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DAMIZLIK VE BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI 

 

 Damızlık ve besilik sığırların ülkeye girişleri, Bakanlığımız tarafından düzenlenen 

kontrol belgelerinde belirtilen gümrük kapılarının bulunduğu yerdeki Veteriner Sınır Kontrol 

Noktası Müdürlükleri (VSKNM) ve VSKNM bulunmayan yerlerde Yetkilendirilmiş İl 

Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Damızlık ve besilik sığırların ülkemize giriş 

yapabilecekleri gümrük kapıları, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri ve 

Yetkilendirilmiş İl Müdürlüklerinin listesi Ek-1’de yer almaktadır. 

 

 Damızlık ve besilik sığırların ithalatında aşağıda belirtilen hususlara göre işlemler 

yapılacaktır:  

 

A-Karantina Yeri Uygunluğu : İthal edilmek üzere getirilen damızlık ve besilik sığırlar, fiili 

ithalat öncesi ülkemizde ithalatçı kişi/firmanın işletmesinde zorunlu olarak en az 21 gün 

süreyle karantina uygulamasına tabi tutulacaktır. 

 

1. Karantina işlemleri, Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlükleri tarafından onaylanmış ve 

TÜRKVET veri tabanında ithalatçı kişi/firma adına kayıtlı varış işletmelerinde 

yapılacaktır. 

 

2. Karantina uygulanacak işletmede ya hayvan bulunmayacak veya işletmede karantina 

işlemlerinin yapılabilmesi için ayrıca boş karantina yeri/yerleri bulunacaktır. 

 

3. İşletmede ayrıca karantina yeri/yerleri bulunuyorsa, karantina yeri işletmede bulunan 

diğer hayvanlardan izole ve hayvan hastalıklarının bulaşmasını önleyecek mesafede ve 

yapıda olacaktır. 

 

4. Hayvanların karantina işlemleri bitirilmeden karantina yerine yeni hayvan girişi 

yapılmayacaktır. Karantina işlemleri tamamlandıktan sonra, karantina yeri boşaltılıp, 

temizlik ve dezenfeksiyon yapılarak karantina için yeni hayvan girişine izin 

verilecektir. 

 

5. İthalatçının karantina yeri için İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat etmesi durumunda, 

İl/İlçe Müdürlüğü tarafından Ek-2’de belirtilen asgari şartlara sahip işletmeler için 

Ek-3’te yer alan “Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi” düzenlenecektir. 

Ayrıca güncellemesi yapılmış “İşletme Tescil Belgesi” düzenlenip onaylanarak 

ithalatçıya verilecektir.  

 

6. “Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi” iki nüsha olarak düzenlenecek, bir 

nüshası İl/İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilecek, diğer nüshası ise ithalatçıya 

verilecektir.  

 

7. Hastalık nedeniyle kısıtlama bulunan yerlerdeki işletmeler için “Karantina Yeri ve 

İşletme Uygunluk Belgesi” düzenlenmeyecektir. 

 

8. İthalatçı kişi/firmanın aynı işletme için ikinci bir “Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk 

Belgesi” talebinde, ilk düzenlenen belge ile işletmeye hayvanların gelip 

gelmediklerinin kontrolü yapılarak yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda yeni 

belge düzenlenebilecektir. Ancak, ilk düzenlenen belge ile işletmeye hayvan 
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gelmediyse, ilk düzenlenen belgenin ithalatçıya verilen nüshası (asıl nüsha) geri 

alınarak yeni belge verilebilecektir.  

 

B-Veteriner Kontrolleri : 

 

1- İthal edilmek üzere getirilen hayvanlara, ülkeye girişte VSKNM/Yetkilendirilmiş İl 

Müdürlüğü tarafından “Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner 

Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ile belirlenen belge, kimlik ve 

fiziksel kontroller yapılacaktır.  

 

2- Sağlık şartlarının kontrolüyle birlikte Bakanlığımızca belirlenen teknik şartların (yaş, 

ağırlık, cinsiyet, ırk vb.) uygunluğu da kontrol edilecektir. Gelen hayvanların kulak 

küpe/mikroçip numaraları, sağlık sertifikasında yer alan kulak küpe listesi ve seçim 

heyeti raporunda belirtilen küpe/mikroçip numaralarıyla uyumlu olacaktır. 

 

3- Yapılan kontroller sonucu uygun bulunmayan hayvanların ülkeye girişine izin 

verilmeyecek ve karantina yerlerine sevki yapılmayacaktır. 

 

4- Sevkiyatta yer alan hayvanlar, veteriner kontrolleri ve Bakanlığımızca belirlenen 

teknik ve sağlık şartlarına göre uygun bulunmaları halinde kontrol belgesinde 

belirtilen karantina yerlerine orijinal veteriner giriş belgesi (VGB) ile sevk edilecektir. 

 

5- Hayvanlar sevk edilmeden önce varış işletmesinin bulunduğu yerde hastalık nedeniyle 

herhangi bir kısıtlama olup olmadığı TÜRKVET veri tabanından kontrol edilecektir. 

 

6- Gelen her sevkiyat için; kontrolleri yapan veteriner hekimlerin isimleri, yapılan 

kontrollerin neler olduğu, kontrollerin tarihi, VGB düzenleme tarihi, hayvanların sevk 

tarihi, kontrolü yapılan hayvan sayısı ve türü vb. bilgi ve işlemler 

VSKNM/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğü tarafından tutanak altına alınarak sevkiyata 

ait açılacak dosyada muhafaza edilecektir.  

 

7- Ülke girişindeki VSKNM/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğü, araçların dezenfeksiyon 

işlemini yaptıktan sonra hayvanların sevklerine izin verecektir. Gemi ile gelen 

sevkiyatlarda ise araçlara yüklenmeden önce dezenfeksiyon işlemi yapılacak, daha 

sonra hayvanların yüklenmesine izin verilecektir. Dezenfeksiyon işlemin yapıldığına 

dair düzenlenen belgenin bir nüshası sevkiyata ait açılacak dosyada muhafaza 

edilecektir. 

 

8- Ülke girişindeki VSKNM/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

VGB’ye sevki yapılan hayvanlara ait kulak küpe listesi ve dezenfeksiyon belgesi 

eklenecektir. 

 

9- İhracatçı ülke tarafından düzenlenmiş olan veteriner sağlık sertifikasında belirtilen test 

ve aşı bilgileri ile veteriner sağlık sertifikası ekinde yer alan bütün belgeler (aşı ve 

analiz belgeleri, ek beyanlar vb.) ülke girişinde veteriner kontrollerini yürüten 

veteriner hekim tarafından incelemesi yapılacaktır.  

 

10- Yapılan inceleme sonucunda sevkiyat bilgisini içeren ve karantinada hayvanlara 

uygulanacak testlerin belirtileceği Ek-4’te yer alan “Sevkiyat Bilgisi ve Karantina 

Test Formu” düzenlenecektir.  
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11- “Sevkiyat Bilgisi ve Karantina Test Formu”nda karantinada hayvanlara hangi hastalık 

için hangi testin uygulanacağı (Örnek: Mavidil - RT-PCR gibi) açıkça belirtilecektir. 

Ayrıca, tüberküloz hastalığı için tüberkülin uygulaması yapılması gerekiyor ise, sağlık 

sertifikasında beyan edilen test yapılış tarihi de ayrıca belirtilecektir. 

 

12- Ülke girişindeki VSKNM/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğü tarafından, “Sevkiyat Bilgisi 

ve Karantina Test Formu” ve sevki yapılan hayvanlara ait kulak küpe listesi, karantina 

yerinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne öncelikle faks ve e-posta ile, takiben resmi 

yazıyla gönderilecektir. 

 

13- VGB ülkemiz girişinden ilk varış yerine (karantina işletmesi) kadar sevkiyata eşlik 

edecektir. 

 

14- Aynı kontrol belgesiyle birden fazla farklı sevkiyatın aynı karantina yerine sevk 

edilebilmesi için, sevk edilecek hayvanların aynı seçim heyeti tarafından seçilmiş 

olması ve aynı sağlık şartlarına haiz olması (hayvanlara aynı test ve aynı aşı 

uygulamalarının yapılmış olması)  gerekmektedir. Aynı sağlık şartlarında olmayan 

hayvanların aynı karantina yerine sevki yapılmayacaktır. Bu durum hayvanların 

ülkeye girişi esnasında kontrol edilecektir.  

 

C-Karantina İşlemleri : 

 

1- Karantina başlangıcı ve bitiminde karantina yerinin temizlik ve dezenfeksiyonu İl/İlçe 

Müdürlüğü gözetiminde ithalatçı tarafından yapılacak ve bu yerlere ilgililerden 

başkasının girmemesi sağlanacaktır.  

 

2- İthalatçı, hayvanlar karantina yerine geldikten sonra en fazla 7 (yedi) gün içerisinde 

karantinanın yapılacağı İl/İlçe müdürlüğüne müracaat ederek hayvanların tespitini 

yaptıracaktır. 

 

3- Karantina işletmesinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü, hayvanların hangi tarihte 

karantina yerine geldiği, sağlık durumları, kaç baş olduğunun tespiti ile kulak küpe 

listesiyle gelen hayvanların kontrolünü ithalatçının müracaatından itibaren en fazla 3 

(üç) gün içerisinde Ek-5’te yer alan “Karantina Başlangıç Tutanağı” ile yapacak ve 

karantina işlemleri başlatılacaktır. 

 

4- Karantina yerinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü, “Sevkiyat Bilgisi ve Karantina Test 

Formu” nun ulaşmasını takiben 7 (yedi) gün sonunda ithalatçı tarafından karantina 

için müracaat edilmemesi halinde, hayvanları gönderen VSKNM/Yetkilendirilmiş İl 

Müdürlüğüne öncelikle faks ve e-posta ile, takiben resmi yazıyla durumu bildirecektir. 

 

5- VSKNM/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğü karantina yerine gitmeyen hayvanlarla ilgili 

durumu vakit geçirmeksizin ilgili gümrük idaresine ve Bakanlığımıza (Besilik sığırlar 

için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, damızlık sığırlar için Hayvancılık 

Genel Müdürlüğüne) bildirecektir. 

 

6- Karantina başlangıcında, masrafları ithalatçı tarafından karşılanmak üzere, İl/İlçe 

Müdürlüğünün kontrolünde hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacaktır. 
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7- İhracatçı ülkede hayvanlara yapılan testlerin kontrolü amacıyla, İl/İlçe Müdürlüğü 

tarafından karantinadaki hayvanların % 5’inden numune alınarak sevkiyata ait 

“Sevkiyat Bilgisi ve Karantina Test Formu”nda belirtilen testler yaptırılacaktır. 

 

8- Tüberküloz hastalığı açısından, teste bağlı yanlış reaksiyonun önüne geçilmesi 

amacıyla, ülkemizde karantinada yapılacak test tarihiyle ihracatçı ülkede yapılan test 

tarihi arasında en az 42 gün olması gerekmektedir. Bu kapsamda, tüberküloz hastalığı 

için karantinadaki hayvanların % 5’ine tüberkülin testi yapılması “Sevkiyat Bilgisi ve 

Karantina Test Formu”nda belirtilmesi halinde, ihracatçı ülkedeki test yapılma tarihi 

dikkate alınarak karantinadaki hayvanlara tüberkülin testi yapılacaktır. 

 

9- Numuneler, hayvanların kulak küpe/mikroçip numaralarıyla ve yapılması istenen 

testler, hastalık ismi ve test metodu açıkça belirtilerek bölge veteriner kontrol 

enstitülerine gönderilecektir. 

 

10- Hayvanlar karantina yerinde en az 21 gün süre ile tutulacak ve karantina işlemleri tüm 

testler sonuçlanana kadar sürdürülecektir. 

 

11- Hayvanların karantina süresi içerinde klinik yönden izlemeleri yapılacak, herhangi bir 

hastalık veya ölüm durumunda gerekli tedbirler alınarak durum ivedilikle hayvanların 

ülkeye girişini yapan VSKNM/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğüne bildirilecektir. 

 

12- Karantina süresi içerisinde hayvanların ölmeleri halinde, BSE taraması için ölen 

hayvanların tümünden tekniğine uygun şekilde beyin numunesi,  şüphe duyulan diğer 

hastalıklar yönünden de uygun numuneler alınarak bölge veteriner kontrol 

enstitülerine gönderilecektir.  

 

13-  Hayvanların % 5’inden yapılan testlerde aranan hastalıklara ilişkin pozitiflik (uygun 

olmayan sonuç) tespit edilmesi halinde, pozitif bulunan hayvanlar derhal diğer 

hayvanlardan ayrılarak gerekli işlemler (imha, itlaf, kesim vb.) yapılacaktır.  

Karantinadaki diğer hayvanların tümüne (ilk testte negatif sonuç alınanlar da dahil), 

sadece ilk yapılan testlerde pozitiflik tespit edilen hastalık/hastalıklar yönünden 

tekrar test/testler yapılacaktır. Yapılan testlerde pozitiflik tespit edilmesi halinde 

pozitif bulunan hayvanlar sağlıklı hayvanlardan ayrılarak gerekli işlemlere (imha, itlaf, 

kesim vb.) tabi tutulacaktır. 

 

14-  Karantinada yapılan test/testlerin sonucunun pozitif bulunması halinde, tespit edilen 

hastalığın özelliğine göre pozitif hayvanların; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34’üncü maddesinin 5’inci fıkrasındaki “Bakanlık, 

resmî kontrol sonucu ülkeye girişi uygun olmayan canlı hayvan, ürün ve diğer 

maddeleri alıkoyar. Bunlara, sahibinin bilgisi dâhilinde, karantina altına alma, geri 

gönderme, özel işleme tâbi tutma, esas kullanım amacı dışında başka bir amaçla 

kullanılmasına izin verme veya itlaf ve imha önlemlerinden bir veya birkaçını uygular 

veya uygulatır.” hükmüne göre işleme tabi tutulması gerekmektedir. 

 

15- Karantina süresi sonunda, ithalat işlemlerinin tamamlanması için hayvanların 

durumlarına ilişkin Ek-6’da yer alan “Karantina Bitiş Tutanağı” düzenlenerek 

hayvanların ülkeye girişini yapan VSKNM/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğüne 

gönderilecektir.  
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16- “Karantina Bitiş Tutanağında” yapılan testler sonucu uygun bulunmayan hayvanlara 

yapılan işlemler (imha, itlaf, kesim vb.) ile mecburi kesim vb. durumların tümü 

belirtilecektir.  

 

17- VSKNM/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğü, “Karantina Bitiş Tutanağı”nın 

müdürlüklerine ulaşmasını takiben, hayvanların ithalat işlemleri için 

uygunluk/uygunsuzluk yazısını ilgili gümrük idaresine iletecektir. 

 

18-  Aynı kontrol belgesine tabi ve aynı seçim heyeti tarafından seçimi yapılan hayvanlar; 

aynı karantina yerine, birden fazla sevkiyat halinde, birbirini takip eden farklı 

tarihlerde getirilecek olması ve gelen hayvanların tümünün ortak olarak karantinaya 

alınması halinde, bu durum ithalatçı tarafından önceden karantina yerinin bulunduğu 

İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilecektir. İl/İlçe Müdürlüğü tarafından ise;  

 

a) Gelen her sevkiyat için ayrı “Karantina Başlangıç Tutanağı” düzenlenerek 

karantina işlemleri başlatılacak ve hayvanlara şap aşıları yapılacaktır. Ancak, gelecek 

son sevkiyata kadar (ithalatçı tarafından son sevkiyatın geldiği belirtilene kadar) 

numune ve test işlemleri yapılmayacaktır. 

 

b) Farklı sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilen hayvanlar hiçbir suretle ortak olarak 

karantinaya alınmayacak, böyle bir durumun tespiti halinde durum ivedilikle 

hayvanları gönderen VSKNM/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğüne bildirilecektir.   

 

c) Son sevkiyatın gelişini takiben, karantinaya alınan hayvanların tümü için ortak 

olarak numune ve test işlemleri yapılacaktır. Bu kapsamda, karantinadaki hayvanların 

tümünün % 5’inden numune alınarak sevkiyatlara ait “Sevkiyat Bilgisi ve Karantina 

Test Form”larında belirtilen testler (hayvanların aynı sağlık şartlarını taşıması ve 

yapılacak testlerin aynı olması gerekmektedir) yapılacaktır. Aynı şekilde, tüberküloz 

hastalığı ile ilgili olarak da tüm hayvanlar için ortak olarak işlem yapılacaktır. 

 

ç) Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve devamında yapılacak işlemler karantinaya 

alınan tüm hayvanları kapsayacaktır. Yapılan testlerde pozitiflik (uygun olmayan 

sonuç) tespit edilmesi halinde hayvanlara uygulanacak iş ve işlemler (hayvanların 

tümünden numune alımı, imha, itlaf, kesim vb.) yukarıda bahsedilen hususlara göre 

yapılacaktır. 

 

d) Ortak olarak uygulanan karantina, son gelen sevkiyat üzerinden en az 21 günlük 

süre geçmeden sonlandırılmayacaktır.  

 

e) Karantina işlemleri gelen hayvanların tümü için ortak olarak sonlandırılacaktır. 

 

f) Karantina sonunda ortak olarak karantina uygulanan hayvanların tümü için tek bir 

“Karantina Bitiş Tutanağı” düzenlenecek ve sevkiyatların ortak olarak karantinaya 

alındığı ayrıca belirtilecektir. 

 

g) VSKNM/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğü, ortak karantina uygulanan sevkiyatlarla 

ilgili “Karantina Bitiş Tutanağı”nın Müdürlüklerine ulaşmasını takiben, ithalat 

işlemleri için uygunluk/uygunsuzluk yazısını ilgili gümrük idaresine iletecektir.  
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D-Kayıt İşlemleri : 

 

1- Fiili ithalat işlemleri tamamlanan hayvanların TÜRKVET veri tabanına kayıt 

işlemlerin yapılabilmesi için; ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresinden alınacak 

olan hayvanların fiili ithalat işlemlerinin tamamlandığına dair belgenin karantina 

yerinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu süreçten 

tamamıyla ithalatçı sorumludur. 

 

2- TÜRKVET veri tabanına kayıt işlemleri, hayvanların karantinaya alındığı yerde 

bulunan İl/İlçe Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

 

3- TÜRKVET veri tabanına kaydedilmemiş hayvanların işletmeden ayrılmasına izin 

verilmeyecektir. 

 

4- Fiili ithalat işlemlerinin tamamlanmasını takiben hayvanlar yurt içi hayvan hareketleri 

ve hayvan sağlığı mevzuatına göre işlemlere tabi olacaktır.  

 

5- Hayvanların ülkeye giriş işlemlerini yapan VSKNM/Yetkilendirilmiş İl Müdürlüğü; 

karantinada uygulanan testler, sonuçları ve yapılan işlemlerle ilgili olarak Ek-7’de yer 

alan formu aylık olarak düzenleyerek Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne e-posta ile 

(hayvanithalat@tarim.gov.tr) göndereceklerdir.  

 

 

EKLER : 

 

1- Damızlık ve Besilik Sığır İthalatında Ülkemize Giriş İşlemlerini Yapacak Veteriner 

Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri İle Yetkilendirilmiş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlükleri 

2- Karantina Uygulanacak İşletmeler İçin Asgari Teknik, Sağlık ve Hijyenik Şartlar 

3- Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi 

4- Sevkiyat Bilgisi ve Karantina Test Formu 

5- Karantina Başlangıç Tutanağı 

6- Karantina Bitiş Tutanağı 

7- İthalat Bilgi Formu  


