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T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
 
 

 
BİTKİSEL GIDA, BİTKİSEL YEM VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE 
MALZEMELERİN İHRACATINDA SERBEST SATIŞ SERTİFİKASI TALEP 

EDECEK İHRACATÇI FİRMALAR İÇİN KILAVUZ 

 

Ülkemizden bitkisel gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, bitkisel yem ve yemlik 

maddeler ile gıda veya yem amaçlı kullanılacak hayvansal olmayan maddeleri ihraç etmek isteyen 

ihracatçıların talep etmeleri durumunda 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Gıda ve Yem Şube 

Müdürlüğü)  tarafından Serbest Satış Sertifikası düzenlenmektedir. 

Serbest Satış Sertifikası başvurusu 

Sertifika talebine ilişkin başvuru, üretici/ihracatçı veya yetkili temsilcisi tarafından dilekçe 

ekinde; ürüne ait üretici firma, onay/kayıt numarası, marka, ürünün ticari adı, saklama koşulları,  

ürünün tarifi ve bileşen listesi bilgilerini içeren firma kaşeli ve yetkili imzalı belge ile il/ilçe 

müdürlüğüne yapılır.  

Aynı üretici tarafından üretilen birden fazla ürün için sertifika talep edilirse Ekli Liste ihracatçı 

tarafından iki nüsha halinde doldurularak başvuru dilekçesi ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne verilir. 

Bazı Önemli Hususlar  

Mevzuatımıza göre ülkemizde üretilmesi, ithalatı ve satışa sunulması izne bağlı ürünler için 

sertifika talep edilmesi durumunda ürünlerin üretimi için izin/onay alınıp alınmadığı kontrol edilir. 

İzni/onayı olmayan ürünler için sertifika düzenlenmez. (Örneğin takviye edici gıdalar vb.) 

Ülkemize ithalatı yapılmış ve ülkemizde satışa sunulmuş ürünlerin ihracata konu olması 

durumunda, bu ithal ürünler için de sertifika düzenlenebilir. 

Bakanlığımızdan izin alınarak alıcı ülke mevzuatına göre üretilmiş ülkemiz mevzuatına uygun 

olmayan ürünler için sertifika düzenlenmez.  

İhracatçı tarafından alıcı ülke talebi doğrultusunda sertifikaya ilave bilgi eklenmesi talebi 

bulunması durumunda, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ilave bilgi eklenebilir 

(Örneğin, “raf ömrü” vb.).  

Sertifika amacına uygun olmayan bilgiler eklenmez (Örneğin, “dioksinden aridir” “BSE den 

aridir” vb. ). 

Sertifika, Türkçe/İngilizce dillerinde düzenlenir. Sertifikanın ihracatçı ya da alıcı ülke 

tarafından farklı bir dilde düzenlenmesinin talep edilmesi durumunda; düzenlenen mevcut 

sertifikanın istenen dilde noter onaylı yeminli tercümesi üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından 

yaptırılır.  

Sertifikanın geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. 
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