantarları haricindeki geçici olarak konserve edilmiş (örneğin, kükürt 

dioksit gazı ile salamurada, kükürtlü su veya diğer koruyucu çözeltiler içinde) 

ancak bu durumda doğrudan tüketime uygun olmayan Agaricus cinsi mantarlar 

ex 0711 59 00 

Kültür mantarları haricindeki geçici olarak konserve edilmiş (örneğin, kükürt 

dioksit gazı ile salamurada, kükürtlü su veya diğer koruyucu çözeltiler içinde) 

ancak bu durumda doğrudan tüketime uygun olmayan diğer mantarlar 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308110
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ex 0712 31 00 

Kültür mantarları haricindeki kurutulmuş, bütün, kesilmiş, dilimlenmiş, 

parçalanmış veya toz halinde, ancak daha fazla işleme tabi tutulmamış, Agaricus 

cinsi mantarlar 

ex 0712 32 00 

Kültür mantarları haricindeki kurutulmuş, bütün, kesilmiş, dilimlenmiş, 

parçalanmış veya toz halinde, ancak daha fazla işleme tabi tutulmamış, orman 

kulağı mantarı (Auricularia spp.) 

ex 0712 33 00 

Kültür mantarları haricindeki kurutulmuş, bütün, kesilmiş, dilimlenmiş, 

parçalanmış veya toz halinde, ancak daha fazla işleme tabi tutulmamış, jöle 

mantarı (Tremella spp.) 

ex 0712 39 00 

Kültür mantarları haricindeki kurutulmuş, bütün, kesilmiş, dilimlenmiş, 

parçalanmış veya toz halinde, ancak daha fazla işleme tabi tutulmamış, diğer 

mantarlar 

ex 2001 90 50 
Kültür mantarları haricindeki sirke veya asetik asit ile hazırlanmış veya konserve 

edilmiş mantarlar 

ex 2003 
Kültür mantarları haricindeki sirke veya asetik asit kullanımından başka bir yolla 

hazırlanmış veya konserve edilmiş mantarlar ve yer mantarı (trüf/domalan) 

ex 0810 40 Yaban mersini, çay üzümü ve Vaccinium cinsinin diğer yabani meyveleri, taze 

ex 0811 90 50 

Vaccinium myrtillus türü yabani meyveler (pişirilmemiş veya buharda veya suda 

kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler 

içersin içermesin) 

ex 0811 90 70 

Vaccinium myrtilloides ve Vaccinium angustifolium türlerine ait yabani meyveler 

(pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş, ilave 

şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin) 

ex 0812 90 40 

Vaccinium myrtillus türü yabani meyveler, geçici olarak konserve edilmiş 

(örneğin, kükürt dioksit gazı ile salamurada, kükürtlü su veya diğer koruyucu 

çözeltiler içinde) ancak bu durumda doğrudan tüketime uygun olmayanlar 

ex 2008 93 

Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan yaban mersini (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), ilave şeker veya 

diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol içersin veya içermesin 

ex 2008 99 

Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan, başka şekilde hazırlanmış veya 

korunmuş Vaccinium cinsi diğer yabani meyveler, ilave şeker veya diğer 

tatlandırıcı maddeler veya alkol içersin veya içermesin  

ex 2009 81 

Yabani meyvelerin kızılcık suları (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen 

(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin) 

ex 2009 89 
Vaccinium cinsi yabani meyvelerin diğer suları, fermente edilmemiş ve ilave alkol 

içermeyen (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin) 

 

2. AB’ye doğa mantarları ve doğada bulunan yabani meyveler ihracatında düzenlenecek 

sertifika “ÇERNOBİL NÜKLEER ENERJİ SANTRALİNDEKİ KAZA SONRASI ÜÇÜNCÜ 

ÜLKELERDEN GELEN GIDA VE YEM İTHALATINA YÖNELİK ŞARTLARI DÜZENLEYEN (EU) 

2020/1158 KOMİSYON UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 4. MADDESİNDE ATIFTA 

BULUNULAN RESMİ MODEL SERTİFİKA” olup bu kılavuzda kısaca Model Sertifika olarak 

bu sertifikaya atıfta bulunulmaktadır. 

 

Doğa Mantarı ve Yabani Meyve İhracatında Bazı Önemli Hususlar 

 

 Model Sertifika düzenleme ve onay işlemleri; Bakanlığımız 81 İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü (Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü) tarafından yapılmaktadır. 

 İhracat başvurusu öncesinde ihracat ön bildirimi için Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine 

(GGBS) ggbs.tarim.gov.tr ihracatçı veya temsilcisi tarafından giriş yapılır. Ön bildirim 

ekranında “Genel İhracat” seçimi yapılmalıdır. 

 İhraç edilmek istenen her bir parti/lot ürün için GGBS’ye ihracat ön bildirim başvurusu 

yapılmalıdır. Birden fazla parti ürün için ayrı ayrı ön bildirim yapılmalıdır. Bir ön bildirim 

başvurusunda birden fazla ürün girişi yapılmış ise bu ön bildirim başvurusu işleme alınmaz.  

http://ggbs.tarim.gov.tr/
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 GGBS’ye girişi yapılan ihracat partisi için “ürünün bulunduğu adres” dikkate alınarak 

ihracat partisinin bulunduğu yerdeki Bakanlığımız il/ilçe müdürlüğüne her parti için ayrı 

başvuru yapılır. 

 Model Sertifika talebine ilişkin başvuru, ihracatçı/üretici veya temsilcisi tarafından 

GGBS’den alınan Beyanname ve İhracat Ön Bildirim Formu ile birlikte; Model Sertifika 

düzenlenmesi için gerekli bilgileri içeren, firmanın kaşesinin ve yetkilisinin imzası bulunan 

Model Sertifika’nın ilk iki sayfası doldurularak yapılır.  

 Belgelerin uygun olması durumunda; AB’ye ihraç edilmek istenen partiden usulüne uygun 

olarak Radyasyon analizi için numune alınır.  

 Radyasyon analizi için alınan numuneler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 

laboratuvarlarına gönderilmektedir. 

 Laboratuvar tarafından düzenlenen “Muayene ve Analiz Raporu” ilgili il/ilçe müdürlüğüne 

ivedilikle gönderilir. 

 Muayene ve Analiz Raporu ilgili il/ilçe müdürlüğü kontrol görevlisi tarafından 

değerlendirilmektedir. Üründe, birikmiş maksimum izin verilen radyoaktif kontaminasyon 

düzeyi sezyum-137 açısından 600 Bq/kg’ı aşmamalıdır. 

 Her bir mantar veya yabani meyve türü için ayrı bir sertifika alınmalıdır.  

 İhraç edilecek ürün beraberinde taşınacak belgeler; Model Sertifika, Muayene ve Analiz 

Raporu ve Ortak Sağlık Giriş Belgesi (Common Health Entry Document-CHED) dir. 

Nakliye boyunca serbest dolaşım için ürün serbest bırakılana kadar bu belgeler sevkiyatın 

yanında bulundurulur. 

 2020/1158/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında Ülkemizden AB’ye ihracatı 

gerçekleştirilen ürünlere eşlik eden Ortak Sağlık Giriş Belgesi (Common Health Entry 

Document-CHED) ile ilgili iş ve işlemler ilgili firmanın sorumluluğundadır. Söz konusu 

belge örnekleri 14 Ekim 2019 tarihli ve L 261 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 

2019/1715 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün II sayılı ekinde yer almaktadır. Firma, 

Ortak Sağlık Giriş Belgesini (Common Health Entry Document-CHED) doldururken 

2019/1715 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünde belirtilen kılavuz notlarını dikkate alır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk yayım tarihi: 17.01.2018 

Güncelleme tarihi: 08.09.2020 


