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SUNUM ÖZETİ

✓ İhracat Temel Gereksinimleri 

✓ İhracat Başvurusu

✓ İhracat Kontrolleri ve Numune Alma

✓ İhracat Ön Sağlık ve İhracat Sağlık Sertifika Düzenlenmesi 

✓ İhracatta Özel Hükümler

✓ İhracattan Geri Dönen Ürünler
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İHRACAT TEMEL GEREKSİNİMLERİ 
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İLGİ MEVZUATLAR 

-Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi 

Talimatı

-Su Ürünleri İşletmelerine İhracat İzni Verilmesi, Denetimi Ve Bu İşletmelerin Ürünleri İle Bazı Su 

Ürünlerine Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı

-İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)

-Kasaplık ,Besilik ,Damızlık Büyükbaş Küçükbaş ve at ihracatı

-Bakanlığımızca belirlenen diğer mevzuatlar

-Yabancı Ülke Mevzuatları



İHRACAT TEMEL GEREKSİNİMLERİ 

HANGİ ÜRÜNLER VETERİNER KONTROLLERİNE TABİDİR?

-Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik” ekindeki 
listede yer alan veteriner kontrolüne tabi ürünlere ilave olarak Bakanlıkça belirlenen ürünleri kapsar.
(Bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik 
maddeler bu Talimat kapsamında değerlendirilmez.)

-Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün 
Güvenliği Ve Denetimi: 2022/5) Ek-1a ve Ek1-b 
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İHRACAT TEMEL GEREKSİNİMLERİ 
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HANGİ ÜLKELERE HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN  İHRACAT 

YAPILABİLMEKTEDİR ?

Ülkeler arası ticaret anlaşmaları (Şartların ve ürün gruplarının belirlenmesi, Misyon denetimleri, 

sağlık sertifika anlaşmaları, belirli aralıklarla denetim yapılması 

-Sistemde Yaklaşık 300 sağlık sertifikası bulunmakta.

1-Sağlık sertifikası anlaşması yapılan 

a) Denetim ve Onay gerektiren Ülkeler (Belirli İşletmeden Ürün Alan Ülkeler)

Ab Üye ülkeleri, Çin , Hong Kong, Singapur, Rusya , Sudi Arabistan ,Filipinler

b) Onay ve ya denetim gerektirmeyen ülkeler

Irak,katar vs

2-Herhangi bir anlaşma yapılmayan ülkeler(Genel Sağlık sertifikasını kabul eden ülkeler)



6Ankara İl Tarım ve Orman MüdürlüğüEkim 2020

İHRACAT TEMEL GEREKSİNİMLERİ 

HANGİ ÜRÜNLER İHRAÇ EDİLEBİLİR?

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar hariç olmak üzere; ihraç edilmek istenen 

Canlı hayvan ve ya ürünleri üreten firmanın Kanun gereği Tarım ve  Orman Bakanlığı 

tarafından verilmiş aşağıdaki belgelere  sahip olan işletmelerin ürünleri ihraç edilmektedir.

-Canlı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan İçin İşletme Tescil Belgesi

-Ev ve Süs Hayvanları İçin Çalışma İzin Belgesi (Üretim /**Petshop) 

-Gıda İşletmeleri için Onay ve Kayıt Belgesi

-Yem İşletmeleri için Onay ve Kayıt Belgesi

-Hayvansal Yan Ürün  İşletmeleri için(Yem, yün, trofe v.s.)  çalışma izin belgesine sahip 

işletmelerin ürünleri .

** İthalat edilen Ürünün İhraç edilmesi hakkı saklıdır. 



İHRACAT BAŞVURUSU

İHRACATIN PLANLAMA

1-Ürünün GTİP numarasının ve Veteriner Kontrollüne tabi olup olmadığının belirlenmesi(Dikkat; 
Kompozit Ürün, Yem)

2-Üretilen ürünün  ve ya canlı hayvanların  yurt içinde tabi olduğu mevzuat hükümleri bilinmesi(İhracat 
ürünü TGK aykırı etiket vs. Çıkma Tavuk, MDM Kıyma izinlerinin alınması…)

3-İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliği (Yemler,büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar,
Organik Gübre…..v.s.)(Bakanlık ve ya İl Müdürlükleri)

4-Tebliğ dışında İlgili ürünün ihracatı ile ilgili alınmış bir kısıtlama var mı ?(İç Politik) (B.baş K.Baş ile 
Damızlık Hayvan İhracatları geçici süre ile kapalı)

5-Özel bir İzin Gerektiriyor mu (Bazı Büyükbaş Hayvan İhracatları)İhracat izni doğrudan ihracatçıya 
verilir)
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İHRACAT BAŞVURUSU

6-İhracat ülkesinin  belirlenmesi;

-Türkiye’den ithalat yapmayan ülkeler (OIE ,Şap, Kuduz, Ruam, BSE, kuş gribi) 

-Siyasi sebeplerle belirli ülkelere ihracatın yapılıp yapılmadığı kontrolü(AB et ürünü, A sınıfı yumurta 
,Ukrayna Et Ürünleri vs.

-Belirli işletmelerden ürün alan ülkeler , Anlaşmalı Sertifika var mı? Yoksa Genel sertifika kabul ediliyor 
mu? (Genel Müdürlükçe karşı ülke ile irtibata geçilmesi )

7-Sağlık Sertifika gereksinimlerinin öğrenilmesi (Etiketleme TR onay ve kayıt  numarası , menşei 
Türkiye ibaresi) !!!!!!Pastörizasyon ısıları , Numune, Analiz  ,HACCP , Hayvan Refahı, Araç Isı 
Gereksinimleri, karşı ülke istek yazısı)

8-Ürün üzerinde Tarım Bakanlığı Dışında bir başka kurumun hükmü var mı? 

• *Ekonomi bakanlığı DTS 0409 **Saf Arı Balı, Sofralık Yumurta (Tareks Başvurusu ve onayı )
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İHRACAT BAŞVURUSU

9- İhracattan geri dönmesi durumunda yapılacak işlemler. Son Kullanma Tarihi, etiket 
değişimi)(elleçleme antrepo)

10-Hiç İhracat  yapılmamış ülkelere yapılacak ihracatlar da ithalatçı tarafından verilen bilgi eksikliği 
yanlışlığı /GKGM tarafından karşı ülke ile irtibat kurulması)

(İthalatçının kendi ülkesinin mevzuatını bilmesi gereklidir, ihracattan geri dönen ürün riski) 

11- AB üye ülkeler TRACES (Trade Control and Expert System) ve RASFF – the Rapid Alert System
for Food and Feed(Analiz sıklığının artması )(Üretici işletme Numarasının Belirlenmesi)

12-Gümrükleneceği il (Ön Sağlık /sağlık sertifikası ve ya Sağlık Raporu)
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https://en.wikipedia.org/wiki/TRACES


13-İhracatta öncelikle alıcı ülke talepleri dikkate alınır. Sağlık için tehlike oluşturanlar hariç, ihracata 
konu edilecek ürünlerin Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmadığının ve bahse konu ürünlerin alıcı 
ülke tarafından kabul edileceğinin üretici/ihracatçı firma veya temsilcisi ihracat başvurusu sırasında 
beyan edilmesi ve taahhütname verilmesi durumunda ürünler ihraç edilebilir. **Sofralık Yumurta 
İhracatı

Alıcı ülke talebi doğrultusunda ürüne ait son tüketim tarihi, ürünün olması gereken raf ömründen 
daha kısa bir süre olarak belirlenmişse veya son tüketim tarihi belirtilmemişse; bu durum 
üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından il/ilçe müdürlüklerine ihracat aşamasında beyan 
edilir. Ürünün ihracattan geri dönmesi durumunda; ürünün olması gereken son tüketim tarihi 
ile ilgili üretici/ihracatçı veya temsilcisinin bu beyanı esas alınır. 

14-****İhracat denetimlerinin ihracatın devamlılığı açısından önemi!!!!

İHRACAT BAŞVURUSU
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İHRACAT BAŞVURUSU

İHRACAT BAŞVURUSU KİM TARAFINDAN NEREYE YAPILIR ?

-İhracatçı ve ya temsilcisi  (İhracatçı aynı zamanda üretici olabilir)

-Ön sağlık ve Veteriner Sağlık Sertifikası yazmaya yetkili  81 il ve yetki verilmiş İlçe
Müdürlüklerine fiziksel evraklar ile başvuruda bulunur.(Gıda sertifikasından farklı olarak ön 
bildirim yok)

-Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri (47 ilde) tarafından ihracatta sağlık sertifikası 
düzenlenmez.
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İHRACAT BAŞVURUSU

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR ;

1-Ticari evraklar ;

-Yetki belgesi ya da vekâletnamenin noter onaylı sureti (Bu belgenin noter onaylı sureti dosyada 
muhafaza edilir. Aksi bildirilmedikçe geçerlilik süresi boyunca her ayrı ihracat -başvurusunda fotokopisi 
ile işlem yapılabilir).

-Ticaret sicil gazetesi/Faaliyet belgesi (İhracat başvurusunda bulunan gerçek ya da tüzel kişi ya da 
kuruluşların canlı hayvan ve hayvan maddeleri ihracatı alanında faaliyet göstermekte olduğu 
belirtilmelidir. Söz konusu belgeler bu talimatın 9.Maddesinin 5 inci, 6 ncı, ve 7 inci fıkralarında 
aranmaz). 

-Onaylı veya kayıtlı işletmelerde üretilen ihracat ürünlerine ait ilgili İl Müdürlüğü tarafından verilen 
onaylanmış belgelerin suretleri.
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İHRACAT BAŞVURUSU

2-Genel Evraklar ;

-Müracaat Dilekçesi (Ek-1). 

- Beyanname (Ek-2). 

-Üretici ,ihracatçı değil ise üreticinin ihracatçıya düzenlediği  fatura.(İzlenebilirlik)

- İhracat Fatura fotokopisi. 

- Etiket Örnekleri ve Etiket taahhütnamesi (Ek-3).(Gıda Ürünleri İçin) 

- Hayvansal ürün ihracatında ekli liste (Ek-4).( Gıda Ürünleri ve Yem İhracatı için)

- Alıcı ülke veya ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilmiş ürünlerin yurtiçi piyasaya sunulmayacağına 
dair Taahhütname (Ek-5). (Gıda Ürünleri İçin)
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İHRACAT BAŞVURUSU

Özel Evraklar ;

-Ön Sağlık Sertifikası(Başka bir İlden geliyorsa)

-Veteriner Sağlık Raporu/nakil Beyannamesi

-İhracat İzni(Canlı Hayvan)

-İhracat Ön İzin Belgesi(Yemler İçin)

-Analiz Raporu

-Araç Dezenfeksiyon Belgesi 

-Hayvansal Ürünler için Bileşen listesi ve Spesifikasyon belgesi 

-Canlı hayvan ihracatında belgesi, pasaport, pedigri, soy kütüğü, sağlık karnesi, aşı, test vb. gibi 
hayvan türüne özgü belgeler.

-Hayvansal kökenli yem ve yem maddelerinin ihracatında alıcı firma istek belgesi veya sözleşme.

-İthal edilmiş ürünün değişikliğe uğramadan ihraç edilmek istenmesi durumunda, fiili ithalat 
aşamasında düzenlenen ithalat uygunluk yazısı ile ithalata ilişkin gümrük beyannamesi, veteriner 
giriş belgesi fotokopisi, ürüne ait veteriner sağlık raporunun aslı veya onaylı sureti ve varsa analiz 
raporu. 

•
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İHRACAT BAŞVURUSU
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-Organik Gübre için gerekli izinler.

-Trofe (Doğa Milli Parklar Genel Müdürlüğü avlanma izin belgesi, CİTES)

-Trofe İşleme İzin Belgesi

-Tıbbi Sülük ; Uygulanan kota miktarı ,CİTES ,belgeleri 



NUMUNE ALMA VE İHRACAT KONTROLLERİ 
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NUMUNE ALMA 

-İhraç edilmek istenen ürünlerle ilgili olarak veteriner sağlık sertifikasında istenilen analizler  resmi 
laboratuvarda yapılmakta olup ,numuneler  il/ilçe müdürlüğü tarafından alınmaktadır.

-Sağlık sertifikasında istenilen analizler  dışında alıcı ülkenin analiz talebi varsa üretici/ihracatçı firma 
veya temsilcisi tarafından ihracat beyannamesinde bu durum belirtilir. Ürünün alıcı ülke taleplerine 
uygunluğunun tespiti amacıyla il/ilçe Müdürlüğü tarafından numune alınarak muayene ve analiz 
sonucuna göre ihracat işlemleri gerçekleştirilir. Analiz sonucu uygun olan ürünlere veteriner sağlık 
sertifika düzenlenir. 

-İthalatçı tarafından istenen (Kalite Standartları) otokontrol analizleri Veteriner Sağlık Sertifikasına ek 
yapılmaz.



NUMUNE ALMA VE İHRACAT KONTROLLERİ 

• 1) Numune alma ve itiraz hakkı konusunda mevzuat hükümleri geçerlidir. 

• (2) Analiz sonucunun alıcı ülke talepleri ve/veya Türk gıda ve yem mevzuatına uygun olmaması 
durumunda; ürünler yediemine alınır. Yediemine alınan ürünlerin raf ömrü süresi içerisinde, analiz 
sonucu tespit edilen kriterlerin uygun olduğu üçüncü bir ülkeye ihracatı söz konusu olduğunda; 
ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile fatura bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından yediemin 
kaldırılır ve ürünün ihracatına izin verilir. Ayrıca; 

• a) Ürünün ilk analiz sonucu göz önünde bulundurularak, tespit edilen değerler için kabul kriterleri 
uygun olan ülkelere ihraç edilmesi kaydıyla; ambalaj değişikliği yapılmasına ya da özel işleme tabi 
tutulmasına izin verilebilir 

• b) Ürünlerin gönderileceği alıcı ülke taleplerinin karşılanmaması ancak, başka bir firma tarafından 
aynı ürünlerin gönderilebileceği başka bir alıcı ülkenin kriterlerinin karşılanması kaydıyla; diğer 
ihracatçı firmaya “ihraç kaydı” ile ürünler devredilebilir ve bu ürünlerin ihracatına izin verilebilir. 

• (3) Laboratuvar analiz ve kargo ücretleri üretici/ihracatçı tarafından karşılanır
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• İHRACAT KONTROLLERİ(Yükleme)

-Yükleme yapılacağı gün İl Müdürlüğünden randevu alınmasından sonra; 

Canlı hayvan ve ürüne ilişkin kontroller, belge kontrolü, kimlik kontrolü ve fiziksel kontrol aşamalarını 
kapsar; 

a) Belge kontrolü; sunulan tüm belgelerin kontrolü. 

b) Kimlik kontrolü; sertifikaların veya diğer belgelerin, ürünün etiketi ve içeriği ile örtüşüp 
örtüşmediğinin görsel olarak kontrolü. 

c) Fiziksel kontrol; taşıma, paketleme, etiketleme, sıcaklık kontrolü, laboratuvar analiz ve testleri için 
numune almayı da içerebilen ve Kanuna uygunluğunun doğrulanması için gerekli olan diğer 
herhangi bir kontrolü. 

-Farklı ısı derecesindeki ürünler aynı araç konmaz!!! Farklı Ürünler aynı araçta taşınabilir.)

-Aracın yapısı(bulaşma riski ,Frigo, Hayvan Refahı)

-Canlı hayvanların gidecek gümrükleme yeri ile hayvanların çıkış işletmesi aynı il değilse sağlık 
raporu ilçe müdürlüğünden

NUMUNE ALMA VE İHRACAT KONTROLLERİ 
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İhracat Sağlık Sertifikası düzenlemeye yetkili Veteriner Hekim Tarafından;

-Bir tereddüt halinde üründen numune alınıp ilgili laboratuvara gönderilebilir. Analiz sonucuna göre 
işlem yapılır. 

• -Sertifika düzenleyen veteriner hekimler tarafından ihracatı gerçekleştirilecek işletmelerde gereken 
durumlarda ilave kontroller yapılabilir.(Son 6 aylık denetimler)

• Ürünün yüklenmesi sırasında, yükleme işleminden önce taşıma aracının yıkanıp, temizlenip, 
dezenfekte edilip edilmediğine, başka bir ürünün yüklenip yüklenmediğine, soğutma sistemlerinin 
amaca uygun çalışıp çalışmadığına bakılır ve kontrol edilir. 

• Ayrıca, ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususların uygunluğu ve doğruluğu da kontrol 
edilmelidir.

NUMUNE ALMA VE İHRACAT KONTROLLERİ 
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• Gıda yemden Şb Müdürlüğünden farklı olarak  Sağlık sertifikası Ürün ve araca verilir. 
Ürünün taşıma şekli ve araç plaka container bilgileri ve ürünün taşıma sıcaklığı  sağlık 
sertifikasında belirtilir.

• Plastik mühür uygulaması yapılarak yüklemesi yapılmış ürünün değiştirilmesini engellemek ve 
ürün güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır. İnsan gıdası olarak tüketilmeyecek ürünlere mühür 
uygulanmaz. 

• Ürünlerin, yüklemeden itibaren en geç 48 saat içerisinde, gümrük çıkış işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

NUMUNE ALMA VE İHRACAT KONTROLLERİ 
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İHRACAT ÖN SAĞLIK VE İHRACAT SAĞLIK SERTİFİKA DÜZENLENMESİ;

-Veteriner sağlık sertifikası canlı hayvanın ve ya ürünün gümrükleneceği ilin hayvan sağlığı 
şubesinde çalışan İhracat yapmaya yetkisi verilen veteriner Hekimlerce düzenlenir.

-Üretim yeri ile gümrükleme yapılacak yerin farklı olması durumunda ürünün gümrükleneceği İle 
kadar Ön Sağlık Sertifikası düzenlenir. Ürün Gümrüklü sahaya götürülür ve sağlık sertifikası için 
gümrüğün bulunduğu İldeki  Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

Ancak:  Aracın değişmesi öngörülmeyen sevkiyatlarda başka ilden gümrüklense bile üretim 
yerinden sağlık sertifikası düzenlenebilir.

İHRACAT ÖN SAĞLIK VE İHRACAT SAĞLIK SERTİFİKA 
DÜZENLENMESİ

Ekim 2020 Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 21



-Bilimsel çalışma amacıyla ve/veya analiz numunesi olarak ülke dışına gönderilecek ürünlerin insan 
tüketiminde kullanılmayacağı ekli listede belirtilmek kaydıyla; ihracatçının beyanı esas alınarak 
sertifika düzenlenir. Bu durumda, sertifikada ihracatçı aynı zamanda üretici olarak gösterilebilir. Kayıt 
veya onay ile ilgili bilgilerin Beyanname ve sertifikada yer almasına gerek yoktur. Bu kapsamdaki 
ürünler 25 kg ya da 25 lt‟den fazla olamaz.

-Spor ve diğer faaliyetlerle yurtdışında ülkemizi temsil edecek kişi ve grupların tüketmek amacıyla 
götürecekleri birden fazla üretici tarafından üretilen gıda maddeleri için tek bir sertifika düzenlenir. Bu 
durumda, sertifikada ihracatçı aynı zamanda üretici olarak gösterilebilir. 

-Temsil ve fuar gibi yurt dışı organizasyonlarda ülkemizi temsilen teşhir edilmek /sergilenmek üzere 
gönderilecek birden fazla üretici tarafından üretilen en fazla 500 kg ya da 500 litre ürün için tek bir 
sertifika düzenlenir. Bu durumda, sertifikada ihracatçı aynı zamanda üretici olarak gösterilebilir .

**Özel durumlar dışında gönderilen ürün miktarına bakılmaksızın aynı prosedür geçelidir.

-Ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gidecek veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde 
gönderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla sipariş edilen ve tüketiciye teslim ve tüketiciye 
teslim edilecek hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyatlarında veteriner sağlık sertifikası düzenlenmez 

İHRACATTA ÖZEL HÜKÜMLER
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• İhracattan geri dönen ürünler için uygulanacak işlemler 

• MADDE 10- (1) İhracattan geri dönen canlı hayvan ve hayvansal ürünler için “Ürünlerin Ülkeye 
Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ve “Gıda Ve Yemin Resmi 
Kontrolleri Dair Yönetmelik” uyarınca işlemler yapılır. 

• (2) Çeşitli sebeplerden dolayı ihracattan geri dönen ürünler için ilgili ülke resmi makamları 
tarafından düzenlenmiş belgede belirtilen reddin ayrıntılı gerekçisine ilişkin sertifika düzenleyen 
birimler tarafından detaylı araştırmalar yapılır ve sorunun giderilmesine yönelik tedbirler alınır 

İhracattan Geri Dönen Ürünler
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TEŞEKKÜRLER 
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