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DAMIZLIK HARİCİ HAYVANLARIN İTHALATI İÇİN KONTROL BELGESİ 

DÜZENLEME VE YETKİ DEVRİ TALİMATI 

 

 

Talimat No: 2 

Tarih: 08/01/2015 
 

A-AMAÇ 

 

Bu talimat; 

 

a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim 

Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) Ek-1/A’sında yer alan veteriner 

kontrollerine tabi hayvanlardan damızlık harici canlı hayvanlar için, 2012/8 no’lu Damızlık 

Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler 

Hakkında Tebliğ’in 7.maddesi hükümlerine göre kontrol belgesi düzenlemeye yetkilendirilen 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık (GTH) Müdürlükleri ve yetkili oldukları hayvan türlerini, 

 

b) 2012/8 no’lu Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin 

Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ hükümlerine göre bu talimat kapsamındaki damızlık 

harici canlı hayvanlar için kontrol belgesi düzenlemesine ilişkin usul ve esasları belirlemek 

amacıyla düzenlenmiştir. 

 

B-KAPSAM 

 

Bu talimat, damızlık amaçlı olarak ithal edilecek hayvanlar hariç olmak üzere ev ve süs 

hayvanları (Kabuklu hayvanlar ve kümes hayvanları haricindeki omurgasızlar, amfibik 

hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşlar), 

gıda sanayinde kullanılacak kabuklu su hayvanları (yetiştiricilik amaçlı olanlar ile çift kabuklu 

yumuşakçalar hariç olmak üzere ıstakoz, yengeç, kerevit, karides vb.), canlı kurbağa ve kara 

salyangozu ile mavi yüzgeçli orkinos için kontrol belgesi düzenlenmesine ilişkin işlemleri 

kapsamaktadır. 

 

C-DAYANAK 

 

1) 13/06/2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 

 

2)  27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan 

Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin 

Uygulanmasına Dair Yönetmelik,   

 

3) 08/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının 

Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik, 

 

4) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ülkeye Giriş Yapan Canlı 

Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik,  

 

5) 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner 

Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik,  
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6) 27/02/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan 

Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret:2011/1) ile 

15/06/2012 tarihli ve 28324 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike 

Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ’de (Dış 

Ticaret:2011/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 

 

7) 18/01/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/8 no’lu Damızlık 

Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler 

Hakkında Tebliğ, 

 

8) 05/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi 

Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin 

Belirlenmesine Dair Tebliğ ve 04/04/2014 tarihli ve 28962 sayılı resmi Gazete’de 

yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin 

Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ, 

 

9) 31/12/2014 tarihli ve 29222 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 

Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) (Her yıl yenilenir.), 

 

10) 31/12/2014 tarihli ve 29222 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7090 

sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre belirlenen İstatistiki Pozisyonlarına Bölünmüş Türk 

Gümrük Tarife Cetveli (Her yıl yenilenir.). 

 

Ç-GENEL HÜKÜMLER 

 

1) Her yıl Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne 

Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (2015 yılı için 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 

(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) 

kapsamında yer alan ve bu talimatın Ek -1’inde belirtilen damızlık harici hayvan türleri için 

kontrol belgesi düzenlenecektir. 

 

2)  Kontrol belgeleri, Ek-1’de belirtilen İl GTH Müdürlükleri tarafından düzenlenecektir. 

 

3) Kontrol belgesi düzenlemeye yetkili olduğu belirtilen İl GTH Müdürlükleri, bu yetkilerini 

İlçe GTH Müdürlüklerine aktaramayacaklardır. Kontrol belgesi düzenleme işlemleri, yetkili 

İl GTH Müdürlüğünün Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlükleri tarafından 

gerçekleştirecektir. 
 

4) Kontrol belgesi düzenlenme işlemleri, yetkili İl GTH Müdürlüklerinin Hayvan Sağlığı ve 

Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli olan ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun Ek-2’sinde yer alan “Üretim, İşleme ve Dağıtım 

Aşamalarında Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları” listesinin “Ç-İthalat 

Bölümü”nde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerden sorumlu olduğu belirtilen veteriner 

hekimler tarafından gerçekleştirilecektir. 
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5) 28 Ocak 2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici 

Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2012/8)” 

hükümleri doğrultusunda kontrol belgeleri düzenlenecektir. 

 

6) Kontrol belgesi üzerinde belirtilecek olan, ithal edilecek hayvanlara ait G.T.İ.P.’ler, 

İstatistiki Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde belirtilmekte olup, bu 

cetvelde olabilecek değişiklikler Resmi Gazete’den takip edilecektir. Kontrol belgesinin 

düzenlenmesi aşamasında ithal edilecek hayvan türü ile G.T.İ.P.’in uygunluğunun kontrolü 

yapılacaktır. 

 

7) Kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında, Bakanlığımız internet sitesinde 

(www.tarim.gov.tr) yayınlanan “Hayvan Hastalıkları Nedeniyle Yasak Konulan Ülkeler ve 

Yasaklanan Maddeler Listesi"nden ülke-hastalık kontrolleri yapılacaktır. İthal edilmek 

istenen hayvan türüne özgü hastalık yasağı/kısıtlaması bulunan ülke/bölgeler için kontrol 

belgesi düzenlenmeyecektir. 

 

8) Kontrol belgesi başvurusunda, ithal edilmek istenen hayvanların “Nesli Tehlike Altında 

Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)” 

kapsamında yer alıp almadığı, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki 

Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ’de (Dış Ticaret:2011/1) Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ eklerinden kontrol edilecek ve CITES kapsamına giren hayvanlar için ilgili kurumlar 

tarafından ithalat için düzenlenen CITES belgesi istenecektir. 

 

9) Ülkeye girişte veteriner kontrolleri; Veteriner Sınır Kontrol Noktası 

Müdürlükleri/Yetkilendirilmiş İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Veteriner 

kontrollerinden sorumlu Bakanlığımız birimleri ile sorumlu oldukları gümrük idareleri, 

Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) “İthalatta Yetkili Gümrük İdareleri ve 

Veteriner Kontrollerini Yapmaya Yetkili Birimler” listesinde yayınlanmaktadır.  

 

10) Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu köpek ırklarının 

melezleri, balık türlerinden etçil piranha (Pygocentrus nattereri) ve zehirli balon balığı 

(Lagocephalus sceleratus) ile kırmızı yanaklı su kaplumbağasının (Trachemys scripta 

elegans) ülkemize ithalatı yasaktır.  

 

11) Damızlık harici canlı hayvanlardan; yunus, balina, fok, mors vb. deniz memelileri; 

maymun, şempanze, orangutan vb. primatlar; yırtıcı ve tehlikeli yaban hayvanları; 

yılan, timsah vb. tehlikeli sürüngenler; örümcek, akrep vb. eklembacaklılar ile tüm 

böcek türleri için bu talimat kapsamında kontrol belgesi düzenlenmeyecektir. Söz konusu 

hayvanların ithalatına ilişkin başvurular Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce 

değerlendirilecektir. 

 

12) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim 

Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) 10. maddesi hükümleri gereği; Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve uygunluk yazısı düzenlenmesi 

kaydıyla, bahse konu tebliğ ek-1/A’da yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre 

kalmak üzere getirilen, üst düzey mülkî ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî 

hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen 

hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel 

araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için kontrol belgesi düzenlenmeyecektir. Söz konusu 

hayvanların ithal izinleriyle ilgili işlemler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

http://www.tarim.gov.tr/
http://www.tarim.gov.tr/
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D-KONTROL BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER 

 

İthalatçı kişi/firmalar, Ek-1’deki tabloda belirtilen damızlık harici canlı hayvanların 

ithalatı için yetki verilen İl GTH Müdürlüklerine kontrol belgesinin onaylanması için dilekçeyle 

müracaat edecektir. Dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

 

Bu belgeler; 

 

-Kontrol belgesi formu 

-Proforma fatura veya orijinal fatura  

-Taahhütname (Ek-2’de örneği yer alan) 

-Proforma Veteriner Sağlık Sertifikası (Formatı Bakanlıkça belirlenmiş ve/veya ihracatçı 

ülkelerle üzerinde anlaşma sağlanmış veteriner sağlık sertifikaları bulunması halinde kontrol 

belgesi düzenlenmesi aşamasında bu belge aranmaz.) 

-Orijin belgesi (Hayvanların orijin ülkesi veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse ibraz 

edilmesine gerek yoktur.) 

-CITES Belgesi (CITES kapsamındaki türler için) 

-ICCAT BCD veya Re-Export belgesi (Mavi yüzgeçli orkinoslar için) 

-İşyeri Çalışma İzin Belgesi/İşletme Onay Belgesi/Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi 

-Karantina Yeri Uygunluk Belgesi 

-İlgili Diğer Belgeler (İmza Sirküleri, Analiz Raporu, Aşı Karnesi, Pasaport vb. belgeler) 

 

 Türkçe olarak düzenlenmemiş olan belgelerin yeminli tercümesi istenerek işlemler 

gerçekleştirilecektir. 

 

1) Kontrol Belgesi:  

 

Kontrol Belgesi düzenlenirken her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (2015 yılı için 31 

Aralık 2014 tarih ve 29222 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürün Güvenliği ve 

Denetimi: 2015/5 sayılı Tebliğ) hükümleri dikkate alınacak ve bu tebliğ ekinde yer alan kontrol 

belgesi formu kullanılacaktır. Kontrol belgesinde ithalatçı kişi/firma tarafından kendisiyle ilgili 

bölümler eksiksiz olarak düzenlenecektir.  

 

Kontrol belgesinin düzenlendiği İl GTH Müdürlüğünün, aynı zamanda hayvanların 

ülkeye girişinde veteriner kontrollerini de gerçekleştirecek olması halinde, ithalatçı kişi/firma 

tarafından kontrol belgesi 2 adet asıl (ıslak imzalı) olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.  

 

Ancak, hayvanların ülkeye girişinde veteriner kontrollerinin kontrol belgesinin 

düzenlendiği İl GTH Müdürlüğü dışında başka bir birim (Veteriner Sınır Kontrol Noktası 

Müdürlüğü/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğü) tarafından yapılacak olması halinde ise kontrol 

belgesinin 3 adet asıl (ıslak imzalı) olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

 

Kontrol belgeleri üzerinde belirtilen ülkeye giriş gümrüğünün, 05/10/2013 tarihli ve 

28786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne 

Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya 

Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ ile 

04/04/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi 

Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine 

Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in Ek-1’inde belirtilen, ülkemize canlı hayvan 
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girişine izin verilen bir gümrük idaresi olması gerekmektedir. Kontrol belgesi üzerinde söz 

konusu kısma birden fazla giriş gümrüğü yazılmayacaktır. 

 

Kontrol belgesinde ithalatı yapılmak istenen canlı hayvanın “Menşe Ülkesi” kısmına 

hayvanın orijin ülkesi , “Yükleme Ülkesi” kısmına ise canlı hayvanı ihraç edecek ülkenin ismi 

yazılmalıdır.  

 

Kontrol Belgesinde belirtilen hayvanların tür isimleri, ithalatçı-ihracatçı vb. bilgilerle 

diğer belgelerde belirtilen bilgiler aynı olmalıdır. 

 

Kontrol belgesinde belirtilen canlı hayvan miktarı, proforma fatura veya faturada 

belirtilen miktarla aynı olmalıdır. 

 

Her bir kontrol belgesi, sadece tek bir G.T.İ.P.’te yer alan hayvanlar için düzenlenecektir. 

Aynı G.T.İ.P.’te yer alan birden fazla canlı hayvan türü varsa, ithal edilecek hayvanların sağlık 

sertifikası-fatura vb. belgelerde belirtilen bilimsel (Latince) ve Türkçe genel isimleri ile 

miktarları kontrol belgesine ek olarak ithalatçı tarafından imzalı ve kaşeli (Kaşe firmalar için 

geçerlidir.) ayrı bir liste ile belirtilecektir. 

 

Farklı G.T.İ.P.’lerde yer alan hayvanlar için ayrı kontrol belgesi düzenlenecektir. 

 

Kontrol belgesi üzerinde tüm bilgilerin (ithal edilecek hayvanların türü, ithalatçı-ihracatçı 

unvanı ve adresi vb.) herhangi bir kısaltma yapılmadan açık bir şekilde belirtilmesi 

gerekmektedir. 

 

Kontrol belgesi üzerinde ithal edilecek hayvanların miktarı adet olarak belirtilecek, ithal 

edilecek hayvanların miktarı (adet cinsinden) proforma fatura/orijinal fatura fotokopisi ve 

taahhütname ile uyumlu olacaktır. Ancak ithalatçı tarafından talep edilmesi halinde adet 

bilgisinin yanı sıra ağırlık da (kg. cinsinden) ayrıca kontrol belgesinde belirtilebilecektir. 

 

Hazırlanan kontrol belgesi dosyasının bir nüshası kontrol belgesini düzenleyen İl GTH 

Müdürlüğünde muhafaza edilecek, bir nüshası ithalatçı kişi/firmaya, bir nüshası da (veteriner 

kontrollerinden başka bir birimin sorumlu olması halinde) ilgili Bakanlığımız birimine 

(Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğü) gönderilecektir. 

 

2) Proforma Fatura veya Orijinal Faturanın Fotokopisi : 

 

Kontrol belgesi başvurusunda ithalatçı tarafından proforma faturanın aslı (ihracatçı firma 

tarafından kaşeli ve ıslak imzalı) veya orijinal faturanın (ithalat aşamasında kullanılacak ve 

hayvanlarla beraber gelecek olan) fotokopisinin bulunması gerekmektedir. 

 

Proforma faturada ithal edilecek hayvanların miktarı adet olarak belirtilecek, ithal 

edilecek hayvanların miktarı (adet cinsinden) kontrol belgesi ve taahhütname ile uyumlu 

olacaktır. Ancak, ithalatçı tarafından talep edilmesi halinde adet bilgisinin yanı sıra ağırlık (kg. 

cinsinden) bilgisi de ayrıca proforma fatura/orijinal faturada belirtilebilecektir. 

 

Kontrol belgesinin düzenlendiği İl GTH Müdürlüğünün, aynı zamanda hayvanların 

ülkeye girişinde veteriner kontrollerini de gerçekleştirecek olması halinde, ithalatçı kişi/firma 

tarafından proforma faturanın 2 adet (1 adet asıl, 1 adet fotokopi) olarak sunulması 

gerekmektedir.  
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Hayvanların ülkeye girişinde veteriner kontrollerinin, kontrol belgesinin düzenlendiği İl 

GTH Müdürlüğü dışında başka bir birim (Veteriner Sınır Kontrol Noktası/Yetkilendirilmiş İl 

Müdürlüğü) tarafından yapılacak olması halinde ise proforma faturanın 3 adet (1 adet asıl, 2 adet 

fotokopi) olarak sunulması gerekmektedir. 

 

Kontrol belgesi başvurusunun proforma faturayla yapılmış olması halinde, proforma 

faturanın asıl nüshası kontrol belgesini düzenleyen İl GTH Müdürlüğünde kalacak olan kontrol 

belgesi dosyasında muhafaza edilecektir. 

 

3) Taahhütname :  

 

İthalatçı kişi/firma tarafından kontrol belgesi başvurusu esnasında sunulacak taahhütname 

örneği Ek-2’de yer almaktadır.  

 

Taahhütname, ithalatçı kişi/firma yetkilisi tarafından imzalı ve noter onaylı olacaktır. 

 

Kontrol belgesinin düzenlendiği İl GTH Müdürlüğünün, aynı zamanda hayvanların 

ülkeye girişinde veteriner kontrollerini de gerçekleştirecek olması halinde, ithalatçı kişi/firma 

tarafından düzenlenen noter onaylı taahhütnamenin 2 adet (1 adet asıl, 1 adet fotokopi) olarak 

sunulması gerekmektedir.  

 

Hayvanların ülkeye girişinde veteriner kontrollerinin, kontrol belgesinin düzenlendiği İl 

GTH Müdürlüğü dışında başka bir birim (Veteriner Sınır Kontrol Noktası 

Müdürlüğü/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğü) tarafından yapılacak olması halinde ise ithalatçı 

kişi/firma tarafından düzenlenen noter onaylı taahhütnamenin 3 adet (1 adet asıl, 2 adet fotokopi) 

olarak sunulması gerekmektedir. 

 

Taahhütname bulunan (*) alanına ithalatçı firma tarafından ithalatın yapılacağı ülke, (**) 

alanına ithal edilecek miktar (rakam ve yazı ile) ve (***) alanına ise ithal edilecek hayvanların 

isimleri (bilimsel ve Türkçe genel isimleri) belirtilecektir. 

 
  Aynı G.T.İ.P.’de yer alan birden fazla canlı hayvan türü tek bir kontrol belgesiyle ithal 
edilecekse, başvuruda ibraz edilecek taahhütnamelerde (**) alanına tüm türlerin toplam miktarı, 
(***) alanına ise tüm türlerin ayrı ayrı miktar ve isimleri (bilimsel ve Türkçe genel isimleri) 
yazılmalıdır. Taahhütnameye bağlı ve noter onaylı olmak şartıyla türe özgü miktar ve isim 
(bilimsel ve Türkçe genel isimleri) bilgilerini içeren bir Ekli Liste oluşturulabilir. 
 
 Taahhütnamede belirtilen “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi 

Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği”nin her yıl yeniden yayımlanması nedeniyle, söz konusu 

mevzuatın değişimini takiben yürürlükteki ismi, Resmi Gazete tarih ve sayısı ile taahhütnamede 

belirtilmesi gerekmektedir. 

 

Taahhütnamede yer alan tüm bilgiler; başvuru ekinde yer alan kontrol belgesi, orijinal 

fatura ve/veya proforma fatura ile uyumlu olmalıdır. 

 

4) Proforma Veteriner Sağlık Sertifikası : 

 

Proforma veteriner sağlık sertifikası, hayvanların serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde 

işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimleri ile tespit edilen 

amaçlar doğrultusunda ilgilisine teslim sırasında Veteriner Sınır Kontrol Noktası 

Müdürlüğüne/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğüne ibraz edilecek onaylı orijinal veteriner sağlık 

sertifikasında bulunacak sağlıkla ilgili husus ve bilgileri aynen içeren ihracat öncesi orijinal 
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veteriner sağlık sertifikasını düzenleyecek ihracatçı ülke resmi veteriner servislerinden alınacak 

örnek niteliğindeki onaylı veya onaysız belgeyi ifade eder. 

 

İthal edilecek hayvan türü için formatı Bakanlıkça belirlenmiş ve/veya ihracatçı ülkelerle 

üzerinde anlaşma sağlanmış bir veteriner sağlık sertifikası bulunması halinde kontrol belgesi 

düzenlenmesi aşamasında ithalatçıdan bu belge aranmaz. 

 

İthalatta kullanılan veteriner sağlık sertifikası örnekleri Bakanlığımız internet sitesinde 

(www.tarim.gov.tr) “Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sağlık Sertifikaları (İthalat)” başlığı altında 

yayınlanmaktadır.  

 

Ancak, ithal edilmek istenen canlı hayvan türü için Bakanlığımızca belirlenmiş bir 

veteriner sağlık sertifikası modeli bulunmaması halinde; ihracatçı ülke yetkili otoritesi tarafından 

düzenlenmiş olan ve ithalatçı tarafından başvuru ekinde sunulan proforma veteriner sağlık 

sertifikası, sağlık şartlarının kontrollü amacıyla Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne 

gönderilecektir. 

 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından veteriner sağlık sertifikasının 

kullanılmasının onaylanması veya başka bir model sağlık sertifikası gönderilmesi halinde bu 

doğrultuda işlemler devam ettirilecektir. 

 

Proforma veteriner sağlık sertifikası; kontrol belgesinin düzenleyen İl GTH 

Müdürlüğünde muhafaza edilecek olup, ayrıca ithalatçı kişi/firma ve veteriner kontrollerinin 

gerçekleştirileceği Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğüne 

gönderilecek kontrol belgesi dosyasına birer nüshası eklenecektir.  

 

5) Orijin belgesi :  

 

İthal edilmek istenen canlı hayvanın menşeini belirten ihracatçı ülke yetkili resmi 

makamlarınca düzenlenip onaylanacak belgedir. 

 

Hayvanların orijin ülkesi veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse orijin belgesinin 

ayrıca ibraz edilmesine gerek yoktur. 

 

Veteriner sağlık sertifikasında orijin ülkesinin belirtilmemiş olması halinde, ithalatçı 

kişi/firma tarafından ihracatçı ülke yetkili otoritesinden alınan orijin belgesinin kontrol belgesi 

başvurusu ekinde sunulması gerekmektedir. Orijin belgesi, kontrol belgesinin düzenleyen İl 

GTH Müdürlüğünde muhafaza edilecek olup, ayrıca ithalatçı kişi/firma ve veteriner 

kontrollerinin gerçekleştirileceği Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/Yetkilendirilmiş İl 

Müdürlüğüne gönderilecek kontrol belgesi dosyasına birer nüshası eklenecektir.  

 

6) CITES Belgesi (CITES kapsamındaki türler için) 

 

CITES belgesi, 27 Aralık 2001 tarih ve 24623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Nesli 

Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin 

Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında düzenlenen belgeyi ifade 

etmektedir. 

 

Kontrol belgesi başvurularında, ithal edilmek istenen hayvan türünün CITES tabi bir 

hayvan olup olmadığının kontrolü yapıldıktan sonra CITES tabi hayvanlar için, ülkemizde 

yetkili birim (Orman ve Su İşleri Bakanlığı veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 

http://www.tarim.gov.tr/
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tarafından ithalat için düzenlenmiş olan CITES belgesinin aslı görülerek bir fotokopisi 

alınacaktır.     

 

7) ICCAT BCD veya Re-Export belgesi (Mavi yüzgeçli orkinoslar için) 

 

  Canlı mavi yüzgeçli orkinos ithalatı için ihracatçı ülke yetkili otoritesince onaylı veya 

onaylanma aşamasında ICCAT BCD/Re-Export Belgesinin düzenlenmiş olması gerekmektedir.  

 

Mavi yüzgeçli orkinos ithalatı için kontrol belgesi başvurusunda, bu balıklara ait avcılığı 

yapan ülke gemilerince düzenlenen ve ihracatçı ülke yetkili otoritesince onaylı veya onaylanma 

aşamasındaki ICCAT BCD/Re-Export Belgeleri, teyidi için Bakanlığımız Balıkçılık ve Su 

Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün 

onayı halinde kontrol belgesi düzenlenecektir.  

 

8) İşyeri Çalışma İzin Belgesi/İşletme Onay Belgesi/Su Ürünleri Yetiştirici Belgesi 

 

Ev ve süs hayvanı ithal etmek isteyen kişi/firmaların, 8 Ekim 2011 tarih ve 28078 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim 

Yerleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında kurulmuş iş yerinin bulunması gerekmektedir. 

Kontrol belgesi başvurusunda, Bakanlığımızca düzenlenmiş olan “İş Yeri Çalışma İzin 

Belgesi”nin güncel tarihli onaylı sureti ithalatçı tarafından ibraz edilecektir. Bu belge, faaliyette 

olan iş yerleri için, iş yerinin kontrol ve denetimlerinden sorumlu İl GTH Müdürlüğü tarafından 

onaylanacaktır.  

 

Canlı çift kabuklu yumuşakçalar haricindeki, gıda sanayinde kullanılacak canlı su 

hayvanları (yetiştiricilik amaçlı olanlar hariç olmak üzere ıstakoz, yengeç vb.) ile canlı kurbağa 

ve kara salyangozu ithal etmek isteyen kişi/firmaların 17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” 

kapsamında kurulmuş ve ithal edilmek istenen türlerin işleme/satış/depolanması için bir 

işletmesinin bulunması gerekmektedir. Kontrol belgesi başvurusunda söz konusu türlerin 

işleme/satış/depolanması için Bakanlığımızca düzenlenmiş “İşletme Onay Belgesi”nin güncel 

tarihli onaylı sureti ithalatçı tarafından ibraz edilecektir. Bu belge, faaliyette olan işletmeler için, 

işletmenin kontrol ve denetimlerinden sorumlu İl GTH Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır. 

 

Mavi yüzgeçli orkinos ithalatı yapmak isteyen kişi/firmaların, Bakanlığımızdan izinli 

orkinos yetiştiricilik çiftliklerinin bulunması gerekmekte olup, “Su Ürünleri Yetiştiricilik 

Belgesi” bulunan firmalar için kontrol belgesi düzenlenecektir. 

 

9) Karantina Yeri Uygunluk Belgesi 

 

Karantina yeri uygunluk belgesi, ithalat kontrolleri kapsamında ülkemizde karantina 

uygulanacak ev ve süs hayvanlarının karantinaya alınacakları yerlerin uygun olduğuna dair 

İl/İlçe GTH Müdürlükleri tarafından düzenlenen Ek-3’te yer alan belgeyi ifade eder. 

 

Ek-3’te yer alan karantina yeri uygunluk belgesi, ithalatçının başvurusu üzerine karantina 

yerinin bulunduğu İl/İlçe GTH Müdürlüğü tarafından yapılacak kontroller sonucu düzenlenerek 

onaylanacaktır. 

 

İthalat kontrolleri kapsamında karantina uygulanacak ev ve süs hayvanlarının kontrol 

belgesi başvurusunda, İl/İlçe GTH Müdürlüğünce onaylı ve bir örneği Ek-3’te yer alan “Ev ve 

Süs Hayvanları İçin Karantina Yeri Uygunluk Belgesi” ithalatçı tarafından ibraz edilecektir. 
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10) İlgili Diğer Belgeler (İmza Sirküleri, Analiz Raporu, Eşkal Belgesi, Aşı Karnesi, 

Pasaport vb. belgeler) 

 

Başvuru dilekçesi, taahhütname, kontrol belgesi vb. belgelerde ismi ve imzası bulunan 

kişiler için; ithalat başvurusu bir firma tarafından yapılıyorsa firmayı temsile yetkili kişiler adına 

düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, gerçek kişilerin ithalat başvurularında kişiye ait noter 

onaylı imza beyannamesi, vekalet ile işlemleri yürüten kişilerin ise noter onaylı vekaletname ve 

imza beyannamesini kontrol belgesi başvurunda ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 

Ayrıca;  

 

- İthalatçıya ait Ticari Sicil Gazetesi ve/veya Faaliyet Belgesinin,  

 

- Bakanlıkça talep edilmesi halinde, ithal edilecek hayvan türlerinin bazı hayvan 

hastalıklarını taşımadığına dair üç adet test belgesinin (test sonuçları veteriner sağlık 

sertifikasında belirtilmişse ibraz edilmesine gerek yoktur.), 

 

- Kedi, köpek ve gelinciklerin ithalatında söz konusu hayvanların kimlik ve aşı bilgilerini 

gösteren belgelerin (pasaport)  

 

fotokopilerinin kontrol belgesi başvurusunda ithalatçı tarafından ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

E-DİĞER HUSUSLAR 

 

Kedi, köpek ve gelinciklerin ithalatında; 

 

a) Kedi, köpek ve gelinciklere ithalat aşamasında en az 21 gün süreyle karantina 

uygulanacaktır.  

 

b) Hayvanların açıkça okunabilir bir dövme ya da elektronik bir kimliklendirme sistemi 

(mikroçip/transponder) ile tanımlanmış olması gerekmektedir.  

 

c) Elektronik tanımlama kullanılırsa, mikroçipin türü ISO standardı 11784 ve 11785’e 

uyumlu olmalıdır. Hayvanlardan sorumlu kimse denetim esnasında transponder 

okuyucusunu sağlamak zorundadır. 

 

d) Üç aylıktan büyük hayvanlara kuduz aşılamasının yapılmış olması gerekmektedir. 

 

e) Üç aylıktan büyük hayvanlarda, yetkili bir veteriner hekim tarafından son kuduz 

aşılamasından en az 30 gün sonra ve hayvanların ülkemize sevkinden en az 3 ay önce 

alınan kan serumu örneği, Avrupa Birliği tarafından kuduz hastalığı testi için onaylanmış 

bir laboratuvara anti-kuduz antikor titrasyon testi için gönderilmiş ve nötralize edici 

antikor titresinin en az 0,5 UI/ml. olarak veya eşdeğer düzeyde ölçülmüş olması 

gerekmektedir. AB tarafından onaylı laboratuvar listesi Bakanlığımız internet sitesinde 

(www.tarim.gov.tr) yayınlanan “Avrupa Birliğine Seyahat Edecek Olan Kedi ve 

Köpekler İçin Kan Testlerinin Yapılabileceği Onaylı Laboratuvarlar” listesinde yer 

almaktadır. 

 

f) Üç aylıktan büyük hayvanların ithalatına, yukarıda belirtildiği üzere hayvanlara kuduz 

aşılaması ve anti-kuduz antikor titrasyon testi yapılmış olması; ayrıca, köpekler canine 

parvovirus, leptospirosis, hepatitis ve distempere; kediler feline panleukopenia 

http://www.tarim.gov.tr/
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(parvovirus), calicivirus ve herpes virusa; gelincikler ise canine distempere karşı, eğer bu 

hayvanlar daha evvel bu hastalıklara karşı aşılanmamışsa veya bağışıklık süresi dolmuşsa 

sevklerinden en az 1 ay önce aşılanmış olması halinde izin verilecektir.  

 

g) Üç aylıktan küçük ve kuduz aşısı yapılmamış olan hayvanların ithalatına ise;  

 

- Hayvan için kimlik ve aşı bilgilerini içeren geçerli bir belge (pasaport) 

düzenlenmiş olması,  

- Gönderici ülke resmi veteriner servisi tarafından söz konusu hayvanın 

doğumundan beri enfeksiyona maruz kalma ihtimali olan vahşi hayvanlarla 

teması olmayacak şekilde barındırılmış olduğuna dair resmi bir beyan verilmesi 

veya annesiyle (Annenin Türkiye’ye ithalat için gerekli şartları karşılaması 

kaydıyla) birlikte getirilmesi,  

- Köpekler canine parvovirus, leptospirosis, hepatitis ve distempere; kediler feline 

panleukopenia (parvovirus), calicivirus ve herpes virusa; gelincikler ise canine 

distempere karşı sevklerinden en az 1 ay önce aşılanmış olması halinde izin 

verilecektir.     

 

Karantina süresi içerisinde hayvanların üç aylık yaşa ulaşması halinde kuduz aşılaması 

yapılacaktır. 

 

h) İthal edilecek hayvanlar ithalattan önce iç ve dış parazite karşı tedavi edilmiş olmalıdır. 

İthal edilecek hayvanlara ait ek belgeler ve/veya onaylanmış kopyalar (aşılama detayları, 

iç ve dış parazit uygulaması ve serolojik testlerin sonuçları) veteriner sağlık sertifikasına 

eşlik etmelidir. Belgeler, ilgili hayvanın kimlik detaylarını taşımalıdır. 

 

Diğer ev ve süs hayvanlarının ithalatında; 

 

Ev ve süs hayvanları kapsamına giren kuşlara ithalat aşamasında en az 7 gün süreyle 

karantina uygulanacaktır. 

 

Ev ve süs hayvanı kapsamına giren kemirgenlere (hamster, gine domuzu vb.) ithalat 

aşamasında en az 21 gün süreyle karantina uygulanacaktır. 

 

F-KONTROL BELGESİNİN ONAYLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER 

 

1) Kontrol belgelerinin onaylanma aşamasında, ithal edilmek istenen hayvan türünün yasaklı 

bir tür olmaması veya yasaklı bir ülke/bölgeden gelmemesi, ithali söz konusu hayvan türü 

için gerekli tüm belgelerin ithalatçı tarafından başvuruda sunulmuş olması, belgelerin 

eksiksiz ve aranan tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olması ile ithal edilecek 

hayvanların ülkemizde karantinaya alınacağı/barındırılacağı/işleneceği yerlerin 

kapasitelerinin kontrol belgesinde belirtilen miktar ile uyumlu olması hususlarına dikkat 

edilmesi gerekmektedir.   

 

2) Ülkeye giriş gümrük müdürlükleri ile bu gümrük müdürlüklerinde veteriner kontrollerinden 

sorumlu Bakanlığımız birimleri (Veteriner Sınır Kontrol Noktası/Yetkilendirilmiş İl 

Müdürlüğü), Bakanlığımız internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) “İthalatta Yetkili Gümrük 

İdareleri ve Veteriner Kontrollerini Yapmaya Yetkili Birimler” listesinde yayınlanmakta 

olup, kontrol belgelerinin düzenlenmesi ve ilgili birimlere gönderiminde bu durum dikkate 

alınacaktır.   

 

http://www.tarim.gov.tr/
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3) Kontrol belgesinin düzenleyen İl GTH Müdürlüğü ile ülkeye girişte veteriner 

kontrollerinden sorumlu Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/Yetkilendirilmiş İl 

Müdürlüğü aynı ise; kontrol belgesi 2 (iki) nüsha olarak düzenlenecek olup, bir (1) nüshası 

belgeyi düzenleyen İl GTH Müdürlüğünde muhafaza edilmek, 1 (bir) nüshası ise ithalatçıya 

verilmek üzere düzenlenerek onaylanır. 

 

4) Kontrol belgesinin düzenleyen İl GTH Müdürlüğü ile ülkeye girişte veteriner 

kontrollerinden sorumlu Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/Yetkilendirilmiş İl 

Müdürlüğü farklı ise; kontrol belgesi 3 (üç) nüsha olarak, bir (1) nüshası belgeyi düzenleyen 

İl GTH Müdürlüğünde muhafaza edilmek, 1 (bir) nüshası veteriner kontrollerinin 

gerçekleştirileceği Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/Yetkilendirilmiş İl 

Müdürlüğüne gönderilmek ve 1 (bir) nüshası ise ithalatçıya verilmek üzere düzenlenerek 

onaylanır. 

 

5) Onaylanan kontrol belgelerinin ekinde, aslı belgenin düzenlendiği İl GTH Müdürlüğünde 

kalmak üzere, proforma fatura, taahhütname, proforma veteriner sağlık sertifikası, orijin 

belgesi, CITES belgesi, ICCAT BCD veya Re-Export Belgesi, İş Yeri Çalışma İzin 

Belgesi/İşletme Onay Belgesi/Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi, Karantina Yeri Uygunluk 

Belgesi vb. diğer belgelerden kontrol belgesi düzenlenen hayvan türüne göre gerekli 

olanlarının birer nüshası yer alacaktır. 

 

6) Onaylanan kontrol belgelerinin ilgili birimlere gönderimi için hazırlanan resmi üst yazılarda, 

hayvanların ülkemiz girişinden sonra sevk edileceği adres bilgisi (karantina uygulanacak 

hayvanlarda karantina yeri adresi) ayrıca belirtilecektir.  

 

7) Düzenlenen kontrol belgelerinin kayıt altına alınması için, İl GTH Müdürlükleri tarafından 

Ek-4’te yer alan “Kontrol Belgesi Kayıt Defteri” düzenlenecektir. Düzenlenen her bir 

kontrol belgesi için; kontrol belgesinin numarası, tarihi, hologram numarası, ithalatçı 

kişi/firma, hayvan türü ve miktarı, ithalatın yapılacağı ülke, giriş gümrüğü ve ilgili diğer 

bilgiler bu defterde belirtilecektir. 

 

8) Düzenlenen her bir kontrol belgesi için “A tipi Hologram” yapıştırılacaktır. Hologramlar 

aynı numaraya sahip çift olarak hazırlanmış olup, aynı numaraya sahip hologramlardan biri 

kontrol belgesinin düzenleyen İl GTH Müdürlüğünde kalacak kontrol belgesine, diğeri ise 

ithalatçıya verilecek kontrol belgesine yapıştırılır. Hologramlar, kontrol belgesi üzerinde yer 

alan herhangi bir yazıyı kapatmayacak şekilde dikkatlice yapıştırılacaktır.  

 

9) Kontrol belgelerinin sağ üst köşesinde Kontrol Belgesi Kayıt Defterinde verilen kayıt 

numarası ile tarih (gün/ay/yıl olarak belirtilecek) belirtilecektir. Ayrıca, 3 nüsha olarak 

hazırlanan kontrol belgelerinde hologram yapıştırılmayan nüshada ise kontrol belgesi kayıt 

numarası ve tarihinin altına hologram numarası ayrıca yazılacaktır.  

 

10) Düzenlenen kontrol belgesi ve eklerinin tamamına “KONTROL EDİLMİŞTİR” kaşesi 

basılacak olup, belgeyi düzenleyen Veteriner Hekim ile Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su 

Ürünleri Şube Müdürü tarafından tüm nüshalar parafe edilecektir. 

 

11) Düzenlenen kontrol belgesine, proforma fatura/orijinal fatura fotokopisi İl GTH 

Müdürlüklerinde uygulanan yetki doğrultusunda İl Müdürü veya İl Müdür Yardımcısı 

tarafından imzalanacak, kaşe ve mühür yapılarak onaylanacaktır. 
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12) Karantina uygulanacak hayvanlar için düzenlenen kontrol belgelerinin üzerine “….. GÜN 

SÜREYLE KARANTİNA UYGULANMASI AMACIYLA KARANTİNA YERİNE 

SEVK EDİLECEKTİR” kaşesi basılacaktır. 

 

13) Kontrol belgesini onaylayan İl GTH Müdürlüğünde kalacak ve veteriner kontrollerini 

gerçekleştirecek olan Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/Yetkilendirilmiş İl 

Müdürlüğüne gönderilecek kontrol belgelerinin üzerine “BAKANLIK NÜSHASIDIR 

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE KULLANILAMAZ” kaşesi basılacaktır.  

 

Ekler : 

 

1) Kontrol Belgesi Düzenlemeye Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve 

Yetkili Oldukları Hayvan Türleri 

2) Taahhütname 

3) Ev ve Süs Hayvanları İçin Karantina Yeri Uygunluk Belgesi 

4) Kontrol Belgesi Kayıt Defteri 
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EK-1 

 

Kontrol Belgesi Düzenlemeye Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri  

ve  

Yetkili Oldukları Hayvan Türleri 

 

Kontrol Belgesi Düzenlenecek Türler 

Kontrol Belgesi Düzenlemeye Yetkili  

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlükleri 

                                                                           

Ev ve Süs Hayvanları (Kabuklu hayvanlar ve 

kümes hayvanları haricindeki omurgasızlar, 

amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs 

balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve 

tüm kuşlar) 
 

Ankara, Antalya, Edirne, İstanbul, İzmir 

 
 

Çift Kabuklu Yumuşakçalar Haricindeki Gıda 

Sanayinde Kullanılacak Canlı Kabuklu Su 

Hayvanları (Istakoz, yengeç, kerevit, karides 

vb.) 

 

Canlı Kurbağa ve Kara Salyangozu 

Canlı Mavi Yüzgeçli Orkinos İzmir 

 

* Yukarıda belirtilen türlerin haricindeki hayvanlar için kontrol belgesi ve ithal izni 

başvurularının; büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile atlar ve damızlık hayvan türleri (su 

hayvanları hariç) için Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne, damızlık ve/veya yetiştiricilik amaçlı su 

hayvanları (yavru balık, balık yumurtası vb.) için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne, 

damızlık harici diğer hayvanlar için ise Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılması 

gerekmektedir. 
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Ek-2 

 

TAAHHÜTNAME 

 

…………… VALİLİĞİNE 

(İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) 

 

 

18 Ocak 2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Damızlık Harici 

Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ 

(Tebliğ No:2012/8)” ile 31/12/2014 tarih ve 29222 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat 

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5)”  uyarınca 

..................................................(*) den/dan ithal edeceğimiz ..................... (**) adet 

…………………………………….…………….(***) ile ilgili olarak Kontrol Belgesi 

düzenlenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı …………. İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğüne ibraz ettiğimiz proforma Veteriner Sağlık Sertifikası, Orijin 

Sertifikası ve her türlü diğer belgelerin ihracatçı ülke yetkili resmi makamlarınca onaylı 

orijinallerini ve orijinal faturayı Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük 

Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar 

doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslim sırasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veya İl Müdürlüğüne ibraz edeceğimizi; ithal 

edilecek hayvanlar ile ilgili olarak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu hükümlerine uyacağımızı; Bakanlıkça istenilen bütün test ve analizleri masrafları 

tarafımızca karşılanmak üzere yaptıracağımızı; bu hayvanların, Bakanlık Veteriner Sınır Kontrol 

Noktası Müdürlüğü veya İl Müdürlüklerince teknik ve sağlık yönünden kontrollerinin 

yapılmasını sağlayacağımızı; ithalat aşamasında yapılan muayene, kontrol, analiz ve karantina 

işlemleri sonucunda eşyanın Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olacağını; söz konusu 

belgelerin orijinallerinin ibraz edilmemesinden veya bu belgelerin orijinalleri yerine değişik 

belgelerin ibrazından ve/veya söz konusu muayene, kontrol, analiz ve karantina sonuçlarının 

uygun olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını; 

Bakanlıkça belirlenen her türlü teknik ve sağlık şartlarına uyacağımızı bu belge ile bütün hukuki 

sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. .../.../2015 

İthalatçı Kişi/Firma Kaşesi ve İmza Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası: 

 

 

 

 

Adres: 

 

 

(*) : İthalatın yapılacağı ülkeyi yazınız. 

(**) : İthal edilecek hayvan miktarı yazınız. 

(***)   : İthal edilecek hayvan türünü yazınız. 

 

NOT : Bu Taahhütnamenin noter onaylı 1 asıl, 2 fotokopisi kontrol belgesi başvurusunun 

yapıldığı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ibraz edilecektir.  
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EK-3 

(……….…………………. İl/İlçe GTH Müdürlüğü) 

 

EV VE SÜS HAYVANLARI İÇİN KARANTİNA YERİ UYGUNLUK BELGESİ 

İthalatçı Kişi / Firma Adı                           
 

Karantina Yerinin Sahibi 

(Karantina yeri kiralık ise, 

kira sözleşmesi eklenecek) 

 

Karantina Yerinin Adresi 
 

Karantinaya Alınacak 

Hayvan Türü 

 

Karantina Yerinin 

Kapasitesi (*) 

  

Karantina Yeri Hakkında 

İlave Bilgiler         

 

 

İthal edilecek olan ……………………………… (**) ilişkin olarak yukarıda bilgileri verilen 

karantina yerinde ...../...../..… tarihinde yapmış olduğumuz denetim sonucunda; karantina yerinin 

temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış olup, karantina yerinde hayvan hastalıkları yönünden 

herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.  

 

Yukarıda bilgileri verilen karantina yeri, ……………… adet (***) ………………….. (**) için 

en az ………….. günlük (****) karantina işlemleri için uygundur. 

 

(*)       İşletmede aynı anda kaç adet hayvanın karantina işlemlerinin yapılabileceğini yazınız.  

(**)     Karantinaya alınacak hayvan türünü yazınız. 

(***)   Karantinaya alınabilecek ev ve süs hayvanı miktarını yazınız 

(****) Ev ve süs hayvanının türüne göre karantina uygulanacak süreyi yazınız  

 

Denetimi Yapan :       Onaylayan : 

 

Veteriner Hekim       İl/İlçe Müdürü 

 

Adı-Soyadı :                                                                                      Adı-Soyadı :                                                                                                        

    

Sicil No      :        Sicil No      : 

 

İmza           :         İmza           : 

 

Tarih          :        Tarih           : 

          

         Mühür         :   

* Bu form iki nüsha olarak düzenlenecek olup, bir nüshası düzenleyen İl/İlçe Müdürlüklerince 

muhafaza edilecektir. 
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EK-4 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

………………    İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

KONTROL BELGESİ KAYIT DEFTERİ 

KONTROL BELGESİNİN 

İTHALATÇI KİŞİ/FİRMA 

İTHAL EDİLECEK HAYVANIN 

TARİHİ NO’SU 
HOLOGRAM 

NO 
TÜRÜ MİKTARI 

GÖNDERİCİ 

ÜLKESİ 

GİRİŞ 

GÜMRÜĞÜ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


