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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL
BELGESİ VE İTHALAT AŞAMALARINDA SUNULMASI GEREKEN

BELGELER İLE BUNLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/28)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, veter�ner tıbb� ürünler mevzuatı kapsamındak� ürünler �le üreme ürünler�

har�ç, 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� veter�ner kontroller�ne tab� ürünler�n �thalatında kontrol
belges� ve �thalat aşamalarında sunulması gereken belgeler �le bunlara �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekt�r.

 (2) Bu Tebl�ğ, veter�ner tıbb� ürünler mevzuatı kapsamındak� ürünler �le üreme ürünler� har�ç Ülkeye G�r�şte
Veter�ner Kontroller�ne Tab� Olan Hayvan ve Ürünlere Da�r Yönetmel�k kapsamındak� veter�ner kontroller�ne tab�
ürünler�n �thalatında kontrol belges� ve �thalat aşamalarında sunulması gereken belgeler �le bunlara �l�şk�n usul ve
esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 17/12/2011 tar�hl� ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünler�n Ülkeye

G�r�ş�nde Veter�ner Kontroller�n�n Düzenlenmes�ne Da�r Yönetmel�ğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ�n uygulanmasında;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) B�leşen l�stes�: Üret�c�, �hracatçı veya üret�c�/�hracatçı beyanı �le uyumlu olmak kaydıyla �thalatçı tarafından

düzenlenen b�rden fazla b�leşenden/karışımdan oluşan veter�ner kontroller�ne tab� ürünler�n üret�m�nde veya
hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddeler�n� gösteren belgey�,

c) CITES belges�: 27/12/2001 tar�hl� ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesl� Tehl�ke Altında Olan
Yaban� Hayvan ve B�tk� Türler�n�n Uluslararası T�caret�ne İl�şk�n Sözleşmen�n Uygulanmasına Da�r Yönetmel�ğ�n I, II
ve III sayılı l�steler�nde yer alan b�r türe a�t örneğ�n �hracat, �thalat, yen�den �hracatı ve den�zden g�r�ş�nde �braz ed�len
uluslararası belgey�,

ç) Et�ket/et�ket taslağı: Gıda ve yem ambalajının veya kabının üzer�ne yazılması, basılması, şablon �le
basılması, �şaretlenmes�, kabartma �le �şlenmes�, soğuk baskı �le basılması veya yapıştırılması planlanan herhang� b�r
�şaret�, markayı, damgayı, res�ml� veya d�ğer tanımlayıcı unsurları gösteren belgey�,

d) Genel müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
e) ICCAT Ork�nos Yakalama Dokümanı (BCD/eBCD): Atlant�k mav� yüzgeçl� ork�nosu (Thunnus thynnus) ve

Pas�f�k mav� yüzgeçl� ork�nosu (Thunnus or�ental�s) ürünler�n�n �ç ve dış t�caret�nde �braz ed�len uluslararası belgey�,
f) Kanun: 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,
g) Kontrol belges�: Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tab� Ürünler�n İthalat Denet�m� Tebl�ğ� ek�nde

örneğ� ver�len belgey�,
ğ) Or�j�n belges�: İhracatçı ülke yetk�l� resm� makamlarınca düzenlen�p onaylanacak veter�ner kontroller�ne

tab� ürünler�n menşe ülke ve bölges�n� bel�rten belgey�,
h) Örnek veter�ner sağlık sert�f�kası: İthalat aşamasında �braz ed�lmes� gereken veter�ner sağlık sert�f�kası

model� �le aynı olan, örnek n�tel�ğ�ndek� onaylı veya onaysız belgey�,
ı) Spes�f�kasyon/özell�k belges�: Üret�c�, �hracatçı veya üret�c�/�hracatçı beyanı �le uyumlu olmak kaydıyla

�thalatçı tarafından düzenlenen, ürünün özell�kler�n� gösteren belgey�,
�) Veter�ner kontroller�ne tab� ürün: Ülkeye G�r�şte Veter�ner Kontroller�ne Tab� Olan Hayvan ve Ürünlere Da�r

Yönetmel�k kapsamındak� ürünü,
�fade eder.
Genel hükümler
MADDE 4 – (1) T�caret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne

Tab� Ürünler�n İthalat Denet�m� Tebl�ğ�n�n Ek-1/A sayılı l�stes�nde yer alan ürünler kontrol belges�ne tab�d�r. Aynı
tebl�ğ�n Ek-1/B sayılı l�stes�nde yer alan ürünler kontrol belges�ne tab� değ�ld�r.

(2) İthalatçı f�rma sunduğu b�lg� ve belgeler�n doğruluğundan sorumludur.
(3) Sunulan belgelerde bel�rt�len m�ktarı geçen veter�ner kontroller�ne tab� ürün �ç�n kontrol belges�

onaylanmaz.
(4) Bakanlık hayvan hastalığının nev’�ne bağlı olarak, hayvan hastalıklarının bulunduğu ülke ve bölgelerden

�thal ed�lmes� r�skl� olan ürünler�n l�stes�n� yayınlar. Bu l�stedek� hastalık taşıma r�sk� olan ürünler�n söz konusu ülke
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ve bölgeden �thalatı �ç�n kontrol belges� onaylanmaz.
(5) Onaylanan kontrol belges� ve ek�ndek� belgeler �le �thalat �şlemler� sırasında sunulan belgeler uyumlu

olmalıdır.
(6) Veter�ner sağlık sert�f�kasının geçerl�l�k süres� sert�f�kada bel�rt�len süre kadardır. Sert�f�kada süre

bel�rt�lmed�ğ� takd�rde, sert�f�kanın düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren, havayolu �le gelen sevk�yatlarda on beş gün,
karayolu �le gelenlerde otuz gün, dem�ryolu �le gelenlerde altmış gün, den�zyolu �le gelenlerde yüz y�rm� gün
geçerl�d�r. Deprem, yangın, sel g�b� doğal afetler, kanun� grev, genel salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısm� veya
genel seferberl�k �lanı g�b� mücb�r sebeplerden dolayı sevk�yatların gec�kmes� hal�nde geçerl�l�k süres� sona eren
veter�ner sağlık sert�f�kaları Bakanlık yetk�l� b�r�mler�nce kabul ed�l�r.

(7) Kontrol belges� onaylamaya yetk�l� Bakanlık b�r�mler� �le bu b�r�mler�n yetk�ler�n�n kapsamı Genel
Müdürlükçe bel�rlen�r.

Kontrol belges� aşamasında sunulması gereken belgeler �le bunlara �l�şk�n usul ve esaslar
MADDE 5 – (1) Kontrol belges�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler Bakanlığın elektron�k kayıt s�stem� üzer�nden

gerçekleşt�r�l�r.
(2) T�caret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tab� Ürünler�n

İthalat Denet�m� Tebl�ğ�n�n Ek-1/A sayılı l�stes�nde yer alan veter�ner kontroller�ne tab� ürünler�n �thalatında kontrol
belges� onaylanması aşamasında, �thalatçı veya yetk�l�s�, Bakanlığın elektron�k kayıt s�stem� üzer�nden aşağıdak�
belgeler �le Bakanlık yetk�l� b�r�m�ne başvurur:

a) Kontrol belges�.
b) Örnek veter�ner sağlık sert�f�kası.
c) Or�j�n belges�.
ç) CITES kapsamındak� ürünler �ç�n, CITES belges�.
d) Atlant�k Mav� Yüzgeçl� Ork�nosu (Thunnus thynnus) ve Pas�f�k Mav� Yüzgeçl� Ork�nosu (Thunnus

or�ental�s) �ç�n ICCAT Ork�nos Yakalama Dokümanı (BCD/eBCD).
e) B�leşen l�stes�.
f) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takv�ye ed�c� gıdalar ve ürün �le �lg�l� ulusal mevzuatı olmayan ürünler

�ç�n spes�f�kasyon/özell�k belges�.
g) Et�ket/et�ket taslağı.
ğ) EK-1’de yer alan et�ket taahhütnames�. 
h) Sığır et� �ç�n tekn�k ve sağlık şartnames�ne uygun olarak hazırlanmış;
1) Taahhütname.
2) Gerekt�ğ� durumda, �thalat �zn� bulunan �şletmeler �le bu �şletmeler adına �thalat yapan f�rmalar arasındak�

noter onaylı sözleşme.
3) İthalat yapma �zn� bulunan �şletmelere Bakanlıkça ver�len çalışma �z�n belges�n�n/onay belges�n�n güncel

tar�hl�, onaylanmış suret�.
ı) Bakanlıkça �stenecek d�ğer belgeler.
(3) Genel Müdürlükçe uygun görülmes� hal�nde, �k�nc� fıkrada bel�rt�len belgeler �lg�l� elektron�k kayıt

s�stemler�nden sağlanır.
(4) Veter�ner kontroller�ne tab� ürünler�n or�j�n� hakkında b�lg� �çeren örnek veter�ner sağlık sert�f�kası

sunulması durumunda or�j�n belges� aranmaz. Or�j�n belges�n�n aranması durumunda aslı, sevk�yatla b�rl�kte geleb�l�r.
(5) Atlant�k Mav� Yüzgeçl� Ork�nosu (Thunnus thynnus) ve Pas�f�k Mav� Yüzgeçl� Ork�nosu (Thunnus

or�ental�s) �ç�n or�j�n belges� aranmaz.
(6) B�leşen l�stes�nde spes�f�kasyon belges�nde �stenen b�lg�ler yer alıyorsa ayrıca spes�f�kasyon belges�

aranmaz.
(7) Doğrudan tüket�c�ye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veter�ner kontroller�ne tab� ürünler �ç�n

EK-1’de yer alan et�ket taahhütnames� aranmaz.
(8) Doğrudan tüket�c�ye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veter�ner kontroller�ne tab� ürünler �ç�n

et�ket/et�ket taslağı sunulmaması durumunda �lg�l� mevzuat kapsamında zorunlu b�lg�ler� �çeren b�r belge aranır.
(9) Bakanlığın elektron�k kayıt s�stem�ne g�r�ş yapılamaması hal�nde kontrol belges� başvurusu d�lekçe �le

yazılı olarak yapılır. Kontrol belges� ıslak �mzalı olarak üç asıl; ek�ndek� belgeler �se b�r asıl ve �k� nüsha olarak
sunulur. Belgeler�n asılları kontrol belges�n� onaylayan Bakanlık yetk�l� b�r�mler�nce muhafaza ed�l�r. Kontrol belgeler�
ve eklenen belge nüshaları �thalatçıya ve ürünün g�r�ş gümrüğünün bulunduğu veter�ner sınır kontrol noktası/�thalata
yetk�l� �l müdürlüğüne gönder�l�r. Bakanlığın elektron�k kayıt s�stem�ne ver� g�r�ş� yapılab�l�r hale geld�ğ�nde �lg�l�
kontrol belges�n�n başvuru �şlemler� s�stem üzer�nden yapılarak Bakanlık yetk�l� b�r�m� tarafından onaylanır. 

İthalat aşamasında sunulması gereken belgeler �le bunlara �l�şk�n usul ve esaslar
MADDE 6 – (1) Veter�ner kontroller�ne tab� olan ürünler�n ülkeye g�r�ş�nde, sevk�yattan sorumlu k�ş� veya

�thalatçı tarafından 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�ğ�n EK-2’s�nde yer alan Veter�ner G�r�ş Belges�n�n 1
�nc� bölümü sevk�yat gelmeden önce Bakanlığın elektron�k kayıt s�stem� üzer�nden doldurularak ön b�ld�r�m yapılması
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üzer�ne Ürünler�n Ülkeye G�r�ş�nde Veter�ner Kontroller�n�n Düzenlenmes�ne Da�r Yönetmel�ğe göre veter�ner
kontroller�ne başlanır.

(2) Veter�ner kontroller�ne tab� ürünler�n, veter�ner kontroller� sonucunda mevzuata uygunluğunun tesp�t
ed�lmes� hal�nde �thalatına onay ver�l�r.

(3) İthalatçı veya sevk�yattan sorumlu k�ş�, kontrol belges�ne tab� veter�ner kontroller�ne tab� ürünler �ç�n
�thalat aşamasında �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla aşağıdak� belgeler� Bakanlığın elektron�k
kayıt s�stem� üzer�nden sunar:

a) Veter�ner g�r�ş belges�n�n b�r�nc� bölümü.
b) Bakanlık yetk�l� b�r�mler�nce onaylanmış kontrol belges� ve ekler�.
c) Or�j�nal veter�ner sağlık sert�f�kası.
ç) Or�j�n belges�.
d) Bakanlıkça �stenecek d�ğer belgeler.
(4) İthalatçı veya sevk�yattan sorumlu k�ş�, kontrol belges�ne tab� olmayan veter�ner kontroller�ne tab� ürünler

�ç�n �thalat aşamasında �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla aşağıdak� belgeler� Bakanlığın elektron�k
kayıt s�stem� üzer�nden sunar:

a) Veter�ner g�r�ş belges�n�n b�r�nc� bölümü.
b) Or�j�nal veter�ner sağlık sert�f�kası.
c) Or�j�n belges�.
ç) B�leşen l�stes�.
d) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takv�ye ed�c� gıdalar ve ürün �le �lg�l� ulusal mevzuatı olmayan

ürünler �ç�n spes�f�kasyon/özell�k belges�.
e) EK-1’de yer alan et�ket taahhütnames�.
f) Bakanlıkça �stenecek d�ğer belgeler.
(5) Veter�ner kontrolüne tab� ürünün or�j�n� hakkında b�lg� �çeren or�j�nal veter�ner sağlık sert�f�kası sunulması

durumunda or�j�n belges� aranmaz.
(6) Atlant�k Mav� Yüzgeçl� Ork�nosu (Thunnus thynnus) ve Pas�f�k Mav� Yüzgeçl� Ork�nosu (Thunnus

or�ental�s) �ç�n or�j�n belges� aranmaz.
(7) Kontrol belges�ne tab� olmayan doğrudan tüket�c�ye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak

veter�ner kontroller�ne tab� ürünler �ç�n EK-1’de yer alan et�ket taahhütnames� aranmaz.
(8) Doğrudan tüket�c�ye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veter�ner kontroller�ne tab� ürünler �ç�n

�lg�l� mevzuat kapsamında zorunlu b�lg�ler�n et�ket veya sevk�yata eşl�k edecek b�r belge üzer�nde bulunması sağlanır.
(9) Genel Müdürlükçe uygun görülmes� hal�nde, üçüncü ve dördüncü fıkralarda bel�rt�len belgeler �lg�l�

elektron�k kayıt s�stemler�nden sağlanır.
(10) Bakanlığın elektron�k kayıt s�stem�ne g�r�ş yapılamaması hal�nde veter�ner kontroller�ne �l�şk�n �şlemler

f�z�k� ortamda yapılır. Bakanlığın elektron�k kayıt s�stem�ne ver� g�r�ş� yapılab�l�r hale geld�ğ�nde f�z�k� olarak
düzenlenen �lg�l� belgeler s�steme yüklen�r.  

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 7 – (1) 19/2/2012 tar�hl� ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında

Kontrol Belges� Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebl�ğ (Tebl�ğ No:
2012/12) 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�ne �l�şk�n �şlemler,
bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren kırk beş gün süreyle Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belges�
Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2012/12) hükümler�ne
göre yürütülür.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
 

Ek� �ç�n tıklayınız
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