
  

 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

 
Sayı : 35649853-TİM.KİB.GSK.UYG.2022/711-2159 Giresun, 10/06/2022   

Konu : AB'ye YMS İhracatında Aranan Uygunluk – Certificate of Conformity 

 

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için: Sertaç Ş. TORAMANOĞLU – Şube Müdürü 
Atatürk Bulvarı No:19/E PK.51 28200 GİRESUN 

Telefon: 0.454.2162426 (PBX) 

Faks: 0.454.2164842-2168890 
e-posta: kib@kib.org.tr      Kep: kib@hs01.kep.tr  

Web : www.kib.org.tr    
 

 

 E-POSTA 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2022/264 

 

İlgi:    13/05/2022 tarih  209 sayılı sirkülerimiz. 

 

            Sayın üyemiz, 

   

Bilindiği üzere, ülkemizden Avrupa Birliğine gerçekleştirilen tarım ürünleri ihracatı 

kapsamında Bulgaristan’da 2017/625 sayılı AB Regülasyonu çerçevesinde bitki sağlığı ve veterinerlik 

kontrolü ile 2019/1793 sayılı AB Regülasyonu çerçevesinde Kapitan Andreevo Sınır Kapısında 

gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin olarak son dönemde başta veterinerlik ve bitki sağlığı 

kontrolleri alanında olmak üzere Kapitan Andreevo Sınır Kapısında yolsuzlukla mücadele kapsamında 

geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldığı, bu minvalde Bulgar Makamları ile Tarım ve Orman 

Bakanlığımız yetkililerinin de katılımıyla çeşitli temaslarda bulunulduğu, söz konusu temaslarda 

Bulgar tarafınca, bitkisel ve hayvansal ürünlerin analiz işlemlerinin Interpred Eurologistic EOOD 

firmasının Kapitan Andreevo Sınır Kapısında kurmuş olduğu Eurolab Laboratuvarında 

gerçekleştirildiği, Eurolab’in halihazırda akredite ve resmi bir laboratuvar olmasına karşılık 20 Mayıs 

2022 tarihi itibariyle bu firmanın mevcut resmiyetinin ortadan kalkmış olacağı ve bu tarihten itibaren 

yapılacak analizlerin Gıda Güvenliği Ajansı bünyesindeki kamu laboratuvarında yapılacağı ilgide 

kayıtlı sirkülerimizde duyurulmuştu. 

 

Bu defa Sofya Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 

Müdürlüğünden alınan 08/06/2022 tarih 75359231 sayılı yazıda; 

 

Süreç içerisinde Bulgar Makamları ile yapılan çeşitli görüşme ve toplantılar neticesinde, 

Bulgar tarafınca 543/2011 sayılı AB Regülasyonu gereğince düzenlenen “Certificate of Conformity” 

belgesinin düzenlenmesinden imtina edilmesi nedeniyle yaşanan tıkanıklık sonucunda, Gıda Güvenliği 

Ajansı tarafından AB Komisyonu ile istişare edilerek söz konusu belgenin aranmayacağının 

Müşavirliklerine bildirildiği, buna karşılık ihracatçı firmalarımızın, varış ülkesinde sorun yaşandığı ve 

serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanamadığı yönündeki şikayetleri üzerine konunun Bulgar 

Makamlarına iletildiği, bu kapsamda Gıda Güvenliği Ajansından alınan yazılarda özet olarak; 

“Certificate of Conformity” belgesinin uygun şartları sağlaması kaydıyla Türkiye’de düzenlenerek 

kendilerine sunulabileceğini veya varış ülkesinde eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinden önce de 

bu belgenin ilgili makamlarca düzenlenebileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız.                                                                            e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

   Genel Sekreter a. 

                                                                                                                        Şube Müdürü 
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