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Sayın üyemiz, 

 

Bilindiği üzere, Türk fındığının da dahil olduğu bazı ürünlerin Avrupa Birliği’ne (AB) 

ithalatına ilişkin kurallar 2019/1793 Sayılı AB Uygulama Tüzüğü ile düzenlenmekte olup, söz 

konusu Tüzüğün Ek-2’sinde (Annex 2) yer almakta olan Türk fındığının AB’ye ithalatı için, 

ülkemiz otoriteleri tarafından hazırlanmış aflatoksin analiz raporu ve resmi model sertifikanın 

ihraç partisine eşlik etmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

Konuyla ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 

30/04/2021 tarih 63695292 sayılı yazıda; 

 

15 Nisan 2021 tarihli ve L-129 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2021/608/AB 

sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile, 2019/1793 Sayılı AB Uygulama Tüzüğünde yapılan 

değişiklikler çerçevesinde, % 5 kontrol sıklığı aynı kalmak suretiyle Türk fındığının Tüzüğün EK 

2’sinden (Annex 2) EK 1’ine (Annex 1) alındığı ve söz konusu değişikliğin 05 Mayıs 2021 

tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. 

 

Bu bağlamda, ilgili değişikliğin yürürlüğe gireceği 05 M ayıs 2021 tar ihinden iti bar en  

 ülke mizde n  Avr upa  Bi r liği  ülke le r ine  ge rç e kle şti r ilec e k  f ındık  ihr acatı nda,  Tar ım  ve  
 Or man  Bakanlığı  İl  Müdür lü kle r i  tar afı ndan  afl atoksin  analiz  raporu  ve  resmi  model 

 se r tifi ka d üze nle nme si zor unluluğu b ulun mayac ak ve ilgili ür ünle r sade c e , AB’ye gir işte  

 ki mlik ve f izikse l ko ntr ole (numune alma ve labor atuvar analizler i dahil) tabi olac aktı r .  
 

Önemle bilgilerinize sunarız. 
 

e-imzalıdır 

Bülent CEBECİ 

Genel Sekreter T. 
 

2021/608/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü:  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/608/oj 
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