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TEBLİĞ

T caret Bakanlığından:
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/5)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı; nsan sağlığı ve güvenl ğ  le hayvan ve b tk  varlığı ve sağlığı yönünden 

Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâb  eklerdek  l stelerde bel rt len ürünler n thalatına l şk n usul ve esasları 
düzenlemekt r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl ğ; 
a) Serbest Dolaşıma G r ş Rej m , Dâh lde İşleme Rej m , Har çte İşleme Rej m , Gümrük Kontrolü Altında 

İşleme Rej m  ve Geç c  İthalat Rej m ne tâb  tutulmak stenen Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-
7’de bel rt len ürünler le 5 nc  madden n üçüncü fıkrasında bel rt len şartları sağlayan ürünler , 

b) Serbest Dolaşıma G r ş Rej m , Dâh lde İşleme Rej m , Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rej m , Geç c  
İthalat Rej m , Trans t Rej m  ve Antrepo Rej m ne tab  tutulan Ek-12’de bel rt len orman yet şt rme materyaller n , 

kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl ğ, 28/1/2013 tar hl  ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe 

konulan Tekn k Düzenlemeler Rej m  Kararının 4 üncü maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Ön b ld r m
MADDE 4 – (1) Eklerdek  l stelerden;
a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de bel rt len ürünler ç n, 17/12/2011 tar hl  ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Hayvan ve Ürünler n Ülkeye G r ş nde Ön B ld r m ve Veter ner Kontroller ne Da r Yönetmel k,
b) Ek-2’de bel rt len ürünler ç n, 17/12/2011 tar hl  ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B tk sel 

Gıda ve Yem İthalatının Resm  Kontroller ne Da r Yönetmel k,
c) Ek-6’da bel rt len ürünler ç n, 14/12/2018 tar hl  ve 30625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B tk  

Koruma Ürünler  le B tk  Koruma Ürünü Hammaddeler n İthalatı Hakkında Yönetmel k,
hükümler ne uygun olarak ön b ld r m yapılması gerek r.
Uygunluk denet m
MADDE 5 – (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de bel rt len ürünler n thalatında 

Tarım ve Orman Bakanlığınca Ek-9’da yer alan Uygunluk Yazısı düzenlen r.
(2) Uygunluk Yazısı T caret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere S stem  üzer nde e-belge olarak da 

düzenleneb l r. 
(3) Ek-5’te yer almayan ancak veter ner tıbb  ürün olan veya veter ner tıbb  ürün yapımında kullanılan 

hammadde ve yardımcı maddeler le Ek-2’de yer almayan ancak gıda veya yem sanay nde kullanılacak olan ürünler n 
thalatında, thalatçının talep etmes  ve ürünün mevzuatına uygun olması hal nde Ek-9’da yer alan Uygunluk Yazısı 
thalatçıya let l r.

(4) Uygunluk Yazısı başvurusunda stenen b lg  ve belgeler n Tarım ve Orman Bakanlığına brazı gerek r.
(5) Uygunluk Yazısı;
a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünler ç n thalatın yapılacağı gümrük dares ne,
b) Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7 ve Ek-12’de yer alan ürünler ç n thalatçıya,
let l r.

(6) Bu Tebl ğ kapsamında thal ed lmek stenen b r ürünün b rden fazla l stede yer alması durumunda, her 
thalat şlem  ç n lg l  tüm mevzuata uygun olacak şek lde yalnızca b r Uygunluk Yazısı düzenlen r.

(7) Bu Tebl ğ n Ek-6 kapsamında bulunan madde ve ürünler n Uygunluk Yazısının geçerl l k süres  6 aydır. 
Uygunsuzluk Yazısı
MADDE 6 – (1) Ürünün lg l  mevzuata uygun olmadığının tesp t  hal nde, gerekçel  olarak Ek-10’da yer alan 

Uygunsuzluk Yazısı düzenlen r veya T caret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere S stem  üzer nden uygun değ ld r 
b lg s  let l r.

Veter ner G r ş Belges
MADDE 7 – (1) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünler ç n, Hayvan ve Ürünler n Ülkeye G r ş nde Ön 

B ld r m ve Veter ner Kontroller ne Da r Yönetmel k ek nde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen 
Veter ner G r ş Belges n n or j nal  gümrük dareler ne b ld r l r ve belgede bel rt len lk varış yer ne kadar sevk yata 
eşl k eder.

(2) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ve 21/12/2011 tar hl  ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye 
G r şte Veter ner Kontroller ne Tab  Olan Hayvan ve Ürünlere Da r Yönetmel k kapsamındak  ürünler n petrol sanay , 



beşer  laç sanay , sabun sanay , kozmet k sanay  ve benzer  Tarım ve Orman Bakanlığınca denet me tâb  olmayan 
sanay lerde kullanılmak üzere thal ed lmes  ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan kontrollerde uygun bulunması 
durumunda Hayvan ve Ürünler n Ülkeye G r ş nde Ön B ld r m ve Veter ner Kontroller ne Da r Yönetmel k ek nde yer 
alan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Veter ner G r ş Belges n n or j nal  gümrük dareler nce aranır ve 
belgede bel rt len lk varış yer ne kadar sevk yata eşl k eder.

(3) Veter ner G r ş Belges , elektron k kayıt s stemler nden de sağlanab l r.
Kontrol Belges
MADDE 8 – (1) Ek-1/A, Ek-3 ve Ek-12’de yer alan ürünler n thalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmes  ç n 

thalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belges  aranır.
(2) Kontrol Belges  alınmasını tem nen Ek-1/A ve Ek-3’te yer alan ürünler ç n Ek-8’de yer alan Kontrol 

Belges  formu, fatura veya proforma fatura le ürünün özell ğ ne göre Kontrol Belges  formunda bel rt len lg l  
mevzuat uyarınca stenen d ğer belgelerle b rl kte thalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığına başvurulur.

(3) Ek-12’de yer alan ürünler ç n thalatçı veya tems lc s  tarafından Ek-13’te yer alan Kontrol Belges  formu 
doldurularak proforma fatura veya fatura le b rl kte Tarım ve Orman Bakanlığına (Orman Genel Müdürlüğü) 
başvurulur.

(4) Kontrol Belges , e-belge s stem  veya lg l  kayıt s stemler  üzer nde e-belge olarak da düzenleneb l r.
Kontrol Belges n n geçerl k süres
MADDE 9 – (1) Kontrol Belges n n geçerl k süres , düzenlend ğ  tar hten t baren;
a) Ek-1/A ve Ek-12’de yer alan ürünler ç n dört aydır. Ancak 05.04, 15.04, 1516.10, 15.17, 1518.00, 18.06, 

19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06, 2202.99, 2208.70 tar fe poz syonunda yer alan ürünler 
ç n on k  aydır.

b) Ek-3’te yer alan ürünler ç n altı aydır.
(2) Türk ye gümrük bölges ne geld kten ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan sonra Kontrol Belges n n 

geçerl k süres  b ten ürünlere l şk n şlemler, Kontrol Belges n n geçerl k süres  d kkate alınmaksızın tamamlanır.
Muaf yetler
MADDE 10 – (1) Tarım ve Orman Bakanlığının zn ne tâb  olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmes  

kaydıyla, Ek-1/A’da yer alan yarış ve göster  amacıyla bel rl  b r süre kalmak üzere get r len, üst düzey mülkî ve asker  
erkâna hed ye ed len, özel ve resmî hayvanat bahçeler nde serg lenmek amacıyla get r len ve ülkem ze bağış 
n tel ğ nde gelen hayvanlar le ün vers teler n, b l msel ve d ğer araştırma kurumlarının b l msel araştırmalarda 
kullanacağı hayvanlar ç n Kontrol Belges  düzenlenmez. 

(2) Tarım ve Orman Bakanlığının zn ne tâb  olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmes  kaydıyla, Ek-1/A’da yer 
alan ve 17/12/2011 tar hl  ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yem n Resmî Kontroller ne Da r 
Yönetmel ğ n 27 nc  maddes  kapsamındak  ürünler ç n Kontrol Belges  düzenlenmez. 

(3) Tarım ve Orman Bakanlığının zn ne tâb  olması kaydıyla, Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ve Ülkeye G r şte 
Veter ner Kontroller ne Tab  Olan Hayvan ve Ürünlere Da r Yönetmel k kapsamındak  ürünler n petrol sanay , beşer  
laç sanay , sabun sanay , kozmet k sanay  ve benzer  Tarım ve Orman Bakanlığınca denet me tâb  olmayan 

sanay lerde kullanılmak üzere thal ed lmes  durumunda Uygunluk Yazısı ve/veya Kontrol Belges  düzenlenmez. Bu 
ürünler ç n Gümrük Beyannames n n 44 nolu hanes ne 15442489916128745008274 referans numarası thalatçı 
tarafından kayded l r.

(4) Eklerdek  d ğer l steler kapsamında denet me tâb  olmaması kaydıyla, thal ed lmek stenen;
a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünler n Ülkeye G r şte Veter ner Kontroller ne Tab  Olan Hayvan ve 

Ürünlere Da r Yönetmel k le bel rlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması hal nde Gümrük Beyannames n n 
44 nolu hanes ne 11794819983716856553986 referans numarası thalatçı tarafından kayded l r, 

b) Ek-2’de yer alan ürünler n gıda le temas etmeyecek, gıda ve yem sanay  dışında ve/veya karşılarında 
bel rt len amaçlar dışında kullanılacak olması hal nde Gümrük Beyannames n n 44 nolu hanes ne 
10617541565699503532523 referans numarası thalatçı tarafından kayded l r,

c) Ek-4’te yer alan ürünler n hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması hal nde Gümrük 
Beyannames n n 44 nolu hanes ne 10746679379456304570062 referans numarası thalatçı tarafından kayded l r,

ç) Ek-5’te yer alan ürünler n veter ner tıbb  ürün ve veter ner tıbb  ürün mal nde kullanılan hammadde 
sanay ne ver lmeyecek olması hal nde Gümrük Beyannames n n 44 nolu hanes ne 10655019861881571511690 
referans numarası thalatçı tarafından kayded l r,

d) Ek-6’da yer alan hammaddeler n b tk  koruma ürünü sanay ne ver lmeyecek olması hal nde Gümrük 
Beyannames n n 44 nolu hanes ne 11190652683877198781391 referans numarası thalatçı tarafından kayded l r,

e) Ek-2, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan ürünler n laboratuvar anal z nde kullanılacak olması hal nde Gümrük 
Beyannames n n 44 nolu hanes ne 13977662350291883035269 referans numarası thalatçı tarafından kayded l r,

f) Dah lde İşleme Rej m  kapsamında thal ed lm ş olan d ğer ürünlerden elde ed len k nc l şlem görmüş 
ürünler n Serbest Dolaşıma G r ş Rej m ne tâb  tutulması hal nde Gümrük Beyannames n n 44 nolu hanes ne 
16918166167401431106286 referans numarası thalatçı tarafından kayded l r,

ve bu durumlarda ön b ld r m, Kontrol Belges  ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez. 
B lg  Formu



MADDE 11 – (1) İthalatçı, thalatın yapılmasından sonra en geç kırk beş gün ç nde Ek-11’de yer alan B lg  
Formunu gümrük beyannames n n örneğ  le b rl kte;

a) Ek-5’te yer almayan ancak veter ner tıbb  ürün olan veya veter ner tıbb  ürün yapımında kullanılan 
hammadde ve yardımcı maddeler n veter ner tıbb  ürün zn  olanlar tarafından thal ed lmes ,

b) Beşer  tıbb  ürün, b tk  koruma ürünü veya bunların yapımında kullanılanlar har ç olmak üzere, Ek-5’te yer 
alan ve yanında (*) şaret  bulunan maddeler n 10 uncu madden n dördüncü fıkrasının (ç) ve (e) bentler  kapsamında 
thal ed lmes ,

durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne let r.
Gümrük şlemler
MADDE 12 – (1) Eklerdek  l stelerde yer alan ürünler n thalatında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen 

Uygunluk Yazısı gümrük dareler nce aranır.
(2) 10 uncu madden n dördüncü fıkrasında yer alan muaf yetler kapsamında olduğu beyan ed len ürünler n 

thalatına gümrük dareler nce doğrudan z n ver l r. İz n ver len eşyaya l şk n ver ler elektron k ortamda Tarım ve 
Orman Bakanlığı le paylaşılır.

(3) B r ürünün lg l  mevzuata uygun olmadığının tesp t  ve bu hususun gerekçel  Uygunsuzluk Yazısı le lg l  
gümrük dares ne b ld r lmes  hal nde, ürünün thal ne gümrük dareler nce z n ver lmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet 
beyana ve taşıma belges ne l şt r l r veya kayded l r.

(4) Uygunsuz çıkan Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 veya Ek-7’de bel rt len ürün mahrec ne 
ade ed l r veya masrafları ürünün sah b ne a t olmak üzere mhâ suret yle tasf ye ed lmek üzere gümrüğe terk ed l r ya 

da lg l  mevzuat çerçeves nde Tarım ve Orman Bakanlığının uygun göreceğ  tedb rler alınır.
(5) Uygunsuz bulunan Ek-12’de yer alan ürün, on gün ç nde thalatçı veya tems lc s  tarafından mahrec ne 

ade ed l r veya masrafları thalatçı veya tems lc s  tarafından karşılanmak üzere mha suret yle tasf ye ed l r.
Yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Bu Tebl ğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar le sahte belge 

kullananlar, braz edenler veya belgede tahr fat yapanlar hakkında;
a) 29/6/2001 tar hl  ve 4703 sayılı Ürünlere İl şk n Tekn k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da r 

Kanun,
b) 27/10/1999 tar hl  ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
c) Tekn k Düzenlemeler Rej m  Kararının lg l  hükümler  ve lg l  d ğer mevzuat, 
hükümler  uygulanır.
Yetk
MADDE 14 – (1) Bu Tebl ğde yer alan hususlarda uygulamaya yönel k önlem almaya ve düzenleme yapmaya 

T caret Bakanlığı Ürün Güvenl ğ  ve Denet m  Genel Müdürlüğü yetk l d r.
Yürürlükten kaldırılan tebl ğ
MADDE 15 – (1) 27/12/2019 tar hl  ve 30991 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman 

Bakanlığının Kontrolüne Tab  Ürünler n İthalat Denet m  Tebl ğ  (Ürün Güvenl ğ  ve Denet m : 2020/5) yürürlükten 
kaldırılmıştır.

Geç ş sürec
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n yürürlüğe g rd ğ  tar hten önce çıkış ülkes nde hraç amacıyla taşıma 

belges ne bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük dareler ne sunulmuş ürünler n thal , bu Tebl ğ n 
yürürlüğe g rd ğ  tar hten t baren kırk beş gün süreyle 15 nc  madde le yürürlükten kaldırılan Tebl ğe tâb d r. Ancak 
söz konusu şlemlere bu Tebl ğ n lehtek  hükümler  de uygulanır.

(2) 15 nc  madde le yürürlükten kaldırılan Tebl ğ kapsamında alınmış Kontrol Belgeler , mezkûr Tebl ğde 
bel rt len süre kadar geçerl d r.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebl ğ 1/1/2021 tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n  T caret Bakanı yürütür.

Ekler ç n tıklayınız


