
 

 

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 

 

I- GENEL HÜKÜMLER 

 

1. 21.12.2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Ülkeye Girişte Veteriner 

Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik” kapsamındaki ürünler, 17.12.2011 

tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner 

Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında veteriner kontrollerine tabidir.   

2. 27.12.2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yem Hijyeni 

Yönetmeliği’nin Ek-5’ine göre yem ithalatçıları kayda tabi işletmeler olup kayıt işlemleri İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince yürütülecektir.   

3. Bu talimat, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat 

Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi)’nin Ek-1/A’sında yer alan ürünler için Kontrol 

Belgesi düzenlenmesi ile veteriner kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye girişinde yapılacak ön bildirim, 

veteriner kontrolleri ve bu kontroller sonucunda veteriner giriş belgesinin düzenlenmesi ile ilgili 

işlemleri kapsamaktadır. 

 

II- KONTROL BELGESİ: 

 

1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 

(Ürün Güvenliği ve Denetimi)’nin Ek-1/A’sında yer alan ve Tablo-1’de gümrük tarife pozisyonu 

verilen ürünler için Kontrol Belgesi düzenlemeye Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilidir: 

Tablo-1 

Fasıl Gümrük Tarife Pozisyonu 

02. Fasıl 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.05 

02.06 

02.07 

                                  02.08  

(0208 90 70 Kurbağa bacağı hariç) 

02.09 

02.10 

04. Fasıl 
0407 00 

0409 00 00 

05. Fasıl 
0506 

0510 

15. Fasıl 

   1501
(1)(2)

 

1502
(1)

 

1503
(1)

 
(1)

 Bakanlığımız denetimine tabii olmayan sanayilerde 

(sabun sanayi, petrol sanayi vb.) kullanılacak olan 

ürünler hariç.  

 
(2) 

Yem amaçlı kümes hayvanlarının yağları hariç 

 



 

 

2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 

(Ürün Güvenliği ve Denetimi)’nin Ek-1/A’sında yer alan ve Tablo-2’de gümrük tarife pozisyonu 

verilen ürünler için Kontrol Belgesi düzenlemeye karşılarında belirtilen İl Müdürlükleri yetkilidir: 

 

Tablo-2 

Fasıl Gümrük Tarife Pozisyonu Yetkili İl Müdürlükleri 

04. Fasıl 

04.02  
Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmir, 

Tekirdağ 

04.03 

04.05 

04.06 

Ankara 

05. Fasıl 
0507 

0511 

Ankara, İstanbul, Bursa, 

Kocaeli, İzmir, Mersin 

15. Fasıl 

  15.01
(3)(4)

 

15.02
(3)

 

15.03
(3) 

                         15.04
(5)

 
(3) 

Bakanlığımız denetimine tabii olmayan 

sanayilerde (sabun sanayi, petrol sanayi vb.) 

kullanılacak olan ürünler.  
(4)

 Yem amaçlı kümes hayvanlarının yağları 
(5) 

Yem amaçlı
 
balık yağı 

Ankara, İstanbul, Samsun,  

Kocaeli, İzmir, Mersin 

16. Fasıl 

16.01 

16.02 

16.03 

İstanbul 

19. Fasıl 

19.01 

19.02 

19.05 

Ankara, İstanbul, İzmir 

21. Fasıl 

2103 

2104 

2105.00 

21.06 

Ankara, İstanbul, İzmir 

23. Fasıl 23.01 
Ankara, İstanbul, Bursa, 

Kocaeli, İzmir, Mersin, Samsun 

 

3. 1inci ve 2nci maddede belirtilen ürünler hariç, veteriner kontrollerine tabi olan hayvansal 

ürünlerin ithalatında Kontrol Belgesi düzenlemeye Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, 

Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri yetkilidir.  

4.  Kontrol Belgesinin onaylama işlemleri, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube 

Müdürlüğü bünyesinde görevli 5996 sayılı Kanun’un “Üretim, İşleme ve Dağıtım Aşamalarında Resmi 

Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları” başlıklı Ek-2’sine göre ürün grupları bazında sorumlu 

olan meslek grupları tarafından yürütülecektir.   

5. Kontrol Belgesinin onaylama işlemleri, 19.02.2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında 

Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (No:2012/12) ve ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık 



 

 

Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 

hükümlerine göre yapılacaktır.  

6. İthalatçı firma tarafından sunulan kontrol belgeleri, usulüne uygun olarak silintisiz ve 

kazıntısız düzenlenmiş olacaktır.  

7.  Aynı ithal partisinde bulunan ayrı G.T.İ.P.li ürünler için ayrı ayrı Kontrol Belgesi 

düzenlenecektir.  

8. Kontrol Belgesi formunda “giriş gümrüğü” bölümünde, sevkiyat gelmeden önce ön 

bildirimin de yapılacağı ülkeye ilk giriş yerindeki gümrük idaresi belirtilecektir.  

9. Yem amaçlı olan Kontrol Belgeleri, Genel Müdürlüğümüz 

http://www.gkgm.gov.tr/birim/yem/yem_main.html  internet adresindeki Yem Maddeleri 

Kataloğunda yer alan maddeler veya bunlardan elde edilen yemler için düzenlenecektir. 

10. Kontrol Belgesi onaylama aşamasında Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanan 

“Hayvan Hastalıkları Nedeniyle Yasak Konulan Ülkeler ve Yasaklanan Maddeler Listesi” ve 

“BSE Hastalığı Nedeniyle Ülkeye Girişte Kısıtlama Getirilen Hayvan ve Ürünler Listesi” kontrol 

edilecek, ithalatı yasaklanmış ürünler için Kontrol Belgesi onaylanmayacaktır.  

11. Başta takviye edici gıdalar olmak üzere gıdaların bileşiminde yer alan bitki, bitki 

karışımları, bitki ekstresi gibi bileşenlerin değerlendirilmesinde Genel Müdürlüğümüz 

http://www.gkgm.gov.tr/birim/risk_degerlendirme/risk_degerlendirme_main.html internet adresindeki 

“Bitki Listesi” ve “Zehirli Bitkiler Listesi” dikkate alınacaktır.  

12. Ambalajsız veya büyük ambalajlarda dökme gelen, doğrudan tüketiciye sunulmayacak, 

sanayide bir ürünün üretiminde kullanılacak ürünler için etiket/etiket taslağı istenmeyecektir. Türkçe 

etiket/etiket taslağı verilmesi durumunda gıdalar için 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan TGK Etiketleme Yönetmeliğine, yemler için 27/12/2011 tarihli ve 28155 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğe 

uygun olmalıdır. Orijinal dilinde ürün etiketi/etiket taslağı verilmesi durumunda etiketteki bilgilerin 

gıdalar için TGK Etiketleme Yönetmeliğinde, yemler için Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı 

Hakkında Yönetmelikte yer alan tüm etiket bilgilerini içermesi gerekmemektedir. Ancak etikette 

bulunan beyan, resim, şekil ve benzeri bilgiler söz konusu yönetmeliklere aykırı olmamalıdır. 

13. Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri ilk başvuruda noter onaylı olarak, daha 

sonraki başvurularda ise değişiklik olmaması durumunda fotokopi olarak sunulacaktır. 

14. Sunulan proforma faturaların geçerlilik süresi 1 yıl olarak kabul edilecektir. 

15. İthali amaçlanan hayvansal ürün için sağlık sertifikası; 

a)Bakanlıkça formatı belirlenmiş sağlık sertifikası olması durumunda; örnek veteriner sağlık 

sertifikasının aynı içerikte olmasına dikkat edilecektir.  

b)Bakanlıkça formatı belirlenmiş sağlık sertifikası olmaması durumunda; sunulan örnek 

veteriner sağlık sertifikası, ürüne ait ihracatçı ülke/bölge, merkezi yetkili makam, gönderen, alıcı, 

orijin yeri, ürünün elde edildiği hayvan türü, tanım, miktar, nakliye aracı bilgileri ile insan tüketimi 

amaçlı ürünler için insan tüketimine uygunluğuna dair beyan içermelidir. İnsan tüketimi amaçlı 

olmayan ürünler için, ürünün kullanım amacı belirtilmiş olmalıdır (yem amaçlı, sabun sanayi 

vb.).Ürünün türüne göre, halk ve hayvan sağlığına ilişkin beyan içermelidir. 

c)Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanan “Hayvan Hastalıkları Nedeniyle Yasak 

Konulan Ülkeler ve Yasaklanan Maddeler” listesinde belirli işleme tabi tutulması koşuluyla 

ithalata izin verilen ürünler için; bu işlemlerin sağlık sertifikasında veya ek beyan olarak belirtilmesi 

gerekmektedir. Ek beyan, sağlık sertifikasını onaylamaya yetkili makam tarafından düzenlenmiş 

olmalıdır. 

16. Kontrol Belgesinin onaylama işlemleri aşağıdaki gibi yürütülecektir: 

http://www.gkgm.gov.tr/birim/yem/yem_main.html
http://yasakli.gkgm.gov.tr/
http://www.gkgm.gov.tr/birim/risk_degerlendirme/risk_degerlendirme_main.html
http://yasakli.gkgm.gov.tr/
http://yasakli.gkgm.gov.tr/


 

 

a) Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması 

Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ’e uygun olarak belgeler eksiksiz olacaktır. 

b) Sunulan 3 Kontrol Belgesinde de firma kaşesi basılmış olacak ve ıslak imza bulunacaktır. 

c) İthalatta kullanılan bütün belgelere işlemi yapan kişi tarafından “kontrol edilmiştir” veya 

“incelenmiştir” kaşesi basılarak paraflanacaktır.  

ç) Kontrol Belgeleri ve proforma fatura veya faturalar İl Müdürlüklerinde, ayrıca Şube Müdürü 

tarafından paraflanacak, İl Müdürlüklerinde uygulanan yetki doğrultusunda İl Müdür Yardımcısı veya 

İl Müdürü tarafından imzalanacak, kaşe ve mühür basılacaktır.  

d) Kontrol Belgesi onay işlemleri Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden yürütülecek 

olup, sistemden alınan numara Kontrol Belgesi numarası olarak yazılacaktır. (Referans dosya 

uygulaması durumunda ayrıca referans numarası da yazılacaktır.)  

e) GGBS’ne erişim sağlanamadığı durumlarda manuel olarak işlemler tamamlanacak, ancak en 

geç 1 iş günü içerisinde yapılan işlemin kaydı sisteme girilecektir.  

f) GGBS’nde yer almayan ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenme işlemi manuel olarak 

yapılacaktır. Bu Kontrol Belgelerine ilişkin kayıtlar ayrı tutulacak ve Kontrol Belgesi numarası için 

kayıt numarası esas alınacaktır.  

g) Kontrol Belgesi üzerine aşağıdaki kaşelerden uygun olanları basılacaktır: 

i. “Numune alımı yapılmayacaktır.” kaşesi, bakanlığımız denetimine tabii 

olmayan sanayilerde kullanım amacıyla olan ürünler için ve insan tüketimine 

yönelik olmayan ürünler (av trofeleri, Bakanlığımız denetimi dışındaki sanayide 

kullanımı amaçlanan don yağı vb.) için düzenlenen belgelere uygulanır. 

ii. “TSE/BSE testi aranacaktır.” kaşesi, daha önce BSE hastalığı vakası görülmüş 

olan izinli ülkelerden gelecek sığır eti için düzenlenen belgelere uygulanır. 

ğ) Belgeyi düzenleyen İl Müdürlüğünde kalacak Kontrol Belgesi ile firmaya verilecek Kontrol 

Belgesine A serisi hologram yapıştırılacaktır. 

17. Belgelerin asılları Kontrol Belgesini onaylayan İl Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 

Ancak, fatura ile başvurulması durumunda aslı, Kontrol Belgesiyle birlikte ithalatçıya verilecektir. 

Kontrol Belgeleri ve eklenen belge nüshaları ithalatçıya ve ürünün giriş gümrüğünün bulunduğu 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası (VSKN)’na veya ürünün giriş gümrüğünde VSKN yok ise İl 

Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilecektir. 

18.  Sadece gıdalarda referans numarası uygulaması yapılacak olup, diğer Kontrol Belgesine 

tabi olan hayvansal ürünler için uygulanmayacaktır. Referans numarası uygulaması aşağıda 

belirtilen şekilde yürütülecektir: 

a) Aynı ithalatçı firma tarafından ithal edilen, ihracatçı firması aynı olan, aynı ülke ve aynı 

tesiste üretilen, ambalajlı ve markalı ürünlerde ithalatçı firmanın talebi doğrultusunda aynı İl 

Müdürlüğünde referans dosya uygulaması yapılır.  

b) Referans dosya, firmanın referans numarası almak istediğini belirten dilekçe ile Hayvansal 

Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler 

Hakkında Tebliğ’e uygun olarak yaptığı başvuruya istinaden oluşturulur. 

c) Daha sonra yapacağı başvurularda ithalatçı firma, düzenlenmiş referans numarasına atıfta 

bulunarak sadece Kontrol Belgesi, proforma fatura ve etiketi/etiket taslağı ile müracaat eder.  

ç) Referans dosya kapsamında onaylanacak Kontrol Belgesine, referans numarası ve Kontrol 

Belgesi sayısı olmak üzere iki adet numara verilir. Daha önce verilmiş Kontrol Belgelerine atıf 

yapılmaz. 



 

 

d) Referans dosya uygulamasına alınan ürün ile ilgili mevzuat değişikliği olması, dosyada yer 

alan belgelerin geçerlilik sürelerinin dolması ya da ürün özelliğini değiştirmeden belgelerdeki 

bilgilerin değişmesi halinde referans numarası değişmeden referans dosya güncellenir. 

e) Referansa konu olan hususların değişikliğe uğramaması kaydıyla takip eden yıllarda aynı 

referans numarası kullanılır. 

f) Referans numarası, “R. bağlı olduğu liste. içinde bulunulan yılın son iki rakamı. il kodu. 

4 haneli dosya numarası” formatında verilir (Örnek: R.1A.12.06.0001). 

g) İlk defa referans numarası verilecek ürünlerde numara, içinde bulunulan yıl için 0001’den 

başlamak üzere verilir. Bir sonraki yıl, tekrar yıl değiştirilerek yeni müracaatlar için yeniden 0001’den 

başlanır. (Örnek: R.1A.12.06.0001, R.1A.13.06.0001) 

19. Kontrol Belgesi üzerinde değişiklik talebi olması durumunda, eklerine uygun olması şartı 

ile Kontrol Belgesini düzenleyen birim tarafından düzeltme yapılabilecektir. Ancak, giriş gümrüğüne 

ilişkin değişiklik Kontrol Belgesinin daha önce hiç işlem yapılmamış olması kaydıyla yapılacaktır. 

İthal lisansı belgesi kapsamında onaylanan Kontrol Belgelerindeki değişiklik lisans belgesi üzerindeki 

gümrüğe uygun olarak yapılacaktır. Kontrol Belgesinde değişiklik yapılan bölüm onaylanarak 

(onaylama işlemi için: mühür, kaşe ve imza) tasdikli bir nüshası giriş yerine gönderilecektir. 

20. Hiç işlem yapılmamış ve geçerlilik süresi dolmamış Kontrol Belgesinin eklerinde 

değişiklik talebi olması durumunda, yeni eklerin diğer belgelerle uyumlu olması kaydıyla Kontrol 

Belgesini düzenleyen birim tarafından değişiklik yapılabilecektir. Yapılan değişikliklerin tasdikli bir 

nüshası giriş yerine gönderilecektir. 

21. Hiç işlem yapılmamış ve geçerlilik süresi dolmamış Kontrol Belgesinin firma talebi 

doğrultusunda iptal edilmesi durumunda, orijinal belgeler firmaya iade edilebilir. İptal işlemi giriş 

yerine bildirilecektir. 

22. Yapılan iptal ve değişiklikler GGBS’de açıklama kısmına belirtilecektir. 

 

III- ÖN BİLDİRİM: 

 

1. Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik 

kapsamındaki hayvansal ürünlerin ülkeye girişinde Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim 

ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Veteriner Giriş Belgesinin (VGB) 

1.Bölümünün, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı tarafından doldurarak Veteriner Sınır Kontrol 

Noktası Müdürlüğüne/İl Müdürlüğüne sevkiyat gelmeden önce iletmesi gerekmektedir.  

2. Sevkiyattan sorumlu kişi, mevzuatta “gümrük mevzuatı uyarınca, sevkiyat ile ilgili 

gümrük mevzuatının kapsadığı çeşitli durumların gelişiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişi ve bu 

kişinin bu Yönetmelik ile belirlenen kontrolleri ve/veya formaliteleri izleme sorumluluğunu üstlenen 

temsilcisi” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım kapsamında, gümrük idaresi tarafından yetkili olarak 

kabul edilen kişi Bakanlığımız mevzuatına göre sevkiyattan sorumlu kişi olarak kabul edilecektir. 

3. Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 

kapsamında kontrolleri yürüten resmi veteriner hekim, kontrollerin sonucuna göre VGB’nin 

2.Bölümünü dolduracaktır. Orijinal veteriner giriş belgesi, gümrük işlemleri bitirildikten sonra, 

belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik edecektir.  

4. Düzenlenen veteriner giriş belgeleri için Ek-1’deki formda yer alan bilgileri içeren 

“Veteriner Giriş Belgesi Kayıt Defteri” oluşturulacak ve kayıtlar düzenli tutulacaktır. Düzenlenen 

veteriner giriş belgeleri ve ilgili sevkiyata ait orijinal sağlık sertifikaları dosyalanarak arşivlenecektir.  



 

 

5. Düzenlenen veteriner giriş belgelerine ilişkin tutulan kayıtlar  Ek-1’deki form doldurularak 

yıllık periyodlar halinde, Excel formatında hayvansalurunithalat@tarim.gov.tr e-posta adresine 

gönderilecektir. 

6. Veteriner giriş belgesi doldurulurken; belgenin 2 numaralı kutusunda yer alan; 

a)  “VGB referans numarası” bölümüne “birim no.yıl.sırano” kodlamasına uygun 

referans numarası oluşturulup yazılacaktır.  

i. “Birim numarası” olarak VSKN Müdürlükleri Ek-2’de verilen birim 

numaralarını, İl Müdürlükleri ise Şube Müdürlüklerine ait yazışma kodunu 

yazacaktır. (Örn: Ankara İl Müdürlüğü: 06.03, İstanbul İl Müdürlüğü: 34.03)  

ii. VGB referans numarasındaki “sıra no” Veteriner Giriş Belgesi Kayıt Defterindeki 

sıra numarası olacaktır.  

Örnek:  

İl Müdürlükleri için; Ankara İl Müdürlüğü 06.03.12.0001, İstanbul İl Müdürlüğü: 

34.03. 12.0001 vb. 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri için; Mersin Veteriner Sınır Kontrol 

Noktası Müdürlüğü: 33VSKN01.12.0001, Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol 

Noktası Müdürlüğü: 22VSKN01.12.0001 vb. 

iii.  Bir sonraki yıl, tekrar yıl değiştirilerek yeniden 0001’den başlanır (Örn: 

06.12.0001- 06.13.0001, 31VSKN01.12.0001-31VSKN01.13.0001) 

b)  “Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü” bölümüne İl Müdürlükleri sadece İl Müdürlüğünün 

adını yazacaktır. 

 

IV- VETERİNER KONTROLLERİ 

 

1. Veteriner kontrolleri, 26.12.2012 tarihli ve 43020 sayılı yazıda belirtildiği üzere, sevkiyatın 

ülkeye giriş yaptığı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veya giriş müdürlüğünün bulunduğu 

ilin İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli veteriner 

hekimler tarafından yürütülecektir. 

2. Veteriner kontrolleri, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine 

Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak sırasıyla belge, kimlik ve fiziksel kontroller olmak 

üzere üç aşamada yürütülecektir. Bu aşamaların herhangi birinde uygunsuzluk tespit edilmesi 

durumunda diğer aşamaya geçilmeyecek ve sevkiyat reddedilecektir. 

3. Belge kontrolü, her bir sevkiyatta Ek-3’te belirtilen kontrol listesine göre yapılacaktır.  

4. Kontrol Belgesine tabi olan ürünlerin sevkiyatlarında, Kontrol Belgesini düzenleyen birim 

tarafından giriş yerinin bilgilendirilmesi (GGBS üzerinden veya e-posta veya faks yoluyla vb.) şartıyla 

veteriner kontrollerine başlanacaktır. 

5. Kontrol belgesine tabi ürünler için, Kontrol Belgesindeki ürün miktarı üzerinden her ithalat 

işlemi sonrası ithal edilen miktarın düşümü yapılacaktır. Kontrol Belgesinde belirtilen miktardan fazla 

ürün ithalatına izin verilmeyecektir. 

6. İthalat durumunda belge kontrolünde veteriner sağlık sertifikası veya diğer belgelerde yer 

alan ayrıntıların talep edilen garantileri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

kapsamda, http://www.gkgm.gov.tr/birim/hayvan_urun_sinir/faaliyet/saglik_sertifikasi.html internet 

adresinde Bakanlığımızca belirlenmiş sağlık sertifikalarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Eğer 

ürün için belirlenmiş bir sağlık sertifikası modeli yoksa Kontrol Belgesine tabi ürünler için sevkiyata 

eşlik eden sağlık sertifikasının Kontrol Belgesi ekinde yer alan modele uygun olup olmadığı, Kontrol 

Belgesine tabi olmayan ürünler için ise “Kontrol Belgesi” başlıklı 1 inci bölümün 15 inci maddesinde 
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belirtilen bilgileri içeren sağlık sertifikası olup olmadığı hususu kontrol edilecektir. Sağlık 

sertifikalarının orijinal olup olmadığı ve ihracatçı ülke yetkili otoritesinin mührünün ve resmi veteriner 

hekimin adı, soyadı, görevi ile imzasının bulunup bulunmadığı ve bunların sertifikanın basım 

renginden farklı olup olmadığı kontrol edilecektir. 

7. Sağlık sertifikasının geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadardır. Sertifikada süre 

belirtilmediği takdirde, geçerlilik süresi sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren havayolu ile gelen 

sevkiyatlarda yedi gün, karayolu ile gelenlerde onbeş gün, demiryolu ile gelenlerde otuz gün, 

denizyolu ile gelenlerde altmış gündür. Sertifika süresinin tespitinde, sevkiyatın giriş gümrüğüne 

geldiği tarih esas alınacaktır. Gerektiği durumlarda Bakanlık geçerlilik sürelerinde değişiklik 

yapabilecektir. 

8. İhracatçı ülkede yüklemesi yapılmış ve ülkemize sevk edilmiş sevkiyatların yolda satışı 

yapılarak el değiştirmesi durumunda, ithalatçı veya ihracatçı firma bilgilerinde oluşan değişikliği 

ispatlayan ticari belgelerin ibraz edilmesi durumunda kimlik kontrollerine esas olan ve sevkiyata eşlik 

eden belge ve sertifikalar ile birlikte bu belgeler de dikkate alınacaktır. Ancak, Kontrol Belgesine tabi 

olan ürünler için yeni ithalatçının kendi adına yeni Kontrol Belgesi alması gerekmektedir. 

Orijin/üretici işletme bilgilerinin tutmaması durumunda sevkiyatın kimlik kontrolünde olumsuz karar 

verilir.  

9. Sığır eti ithalatında ihraç edilen ülkede Bakanlığımız tarafından görevlendirilen veteriner 

hekimin kesilen hayvanlara ve etlere ilişkin düzenlediği rapor kontrol edilecektir. Uygulandığı 

durumda, etlerin elde edildiği sığırların BSE’den ari olduğuna dair test belgesi aranacaktır. 

10. Kimlik kontrolü, her bir sevkiyatın ürünlere eşlik eden sertifika ve belgelerde verilen 

bilgilerle uyumlu olup olmadığını tespit etmek için yapılacaktır. Bu kapsamda kimlik kontrolleri 

özellikle; konteynerler ile gelen ürünler için mühürlerin bozulup bozulmadığının, mühür üzerinde yer 

alan bilgilerin eşlik eden belge ve sertifikalarla uyumlu olup olmadığının, konteynerler ile gelmeyen 

ürünler için ise menşe ülke ve işletmeyi tanımlayan damgaların, resmi işaretlerin ve sağlık işaretlerinin 

mevcudiyetinin, bunların sertifika ve belgelerde belirtilenlerle uyumunun ve ambalajlı veya 

paketlenmiş ürünlerin ilgili mevzuatta öngörülen etiketleme kurallarına uygunluğunun kontrolünü 

kapsamalıdır. 

11. Gelen sevkiyata eşlik etmesi gereken orijinal sağlık sertifikasının kaybolması veya 

yırtılması gibi durumlarda, orijinal sertifika yerine ihracatçı ülke yetkili otoritesi tarafından tekrar 

düzenlenen sağlık sertifikasında iptal edilen orijinal sağlık sertifikasının referans numarası belirtilmiş 

olmalıdır.  Bu sertifikaya bir önceki orijinal sertifikanın bir kopyası eşlik etmelidir.  

12. Genel Müdürlüğümüz web sayfası http://yasakli.gkgm.gov.tr internet adresinde yer alan 

“Hayvan Hastalıkları Nedeniyle Yasak Konulan Ülkeler ve Yasaklanan Maddeler Listesi” ve 

“BSE Hastalığı Nedeniyle Ülkeye Girişte Kısıtlama Getirilen Hayvan ve Ürünler Listesi” kontrol 

edilecek ve bu listede yer alan hayvansal ürünün ithalatına izin verilmeyecektir. Ancak bu listelerde 

belirtilen işlemlere tabi tutulması ve uygulanan işlemin ihracatçı ülke veteriner servislerince 

düzenlenecek sertifikalarda belirtilmesi şartıyla ithalatına izin verilecektir. 

13. Kontrollerde etiket bilgilerinin Kontrol Belgesinde beyan edilen etiket/etiket taslağından 

kimlik kontrolünde aykırılık yaratmayacak şekilde farklı olduğunun veya Kontrol Belgesine tabi 

olmayan ürünlerde ise mevzuata uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, firmanın talebi ve 

gümrük idaresinin uygun görmesi halinde, firma tarafından ürün etiketinin gümrüklü alanda mevzuata 

uygun hale getirilmesine veya mevzuata uygun olarak Türkçe etiketleme yapılmasına izin verilecektir. 

14. 1213.00.00 ve 1214. 90 gümrük tarife pozisyonunda yer alan sap ve samanın ithalatı ve 

transit geçişi, Zirai Karantina Yönetmeliği ile yasaklanmış olup, ülkeye girişlerine izin 

verilmeyecektir. 
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15. Genel Müdürlüğümüz http://www.gkgm.gov.tr/birim/yem/yem_main.html internet 

adresindeki Yem Maddeleri Kataloğunda yer alan yem maddelerinin veya bunlardan elde edilen 

yemlerin ithalatına izin verilecektir.  

16. Özel Besleme Amaçlı Yemler İle İlgili Kullanım Amaçları Listesi, Genel Müdürlüğümüz 

http://www.gkgm.gov.tr/birim/yem/yem_main.html internet adresinde yayımlanmıştır. Özel Besleme 

Amaçlı Yemlerin Onay İşlemleri için; ürüne ait orijinal etiketi, ürünün içerik belgesi, ürünün özel 

besleme amacını karşıladığına dair bilgi belge veya araştırma sonuçlarının Genel Müdürlüğümüze 

sunulması gerekmektedir. Yem Mevzuatı kapsamında özel amaçlı yemlerin ithalatında Genel 

Müdürlüğümüzden alınan onay aranacaktır.  

17. Fiziksel kontroller Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine 

Dair Yönetmeliğin Ek-1’ine uygun olarak yapılacaktır. Fiziksel kontrol aşağıdakileri kapsar; 

a) Duyusal muayene: Koku, renk, kıvam, tat. 

b) Basit fiziksel veya kimyasal testler: Kesme, eritme, pişirme. 

c) Laboratuvar analizleri: Kalıntılar, patojenler, bulaşanlar ve değişikliklere ait kanıtları tespit 

etmek amacıyla yapılan laboratuvar analizleri. 

18. Fiziksel kontrol kapsamında ürünün türüne bakılmaksızın aşağıdaki kontroller 

gerçekleştirilecektir; 

a) Özellikle soğuk zincirde oluşan bir yetersizlik veya bozulmayı tespit etmek amacıyla nakil 

koşulları ve nakliye araçları kontrol edilecektir. 

b) Sevkiyatın gerçek ağırlığı ile veteriner sağlık sertifikası veya belgelerde belirtilen ağırlık 

karşılaştırılacak ve gerektiğinde tüm sevkiyat tartılacaktır. 

c) Ambalaj malzemeleri ve damgalar, etiketler gibi üzerindeki tüm işaretlemeler mevzuata 

uygunluklarının tespit edilmesi için kontrol edilecektir. 

ç) Mevzuatın gerektirdiği ısı derecesinin nakliye süresince sağlandığı kontrol edilecektir. 

  d) Tüm paket grupları veya dökme ürün durumunda örnekler, duyusal muayene ile fiziksel, 

kimyasal ve laboratuvar analizlerine tabi tutulmadan önce aşağıdaki şekilde incelenecektir: 

i.  Testler ve analizler için numuneler, sevkiyatın tümünü temsil edecek şekilde ve 

sevkiyatın tamamına ulaşabilmek için gerektiğinde bir kısmı boşaltılarak 

alınacaktır.  

ii.  Muayene bir sevkiyat içinde yer alan parça veya paketlerin % 1’ine denk gelecek 

şekilde en az 2 en çok 10 parça/paket üzerinde yapılacaktır. 

iii. Ürüne ve duruma bağlı olarak daha kapsamlı kontroller yapılabilecektir. 

iv. Dökme ürünler olması halinde, sevkiyatın çeşitli bölümlerinden en az beş numune 

alınacaktır. 

e) Nakliye araçları sadece aşağıdaki durumlarda tam olarak boşaltılacaktır: 

i.  Sadece kısmi boşaltma yapılarak sevkiyatın tümüne ulaşmayı engelleyecek 

şekilde yükleme yapılmışsa, 

ii.  Numune kontrollerinde usulsüzlük ortaya çıkmışsa, 

iii.  Önceki sevkiyatta usulsüzlük görülmüşse, 

iv.  Resmi veteriner hekim usulsüzlükten şüphelenmişse. 

19. Her bir sevkiyat fiziksel kontrollere tabi tutulacaktır. Fiziksel kontroller 17 nci maddede 

belirtilen kontrol yöntemlerinden birini veya birkaçını içerebilir. 

20. Ürüne ve kullanım amacına bağlı olarak mevzuatta belirlenmiş olan parametrelerin 

kontrolü amacıyla her sevkiyattan fiziksel kontroller kapsamında numune alınacaktır. Ancak, aynı 

üretim tesisinde üretilen ürünlerin ithalatında GGBS, TURKVET ve/veya tutulan kayıtlar üzerinden 

http://www.gkgm.gov.tr/birim/yem/yem_main.html
http://www.gkgm.gov.tr/birim/yem/yem_main.html


 

 

performans takibi yapılarak, Ek-4’te belirtilen sıklıkta numune alınacaktır. Performans uygulamasında 

diğer giriş yerlerindeki veteriner hekimler tarafından yapılan sistem kayıtları da dikkate alınacaktır. 

21. Performans uygulanan ürünlerin analiz sonuçlarının mevzuata uygun olmadığının tespit 

edilmesi durumunda, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair 

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca,  daha sonraki 10 sevkiyattan numune alınacaktır. Üst üste 10 

analiz sonucunun da uygun çıkması durumunda performans uygulamasına geri dönülmesi 

değerlendirilecektir. 

22. Numune alma ve laboratuvara gönderme işlemi, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesine 

uygun olarak; 

a) Kalan raf ömrü 7 günden az olan gıdalar, mikrobiyolojik incelemeler, ürün miktarının şahit 

numunenin analizinin yapılabilmesi için yetersiz olduğu durumlarda 1 takım numune alınacak olup 

şahit numune alımı yapılmayacaktır. 

 b) Bu durumlar dışında 2 takım numune alınacaktır. Birinci takım numune muayene ve analiz 

için Bakanlıkça belirlenen laboratuvara gönderilecektir. İkinci takım olan şahit numune, Bakanlık 

İl/VSKN müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Şahit numunelere ilave olarak, yemlerde firmaya 

verilmek üzere; gıdalarda ise firmanın talep etmesi durumunda üçüncü takım numune alınacaktır. 

 c) Tebligatın yapılacağı tarihte gıdanın son tüketim tarihine bağlı olarak, şahit numunenin 

analize alınmasının mümkün olmayacağının değerlendirilmesi durumunda, Gıda ve Yemin Resmi 

Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uygulanacaktır. 

  ç) Birinci takım numuneye ait muayene ve analiz raporu sonucuna, tebliğ edildiği tarihten 

itibaren en geç 7 gün içerisinde Bakanlık il/VSKN müdürlüğüne itiraz edilebilecektir. Şahit 

numunenin muayene ve analizi Bakanlıkça belirlenen laboratuvarda yaptırılacaktır. 

 d) GDO analizi yapılacaksa, GDO analizi için ayrı numune alımı yapılacaktır. 

e) Aynı veteriner sağlık sertifikasının eşlik ettiği, aynı nakliye vasıtaları ile taşınan aynı üretim 

tesisinden gelen, Ek-4’te belirtilen aynı kategorideki aynı madde başlığında yer alan ürün grupları bir 

sevkiyat olarak kabul edilecektir. Bu sevkiyatın ülkeye girişinin kabulü veya reddinin kararı için bir 

ürün grubu seçilerek bir numune alınacaktır. Gerek görülmesi durumunda numune sayısı 

artırılabilecektir. 

f) Numune alma işlemleri, gıdalar için Türk Gıda Kodeksi’ne göre, yem amaçlı sevkiyatlarda 

ise 27.12.2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yemlerin Resmi Kontrolü İçin 

Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde yürütülecektir.  

g) Alınan numunelerde istenilecek parametrelerde öncelikle gıda ve yem güvenliğine esas insan 

ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek (ürün özelliğine göre ağır metal, pestisit, 

mikrobiyolojik kriterler, veteriner ilaç kalıntısı, toksin vb.) hususlar göz önünde bulundurulacaktır.  

ğ) Dioksin ve Dioksin benzeri PCBs’lerin izlenmesi kapsamındaki numune alma işlemleri 

21.02.2012 tarih ve 06070 sayılı yazı ile gönderilen talimat kapsamında yürütülecektir.  

h) Numuneler, GGBS’nde yer alan ve Genel Müdürlüğümüz web sayfasında listesi yayınlanan 

yetkili laboratuvarlara üst yazı ile gönderilecek olup, sistemde hangi laboratuvara gönderildiği ve 

analiz sonucu belirtilecektir.  

ı) Laboratuvar tarafından gönderilen analiz sonuçlarının takibi ve kayıt işlemleri sistemde yer 

alan ürünler için GGBS üzerinden yürütülecektir. Analiz sonuçları ülke genelinde sistem üzerinden 

kontrol edilecektir. 

i) Veteriner kontrolleri kapsamında alınan numunelere ait analiz sonuçları Ek-5’te gönderilen 

formata uygun olarak aylık periyodlar halinde Excel formatında hayvansalurunithalat@tarim.gov.tr e-

posta adresine gönderilecektir.  
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j) Alınan numuneler mühürlenecek olup Ek-6’te yer alan “İthal Edilen Hayvansal Ürünlerin 

Kontrol ve Denetim Tutanağı/Numune Alma Tutanağı ve Etiketi” kullanılacaktır. Bu form, GGBS 

üzerinden doldurularak numune kod numarası girilecektir. Sistemde bulunmayan ürünler için tutanak 

manuel olarak doldurulacaktır.  

k) Şahit numune laboratuvara gönderilirken sadece birinci takım numunenin analiz sonuçlarına 

göre mevzuata uygun olmayan parametre veya parametrelerin analizleri yaptırılacaktır.  

 l) Numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarının olumlu olması halinde, sonuç raporunun 

kendilerine bildirilme tarihinden itibaren son tüketim tarihi ile sınırlı olmak koşulu ile en geç 7 gün 

içerisinde, firma tarafından talep edilmesi halinde numune firmaya iade edilecektir. 

23. Taze soğutulmuş balıkçılık ürünleri ve taze soğutulmuş sığır etinden numune alınması 

durumunda, analiz ücretinin ödendiğine dair makbuzun ibrazı ve varış yeri il müdürlüğünün 

bilgilendirilmesi kaydıyla, diğer veteriner kontrol sonuçları dikkate alınarak analiz sonucu 

beklenmeden sevkiyatların varış yerine sevkleri sağlanacaktır. Analiz sonucunun uygunsuz çıkması 

durumunda, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 

23 üncü maddesi uyarınca,  aynı işletmeden gelen daha sonraki 10 sevkiyattan numune alınacak, analiz 

sonucunun uygun çıkması şartıyla ülkeye girişine izin verilecektir. Üst üste 10 sevkiyata ait analiz 

sonucunun uygun bulunması durumunda devam eden sevkiyatlar için tekrar analiz sonucu 

beklenmeden ülkeye girişine izin verilecektir.  

24. Şahit numuneye ait muayene ve analiz rapor sonucu kesin olup verilecek karara esastır. 

25. Fiziksel kontrol aşamasında ürünün duyusal muayenesinde kendine has tat ve kokusunu 

kaybetmiş, gözle görülür biçimde bozulmuş, kokuşmuş, küflenmiş vs. olması durumunda üründen 

numune alınmaksızın reddedilecektir.  

26. Mevzuat ile belirlenmiş herhangi bir parametrenin bulunmadığı hayvansal ürünlerin (deri, 

yün, yapağı gibi) ithalat kontrolleri duyusal muayene veya uygun durumlarda basit fiziksel veya 

kimyasal testler kullanılarak yapılacaktır. 

27. Veteriner kontrollerinde ürünün mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi için güncel 

mevzuat takip edilecektir.  

28. Hayvansal ürünlerin Bakanlığımız mevzuatına uygun olması gerekmekte olup, 

kontrollerde bu husussa dikkat edilecektir. Özellikle gıdaların TGK’ne, yemlerin ise Yemlerin 

Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik, 24.12.2011 tarih ve 28152 Resmi Gazete’de 

yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği, Yemlerde 

İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ ve Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ 

hükümlerine uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca GDO ile ilgili Biyogüvenlik Kanunu ve Genetik 

Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik ve bunlara dayalı çıkarılan talimat 

hükümleri uygulanacaktır. Bakanlığımız mevzuatında herhangi bir parametresi yer almayan hayvansal 

ürünler için Genel Müdürlükçe belirtilmesi durumunda Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya 

uluslararası düzenlemelerden (ISO, AB Mevzuatı, Codex Alimentarius vb.) mevzuatımıza aykırı 

olmayan kriterler dikkate alınacaktır.  

29. Veteriner kontrolüne tabi olan ancak, Bakanlığımız denetimi haricindeki sanayide (sabun 

sanayi, petrol sanayi vb.) kullanılacağı beyan edilen hayvansal ürünlere ait sevkiyatlar için; 

a) Belge ve kimlik kontrolü yapılacak olup, fiziksel kontrol kapsamında numune alımı 

yapılmayacaktır.  

b) Ön bildirim aşamasında “varış yeri” bölümünde beyan edilen varış işletmesine sevkleri 

VGB ile sağlanacaktır. 

c) İşletmenin bulunduğu İl Müdürlüğü, ürünün sevki ile ilgili bilgilendirilecektir. (e-posta, 

faks vb.) 



 

 

ç) Sevkiyatın işletmeye geldiği, firma tarafından işletmenin bulunduğu İl Müdürlüğüne 

bildirilecektir. 

d) İlgili İl Müdürlüğü, sevkiyatın işletmeye geldiğinin kontrolünü yürütecektir. (işletme 

kayıtlarının ibrazı, yerinde tespit vb.) 

e) İlgili İl Müdürlüğü, sevkiyatın işletmeye geldiğine dair giriş yerini bilgilendirecektir. (e-

posta, faks vb.) 

f) Önceki sevkiyatın geri bildirimlerinin yapılmaması durumunda, gelen bir sonraki 

sevkiyatın Bakanlığımız mevzuatına uygunluğu açısından analiz dahil tüm kontrolleri yürütülecektir. 

30. Veteriner kontrolleri sonrasında 19.01.2012 tarihli ve 01944 sayılı yazı ile gönderilen 

talimat kapsamında işlem yapılacaktır.  

31. Veteriner kontrolleri sonucunda sevkiyatın kabul edilemez olduğuna karar verilmesi 

durumunda; orijinal veteriner sağlık sertifikasının üzerine kırmızı renkte “REDDEDİLDİ” kaşesi 

basılacaktır.  

 

V- Transit  

 

1. Transit amaçlı gelen sevkiyatlar, ürünlerine ithalat yasağı uygulanmayan bir ülkeden 

gelmelidir. 

2. Ancak, aynı liman veya havalimanındaki gümrüklü saha içerisinde bir uçaktan diğerine 

veya bir gemiden diğerine ülke içerisinde başka bir duraksama olmayacak şekilde aktarılması söz 

konusu olduğunda, 1. Madde hükmü uygulanmayacaktır. 

3. Sevkiyattan sorumlu kişi, transit edilecek sevkiyatın bir ülke tarafından girişinin 

reddedilmesi durumunda sevkiyatı geri alacağını ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner 

Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin19uncu maddesine uygun olarak elden çıkaracağını 

VGB’nin ilgili bölümünü imzalayarak taahhüt eder. 

 

VI- BİRİMLER ARASI İLETİŞİM  

 

1. Reddedilen sevkiyatlara dair bilgiler (plaka no, konteynır no, sağlık sertifikası no., 

ithalatçı-ihracatçı bilgileri gibi ürüne ait kimlik bilgileri) faks, e-posta vb. iletişim araçları kullanılarak 

ivedilikle diğer giriş yerlerine bildirilecektir. Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerine ait 

iletişim bilgileri Ek-2’de belirtilmektedir. İl Müdürlüklerine ait bildirimler ise Hayvan Sağlığı,  

Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubelerinin e-posta adreslerine yapılacaktır. 

2. Transiti yapılan sevkiyata ait kimlik bilgileri TURKVET Sistemi üzerinden veya faks veya 

e-posta yoluyla çıkış yerine bildirilecektir. Çıkış süresi içerisinde ürünlerin çıkışı konusunda giriş 

yerindeki VSKN/İl Müdürlüğü bilgilendirilmemiş ise, ürünlerin yerinin belirlenmesi için giriş yerinin 

bulunduğu gümrük idaresi ilgili müdürlük tarafından bilgilendirilecektir.   

3. Analiz sonucu çıkmadan ithalatına izin verilen sevkiyatlar hakkında sevkin yapıldığı 

işletmenin bulunduğu ildeki İl müdürlüğü haberdar edilecektir. 

4. GGBS il sistem sorumluları tarafından, İl Müdürlüklerinde ve Veteriner Sınır Kontrol 

Noktası Müdürlüklerinde hayvansal ürünlerin ithalatında görev alacak veteriner hekimlere şifre tahsis 

edilerek, Müdürlük bünyesinde eğitim verilecektir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

İTHALAT VE TRANSİT AMAÇLI GELEN SEVKİYATLARA AİT VETERİNER GİRİŞ BELGESİ KAYIT FORMU 

 

                                                           
1
 Onay numarasına sahip olmayan işletmeler için işletmenin adı ve açık adresi belirtilecektir.. 

2
 Ürüne ait G.T.İ.P. no ile ürünün adı uyumlu olacaktır. 

3
Yapılan fiziksel kontrollerinin sonucu olumlu olanlar için (+), olumsuz olanlar için (-) olacak şekilde belirtiniz. Kontrollere ait detaylar VGB’nin orijinalinde belirtilmelidir. 

4
 İthalata red/kabul durumunu belirtiniz. Reddedilen durumlarda yapılan işlemi belirtiniz.(imha vb.) 
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VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜKLERİ 

 

 

Birim No VSKN 
Bulunduğu Gümrük 

Müdürlüğü 

Telefon Faks 
E-posta Adresi 

35VSKN01 İZMİR 
İzmir Gümrük 

Müdürlüğü (Liman) 

0 232 464 81 22 

0 232 464 80 24 

0 232 464 81 26 
izmirvskn@kkgm.gov.tr 

33VSKN01 MERSİN 
Mersin Gümrük 

Müdürlüğü (Liman) 

0 324 231 12 64 0 324 238 02 88 
mersinvskn@kkgm.gov.tr 

08VSKN01 Sarp / ARTVİN 
Sarp Gümrük 

Müdürlüğü (Kara) 

0 466 371 52 04 0 466 371 52 03 
sarpvskn@kkgm.gov.tr 

31VSKN01 
Cilvegözü/ 

HATAY 

Cilvegözü Gümrük 

Müdürlüğü (Kara) 

0 326 432 30 42 0 326 432 30 40 
cilvegozuvskn@kkgm.gov.tr 

34VSKN01 
Sabiha Gökçen / 

İSTANBUL 

Sabiha Gökçen 

Havalimanı Gümrük 

Müdürlüğü (Hava) 

0 216 588 01 43 0 216 588 01 44 

sghvskn@kkgm.gov.tr 

73VSKN01 
Habur / 

ŞIRNAK 

Habur Gümrük 

Müdürlüğü (Kara) 

0 486 528 70 26 0 486 528 70 26 
haburvskn@kkgm.gov.tr 

22VSKN01 
Kapıkule / 

EDİRNE 

Kapıkule Tır Gümrük 

Müdürlüğü (Kara) 

0 284 238 20 41 0 284 238 20 42 
22kapıkulegumruk@kkgm.gov.tr 

04VSKN01 
Gürbulak / 

AĞRI 

Gürbulak Gümrük 

Müdürlüğü (Kara) 

0 472 312 60 48 0 472 312 60 48 
03gurbulakgumruk@kkgm.gov.tr 

59VSKN01 TEKİRDAĞ 
Tekirdağ Gümrük 

Müdürlüğü (Liman) 
0 282 283 4 283 0 282 283 4 567 tekirdag.vskn@gthb.gov.tr  
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1
Sayı: 

T.C. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

………..……………..VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜĞÜ/İL GIDA 

TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İTHAL EDİLEN HAYVANSAL KÖKENLİ, GIDA MADDELERİ VEYEM MADDELERİNİN 

KONTROL VE DENETİM TUTANAĞI/NUMUNE ALMA TUTANAĞI VE ETİKETİ 

 

I-İTHALATÇININ: 

 

Adı-Soyadı, Ticari Unvanı:….……………………………………………………………………...……………. 

Vergi Numarası      :……………………….………………………………………...……………………. 

İş Adresi ve Telefon No    :……………………………………………..……………………...………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II-VETERİNER GİRİŞ BELGESİNİN 

 

Tarih ve Sayısı    

Malın Adı    

Malın G.T.İ.P. Numarası  

İthal Edilen Malın Miktarı   

İthal Edilen Ürün Parti/Lot/Bach No 

(varsa) 

 

Malın Giriş Yeri   

Malın Orijin Ülkesi/Yüklendiği Ülke   

 

Malın Kullanılacağı Yer:      □ Gıda Sanayi □ Gıda Piyasaya Arz      □ Yem Sanayi           □ Yem Piyasaya 

Arz 

 

III-KONTROLLER:        

   TARİH              UYGUN         RED                    RED İSE SEBEBİ 

Doküman Kontrolü    …/…/20... □ □  

Kimlik Kontrolü …/…/20... □ □  

Fiziksel Kontrol       

(1) 
…/…/20... □ □ 

 

Fiziksel Kontrol       

(2) 
…/…/20... □ □ 

 

  

Doküman Kontrolüne göre reddedilen ürünlerde Tutanağın sadece denetçiler tarafından imzalanması 

yeterlidir. Kimlik kontrolü ve fiziksel kontrol aşamalarında kontrol ve denetimim neticelendirilmesi durumunda 

tutanak ilgili taraflarca imzalanacaktır. 

Fiziksel kontrol-1:Organoleptik olarak, tat, koku ve gözle görülür biçimde bozulma, kokuşma, küflenme 

vs. olup olmadığı incelenecek. Uygun ise uygunluk yazısı yazılacak. 

Fiziksel kontrol-2:Basit fiziksel ve kimyasal testleri içerir. (pişirme vb.) 

 

                                                           
1
 Evrak kayıt numarası yazılacak 
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IV-NUMUNE: 

 

Numune Asıl □ Şahit □ 

Numunenin Alınış 

Tarihi 
…/…/20... 

Numunenin Alındığı 

Ünite 
 

Numunenin Miktarı  

Numune Mühür No   

Numune Kod No   

 

 

 

639 sayılı KHK ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’nunGıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak söz konusu gıda maddesi/ yemden ……………takım 

numune usulüne uygun olarak alınacak(*), bir takım numune muayene ve analizleri yaptırılmak için 

laboratuvara gönderilecek, diğer takım numune gerektiğinde şahit numune olarak değerlendirilmesi için 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünde/İl Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Ancak talep etmesi 

halinde üçüncü takım numune ithalatçıya verilir. 

 

(*): Numunenin usulüne uygun olarak alınmadığı itirazı bu aşamada yapılacak olup, iş bu tutanağın 

imzalanmasından sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. Aynı parti maldan ikinci kez numune 

alınmayacaktır.  

 

 

Belgenin Düzenlendiği Tarih: …/…/20... 

 

Açıklamalar veya talep edilen analizler: 

………………………………………………………………………………………………………….…………

……………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  Numuneyi Gönderen  

    Veteriner Hekim   

Adı, Soyadı-Unvanı-İmza      

 

           

 

  Gümrük Yetkilisi                                  Sevkiyattan Sorumlu Kişi 

Adı, Soyadı-Unvanı-İmza                              Adı, Soyadı-Unvanı-İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             

 

BELGE KONTROL FORMU 

 

VGB No:  

Ön Bildirim Tarihi ve Zamanı:  

Konteyner No/Araç Plaka No:  

Ürünlerin tabi olacağı gümrükçe 

onaylanmış işlem veya kullanım amacı: 
 

Çıkış VSKN
1
:  

 

(sevkiyat, veteriner kontrolleri için çağrılmadan önce ithalatçıdan/yetkiliden belgeler alınır alınmaz 

tamamlanmalı) 

 Uygun Uygunsuz Yok Paraf 

1 İthalata izinli ülke/bölgeden geliyor mu?     

2 Sertifika modeli uygun mu?     

3 Sertifika veya belge Orijinal mi?     

4 
Sertifika veya belgenin sunumu ve içeriği 

uygun mu? 

    

5 
Genel sertifikasyon prensiplerini 

karşılıyor mu? 

    

6 Sertifika tamamen doldurulmuş mu?     

7 

Sertifikada resmi veteriner hekim veya 

uygulanabilir olduğunda resmi makam 

temsilcisinin imzası var mı? 

    

8 
Resmi imza sertifikanın basım renginden 

farklı bir renkte mi? 

    

9 

Sertifikayı imzalayan resmi veteriner 

hekimin okunabilir ve büyük harflerle 

ismi ve görevi belirtilmiş mi? 

    

10 
Sertifikada ihracatçı ülkenin resmi sağlık 

mührü var mı? 

    

11 

Veteriner giriş belgesinin 1 inci 

bölümünün doğru olarak doldurulması ve 

içeriğindeki bilgilerin sevkiyata eşlik 

eden diğer ilgili resmi belgelerdeki 

bilgilerle uyumu 

    

 

Açıklamalar: 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Transit amaçlı gelen sevkiyatlar için çıkış yapacağı VSKN’nı belirtiniz. Sevkiyatın girişine izin verilmesini takiben 

beklemeksizin çıkış VSKN’na bildirimde bulununuz. 
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Kontrollerin Seviyesi(
1
)(

2
) 

 

 

Kategori I 

 

1. Kanatlı, tavşan, av hayvanı (çiftlik  ya da yabani)-et ve ürünleri; 

2. İnsan tüketimi için işlenmiş hayvan proteini; 

3. Yumurta ürünleri; 

4. İnsan tüketimi için süt ve süt ürünleri; 

5. Diğer balıkçılık ürünleri (kategori I’dekilerden başka) ve çift kabuklu yumuşakçalar; 

6. Bal. 

 

Numune alma sıklığı: Sevkiyatların %50’sinden daha azı olmayacak şekilde yürütülecek. 

 

Kategori II 

 

1. Sığır, koyun, keçi, domuz ve at türlerinin taze eti, sakatatları ve et ürünleri; 

2. Hermetik olarak mühürlenmiş konteynerlerdeki (oda sıcaklığında muhafaza edilen) balık 

ürünleri, taze/dondurulmuş balık, kurutulmuş/tuzlanmış balıkçılık ürünleri; 

3. Bütün yumurtalar;  

4. Domuz yağı ve işlenmiş yağlar; 

5. Hayvan bağırsakları. 

 

 

Numune alma sıklığı: Sevkiyatların %20’sinden daha azı olmayacak şekilde yürütülecek. 

 

Kategori III 

 

1. İnsan tüketimi için olmayan süt ve süt ürünleri; 

2. Gübre; 

3. Jelatin; 

4. Kurbağa bacakları ve salyangozlar; 

5. Kemikler ve kemik ürünleri; 

6. Boynuz ve boynuz ürünleri, toynaklar ve toynak ürünleri; (sadece yem amaçlı olanlar) 

7. İşlenmiş ev ve süs hayvanı yemi; 

8. İlaç alanında kullanım için ham madde, kan, kan ürünleri, bezler ve organlar; 

9. Teknik kullanım için kan ürünleri; 

10. Arıcılık ürünleri. 

 

Numune alma sıklığı: Sevkiyatların %1’inden daha azı olmayacak ve %10 ‘undan daha fazlası 

olmayacak şekilde yürütülecek. 

 

                                                           

(
1
) Kompozit ürün ya da yem katkı maddesi gibi olan karma ürün sevkiyatlarında, ürünün ihtiva ettiği hayvansal ürünün 

çeşidine ve miktarına göre uygun kategori seçilecektir. 

(
2
) Genel Müdürlüğümüz talimatları doğrultusunda numune alımı gereken sevkiyatlar için, belirtilen numune alma sıklığı 

oranları dikkate alınmaz. 
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ANALİZ SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU 
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Numune Olumsuz analiz sonucu 
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Asıl Şahit Parametre Bulunan değer 

1      
 

     

2      
 

     

3      
 

     

4      
 

     

5      
 

     

6      
 

     

7      
 

     

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Onay numarasına sahip olmayan işletmeler için işletmenin adı ve açık adresi belirtilecektir. 

2
 İthalata red/kabul durumunu belirtiniz. Reddedilen durumlarda yapılan işlemi belirtiniz.(imha vb.) 
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