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Giriş 

EU ülkelerine ve İsviçre’ye yapılan organik ürün ihracatlarına, ürünün EU organik mevzuatına denk 

organik üretim kurallarına göre üretilmiş olduğunu teyit eden bir Dolaşım Sertifikası (COI) eşlik 

etmelidir. COI, bir malın son hazırlık faaliyetini (koruma, işleme, paketleme, etiketleme, konteyner 

veya paket içindeki ürünleri mühürleme) gerçekleştiren operatörün sertifikasyon kuruluşu 

tarafından düzenlenir.  Ürünü fiziki olarak elinde bulundurmayan komisyoncular “ihracatçı” olarak 

kabul edilmez. COI’ler EU Online aracı Traces’ta düzenlenir ve elektronik olarak doğrulanır. COI, 

ürünler ihracat ülkesini terk etmeden önce mevcut olmalıdır. İhracat ülkesini terk etmeden önce 

COI düzenlenmemiş ürünler için, EU ülkeleri (Reg. (EU) 2021/2306, Article 3.2.)  veya İsviçre’de 

ürünleri organik olarak gümrükten çekme mümkün olamaz. 

Yukarıda belirtilenler Büyük Britanya’ya (İngiltere, İskoçya ve Galler) ihracatlar için de geçerlidir, 

ancak COI’ler Traces sisteminde düzenlenmez, imzalı pdf halinde talep edilir. 

ABD’ye yapılan NOP ürünleri ihracatları için genel bir COI gerekliliği yoktur. Fakat, bazı ithalatçılar 

bunu bir kalite güvence aracı olarak talep edebilir. Ayrıca, NOP belli ülkelerden bazı ürünler için bunu 

talep eder (bölüm 1’de tanımlandığı gibi) 

Bölüm 1, COI talebi için gerekli dokümanlar 

Tüm talepler için • Talep formu 24_054TR, web sayfasında 
bulabilirsiniz, http://www.bio-
inspecta.com.tr/htm/downloaddokumente.ht
m 

• Satış faturası 

• İrsaliye/konşimento (giden ürünler) 

• Mühür listesi (eğer varsa) 

Ek olarak, bio.inspecta tarafından sertifikalanan 
bir üreticiden satın alınan ürünlerin satış 
talepleri için 

• Fatura (giren ürünler) 

• İrsaliye/konşimento (giren ürünler) 

Ek olarak, başka bir sertifikasyon kuruluşu 
tarafından sertifikalanan bir üreticiden satın 
alınan ürünlerin satış talepleri için 

• Veri formu/OSP’de listelenen tedarikçinin 
geçerli sertifikası 

• Fatura (giren ürünlerin) 

• İrsaliye (giren ürünler) 

• Yurtiçi dolaşım sertifikası (tedarikçinin 
sertifikasyon kuruluşu tarafından düzenlenen) 

Ek olarak (01.07.22'den itibaren), AB, İngiltere 
ve İsviçre'ye yapılan ihracatlar için: aşağıdaki 
ürünler için tüm sevkiyatların en az %10'u için 

(bu ülkelerden menşeli ürünler, başka bir 
ülkedeki bir operatör aracılığıyla AB'ye ihraç 
edilenler için de geçerlidir) 

Ülke CN kodları Ürün 

Bolivya 

1207 40 90  susam 

tohumu 

China / Çin 

0910 11 00  

0910 12 00  zencefil 

China / Çin 1202 41 00  

1202 42 00  fıstık 

China / Çin 1207 99 96  

1207 99 97 10  

kabak 

çekirdeği 

Dominik 

Cumhuriyet

i 

1801 00 00  

kakao 

çekirdeği 

Ekvador 0803 90 10  muz 

Etiyopya 

1207 40 90  susam 

çekirdeği 

• Örnek alımı/analiz değerlendirme hakkında 
bilgi. Bölüm 3’e bakınız 

• Yüzde, 01.07.22-31.12.22 tarihleri arasındaki 

dönem için ilgili her işletmecinin ilgili her bir 

ürünü için hesaplanır. 01.07.22 tarihinden 
sonra ilk COI'nin düzenlenmesinden 
önce örnek alım/analiz zorunludur. 

• Örnek alım talimatı verilmesi ve analiz 
sonucunun alınması arasında geçen süre en az 
2 haftadır. Analiz sonucu geldiğinde 
bio.inspecta sizi bilgilendirecektir. 

• Dokümanlar hazır olur olmaz COI 25_054TR’yi 
gönderiniz.  

• COI’lerin ürüne eşlik etmesi ve ürünler ülkeyi 
terk etmeden önce düzenlenmesi gerekir (COI 
düzenlemek için gerekli süre için aşağıdaki 
bilgilendirmeye bakınız).  

http://www.bio-inspecta.com.tr/htm/downloaddokumente.htm
http://www.bio-inspecta.com.tr/htm/downloaddokumente.htm
http://www.bio-inspecta.com.tr/htm/downloaddokumente.htm
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Honduras 0901 11 00  kahve 

Hindistan 

0910 11 00  

0910 12 00  zencefil 

Hindistan 

1302 32 90  guar 

sakızı 

Hindistan 1207 40 90  susam 

çekirdeği 

Hindistan 1211 90 86  Psyllium 

kabuğu 

Hindistan 2304 00 00  soya 

küspesi 

Hindistan 0910 30 00  

1302 19 70 zerdeçal 

Kazakistan 

1204 00 90  keten 

tohumu 

Kazakistan 

1206 00 99  ayçiçeği 

çekirdeği 

Kazakistan 

1201 90 00  soya 

fasulyesi 

Paraguay 

1207 99 96  chia 

tohumu 

Peru 

0804 40 00  

0804 40 00 10  avokado 

Peru 0803 90 10  muz 

Peru 1801 00 00  kakao 

çekirdeği 

Peru 0910 11 00  

0910 12 00  zencefil 

Peru 

0804 50 00  

0804 50 00 20  mango 

Rusya 

1205 10 90  

1205 90 00  

kolza 

tohumu 

Sierra 

Leone 

1801 00 00  kakao 

çekirdeği 

Sri Lanka 0904 11 00  biber 

Togo 

1201 90 00  soya 

fasulyesi 

Türkiye 

0713 40 00  mercime

k 

Türkiye 0709-0712 
Bio.inspecta’nın 

notu: oregano için 

091099 CN kodu 

kullanılıyorsa da 

riskli ürün olarak 

değerlendirilecektir

. 
Oregano 

/ kekik 

Türkiye 0806 20 30  

0806 20 90  

kuru 

üzüm 

Türkiye 1207 40 90  susam 

tohumu 

Türkiye 0811 10 90  

2008.80.90 çilek 

Turkey 

1001 19 00  durum 

buğdayı 

Vietnam 

0801 32 00  kaju 

fıstığı 

çekirdeği 
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Ek olarak, Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, 
Kazakistan, Moldova, Romanya, Rusya 
Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna’dan, tahıl, 
yağlı tohumlar ve bunların ürünleri (ayçiçeği 
küspesi gibi) ABD’ye ihracatları için: 
Lütfen dikkat edin, APHIS belli ürünler için 
gümrükte fümigasyon talep eder. Bu durum 
ürünlerin statüsünün düşmesine neden 
olacaktır. Bazı ürünler için ise, APHIS ihracatı 
tamamen yasaklar. Bu liste sık sık değişir. Bu 
nedenle, mevcut durumu ABD’deki alıcınız ile 
netleştirmenizi tavsiye ediyoruz. 

• Örnek alımı/analiz değerlendirme hakkında 
bilgi. Bölüm 3’e bakınız 
Örnek alım talimatı verilmesi ve analiz 
sonucunun alınması arasında geçen süre en az 
2 haftadır.  

• Dokümanlar hazır olur olmaz COI 25_054TR’yi 
gönderiniz. 

• Sağlık sertifikası 

 

Bölüm 2, COI düzenleme prosedürü 

Tüm talepler için: • 25_054 formu ile birlikte ilgili tüm dokümanları iletiniz. 
Ürünlerin ülkeyi terk etmeden önce COI’nin düzenlenmesini 
sağlamak için, taslak taşıma belgeleri ile düzenlenebilir (Traces 
sisteminde düzenlenen COI’ler için geçerlidir). 

• COI’nin düzenlenmesinden itibaren 10 gün içinde ve her 
halükarda EU ve İsviçre’de gümrükten çekilmesinden önce, 
orijinal taşıma belgeleri iletilmelidir (Traces’ta düzenlenen 
COI’ler için geçerlidir) 

 

Bölüm 3, Analiz sonucu gereken ülkeler/ürünler için ilave gereklilikler 

Bahsi geçen ihracat ürünleri için, bio.inspecta bir temsili örnek almalıdır. Örnek alımının, operatör 

tarafından değil, sertifikasyon kuruluşu (veya sertifikasyon kuruluşu ile sözleşmeli üçüncü bir taraf 

olan gözetim firması) tarafından yapılması gereklidir. Talep edilen COI düzenlenmeden önce, 

örneklerin analizi yapılmalı (ürünlerde izin verilmeyen farklı girdilere bağlı olarak) ve 

değerlendirilmelidir. Örnek alımının, son işleme faaliyetinin (ör: bigbaglerin paketlenmesi, dökme 

yükleme) gerçekleştiği ülkede yapılması gerekir. Örnek alımından sonra bulaşma riskini bertaraf 

etmek için, yükleme sırasında veya yüklemeden hemen önce yapılmalıdır. Her bir satış sevkiyatı 

için, bir örnek talebi gereklidir.  

Lütfen dikkat ediniz, örnek alım, Reg. (EU) 691/2013’e göre yapılır.  

Analiz sonucu, bio.inspecta’ya ve bir kopyası da müşteriye gönderilecektir. Örnek alım/analiz 

faturası, müşteri tarafından karşılanacaktır. 
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Örnek alım ve analiz nasıl talep edilecek: 

Bio.inspecta’da örnek 
alım talebi 

• Web sayfamızda bulunan talep formu 24_053TR dokümanı ile örnek alım 
talebini bio.inspecta’ya gönderiniz. 
http://www.bio-inspecta.com.tr/htm/downloaddokumente.htm 
 

(ortak üçüncü taraf gözetim ve denetim firmalarımız ve laboratuvarlarımız 
arasından seçim yapmak için lütfen bio.inspecta ile iletişime geçiniz). 

Eğer, son işleme 
noktasında örnek 
alımının 
gerçekleşemeyeceğine 
dair makul sebepler 
varsa; aşağıdakilerin 
belirtilmesi gerekir: 

• Neden mümkün olmadığının gerekçesi 

• Limanda son yükleme sırasında ilave örnek alımı için, operatörün bağımsız 
bir üçüncü taraf gözetim firması (GAFTA üyesi) ile anlaşmış olduğunun 
teyidi (ihracat sırasında herhangi bir kalıntı olması durumunda analiz için 
örnek bulunması amaçlanmaktadır) 

• Gözetim firmasının raporlarının (örnek alım, kontrol, fotoğraf), alınır 
alınmaz bio.inspecta’ya iletilmesi (COI düzenlenmesinden sonra olabilir) 

İdari Bilgi 

Tüm COI başvuruları info@bio-inspecta.com adresine iletilmelidir. 

Hafta içi günlerinde COI düzenlenir. 

• saat 12.00‘den önce eksiksiz yapılan başvuruların sertifikası aynı gün içerisinde 

• saat 12.00‘den sonra yapılan eksiksiz başvuruların sertifikası bir sonraki gün düzenlenir.  

• Cumartesi ve Pazar günleri sertifika düzenlenmez. 

• Eksik başvurular, tamamlanması için talep eden kişiye iade edilir. 

 

Örnek alım, örneklerin gönderimi ve analiz genellikle 10-14 gün arası sürer (herhangi bir maddenin 

tespitine bağlı olarak, laboratuvar süresi uzayabilir). Laboratuvarlar, hızlı hizmetleri için ekstra ücret 

talep ederler. 

 

Eğer COI talep edilmesinden önce açıklama gerekli ise, gümrükte yaşanabilecek herhangi bir 

gecikmeyi engellemek için, COI taleplerinizi mümkün olduğu kadar zamanında iletiniz. 

http://www.bio-inspecta.com.tr/htm/downloaddokumente.htm
mailto:info@bio-inspecta.com

