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 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

(13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete) 

İthalat ve İhracatta Resmî Kontroller, Gümrükler ve Sınır Kontrol Noktaları başlıklı 

34. Madde

 Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri 

Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği (25.06.2011 tarih ve 28123 sayılı Resmi Gazete)

 Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan

Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Talimatı (02.01.2012 tarih ve 00106 sayılı) ve

(10.03.2015 tarih ve 9965 sayılı)

 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğleri



5996 Sayılı Kanunun 

34. Madde 6. fıkrasında;

Dış ticareti düzenleyen İthalat ve İhracatta Resmî Kontroller, Gümrükler
ve Sınır Kontrol Noktaları başlıklı İhracat kontrollerinde alıcı ülke kriterleri
esas alınır.

❖ Alıcı ülkenin farklı bir talebi yoksa bu Kanun hükümleri dikkate alınır. 

❖ İhracatçı, Bakanlığın alacağı her türlü tedbire uymakla yükümlüdür.



İHRACAT KONTROLLERİ VE SERTİFİKA DÜZENLEME

 İhracat Kontrolleri Uygulama talimatı kapsamında  yapılmaktadır.

 Alıcı ülke taleplerine göre özel mevzuatı yayımlanarak sertifika formatı ve içeriği
ayrıca belirlenen bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile
bitkisel yem ve yemlik maddelerin ihracatında ve çıkışında; kendi özel
mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Talimat hükümleri
uygulanmaktadır.

 Veteriner kontrolüne tabi kompozit ürünler ve hayvansal ürünler bu talimat 
kapsamında değerlendirilmez.



İHRACAT KONTROLLERİ VE SERTİFİKA DÜZENLEME

«Sağlık Sertifikası » Bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler
ile bitkisel yem ve yemlik maddeler için düzenlenmektedir.

81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü) ile yetki
verilen İlçe Müdürlükleri bu sertifikayı düzenlemeye yetkilidir. Ancak alıcı ülke
kriterleri gereği özel sertifika gerektiren örneğin Rusya’ya taze sebze meyve
ihracatında Güvenlik Sertifikası için yetki verilen İller talimatla belirlenir ve tüm
iller yetkili değildir.
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İHRACAT KONTROLLERİ VE SERTİFİKA DÜZENLEME

Genel hükümler

 Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar hariç olmak üzere; ihraç 
edilmek istenen ürünleri üreten firmanın Kanun gereği kayıt veya 
onay belgesine sahip olması zorunludur.

 Aynı hüküm ihracattan geri dönen ürünler için de geçerlidir. 

 Kanun gereği İhracatta öncelikle alıcı ülke talepleri dikkate alınır. Alıcı 
ülkenin herhangi bir talebi yoksa Türk gıda/yem mevzuatına göre 
işlem yapılmaktadır.

 Sağlık için tehlike oluşturanlar hariç; ihracata konu edilecek ürünlerin 
alıcı ülkenin mevzuatına uygun olması veya bu hali ile ürünlerin kabul 
edileceğine dair resmi yazının beyan edilmesi ve taahhütname 
verilmesi durumunda ürünler ihraç edilebilir.



İthalatı/üretimi/işlenmesi/piyasaya arzında kendi özel mevzuatı 
kapsamında Bakanlıktan onay/izin alınması zorunlu olan ürünlerin 
(örneğin; gıda takviyesi vb.) ihracatında, gerekli onayı/izni 
olmayan ürünlere Sertifika düzenlenmez.

13.04.2015 tarih ve 14250 sayılı bakanlık yazısı ile;
•Üretecekleri takviye edici gıda hakkında bilgi vererek üretim 
öncesi Müdürlüğümüzden izin alması, 
•Alınacak izin için alıcı ülke taleplerinin ihracatçı firma tarafından 
yazılı olarak Müdürlüğümüze sunulması,
•Üretim miktarının ihracı yapılacak miktar ile sınırlı olması,
•Üretilecek ve ihraç edilecek ürün kayıtlarının firma tarafından 
tutulması ve Müdürlüğümüze ibraz edilmesi,
•Bu ürünlere Sağlık Sertifikası düzenlenebilir ancak Serbest Satış 
Sertifikası düzenlenmez !



İHRACAT KONTROLLERİ 
İhracat Başvurusu

 İhracat işlemleri, ihracatçı firma ve ihraç 
edilecek ürünlere ait bilgilerin ihracatçı 
tarafından GGBS’ye kaydının yapılmasıyla 
başlar. 

 GGBS’ye kaydı yapılan ihracat işlemlerine 
ilişkin başvuru, kaydın yapıldığı tarihten 
itibaren en geç 7 gün içinde ihracatçı 
tarafından istenen belgelerle birlikte sertifika 
talep edilecek ürünlerin bulunduğu il/ilçe 
müdürlüğüne yapılır.



İHRACAT KONTROLLERİ 

İhracat Başvurusu

İhracat aşamasında istenen belgeler; (1)

 İhracatçı Beyannamesi (GGBS’den çıktı alınır)

 Ekli Liste (GGBS’den çıktı alınır)

 İhracat Ön Bildirim Formu (GGBS’den çıktı alınır)

 Alıcı ülke veya ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilmiş ürünlerin yurt içi 
piyasaya sunulmayacağına dair Taahhütname
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İHRACAT KONTROLLERİ 

İhracat Başvurusu

İhracat aşamasında istenen belgeler; (2)

 Yetki Belgesi/vekâletname: Üretici veya ihracatçının ihracat iş ve 
işlemlerini takip etmek üzere yetkilendirdiği kişiyi gösteren noter 
onaylı belgeyi ifade eder.

 İthal edilmiş ürünün değişikliğe uğramadan ihraç edilmek 
istenmesi durumunda, fiili ithalat aşamasında düzenlenen ithalat 
uygunluk yazısı ile ithalata ilişkin gümrük beyannamesi ve varsa 
analiz raporu



İHRACAT KONTROLLERİ VE SERTİFİKA DÜZENLEME

 İhraç edilmek istenen ürünlerle ilgili alıcı ülkenin analiz talebi, üretici/ihracatçı 
firma veya temsilcisi tarafından ihracat beyannamesinde 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 Sertifika düzenlenir, istenirse analiz raporu 
sertifika ekinde verilebilir. 

 Alıcı ülkenin herhangi bir talebinin olmadığının beyan edilmesi durumunda
insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturacağı düşünülen veya
şüpheli haller dışında üründen numune alınmadan Sertifika düzenlenebilir.



İHRACAT KONTROLLERİ 
İhracat ön bildirimi                 

 İhracat başvurusu öncesinde üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından 
ihracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgilerin
www.ggbs.gov.tr internet adresinden GGBS’ye girişi yapılır. 

 GGBS'ye giriş için Bakanlıkça tanımlanan TC Kimlik No ve şifre bilgileri 
kullanılır. 

 İhracatçı firmalar, TC Kimlik No: ihracat, şifre:2012ihracat bilgilerini 
kullanarak GGBS’ye giriş yaparlar. Bilgiler girildikten sonra sistem 
tarafından ön bildirim numarası ve şifre verilir.

 GGBS’ye girilen bilgilerin doğruluğundan ihracatçı sorumludur.

http://www.ggbs.gov.tr/














Ekli Listenin her bir satırında, aynı parti numarası ve aynı birim ağırlığına sahip tek bir ürün 
olmalıdır. (Örneğin, Ekli Listede bir satırda ürün adının “vişne-kayısı-şeftali-dut reçeli 20gr-
35gr-40gr”parti numarasının“L18-L19” olarak yazılması uygun değildir)















İHRACAT KONTROLLERİ 
Numune alma ve analiz sonucunun değerlendirilmesi

 Analiz sonucunun alıcı ülke talepleri ve/veya Türk gıda/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.

 Laboratuvar analiz ve kargo ücretleri üretici/ihracatçı 
tarafından karşılanır.



İHRACAT KONTROLLERİ 
Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve Onaylanması

 İhraç edilmek istenen ürünlerin, birden fazla üretici tarafından üretilmiş olması 
ya da aynı üreticiye ait farklı illerde veya aynı ilde farklı adreslerde üretilmesi 
durumunda ihraç edilecek ürünler için ayrı Sertifika düzenlenir.

 Ekli Liste, ihtiyaca göre aynı formatta olması şartıyla birden fazla sayfadan 
oluşabilir. 

 Alıcı ülkenin Ekli Liste’de yer alan ifadelere ek bir bilgi talebinde bulunması 
durumunda; mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Ekli Liste’ye bilgi 
ilave edilebilir.



İHRACAT KONTROLLERİ 

Sağlık sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması

 GGBS’ye girişi yapılmış ve Kontrol Görevlisi tarafından incelenerek onaylanmış 
ürünler için GGBS’den Sertifika çıktısı alınır. 

 Sertifika, Türkçe/İngilizce dillerinde düzenlenir. 

 Yeşil nüsha ve Ekli Liste’nin bir sureti ihracatçıya verilir, beyaz nüsha ve Ekli 
Liste’nin diğer sureti ise İl/İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilir.



İHRACAT KONTROLLERİ 

Sağlık sertifikası düzenlenmesi ve onaylanması

 Sertifikanın geçerlilik süresi 4 aydır.

 Raf ömrü 4 aydan kısa olan ürünler için sertifikanın geçerlilik süresi ürünün raf 
ömrü ile sınırlıdır.

 Sağlık Sertifikasında değişiklik talebi olması durumunda; Sertifikada yer 
alan bilgilerden «Gideceği yer ve ülke», «Alıcının adı ve adresi», «Nakil aracı» 
ve «Çıkış gümrüğü» bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

 Sertifikanın zayi olması durumunda; Ülke genelinde yayın yapan 
gazetelerden birine ilan verilir, gazete bir dilekçeye eklenerek il/ilçe 
müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Sertifika esas bilgiler alınarak yeniden 
düzenlenir.

 Sertifikanın tahrip olması durumunda; tahrip olmuş belge ile il/ilçe 
müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Sertifika esas bilgiler alınarak yeniden 
düzenlenir.



Mevzuata uygun olmayan ürünler için aşağıdaki 

tedbirlerinden  biri uygulanır. 

5996 Saylı kanunun 8. fıkrasında;

❖ İhraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri dönen ürünler, geri dönme sebebi de dikkate alınarak 
ayniyat tespiti yapıldıktan sonra resmi kontrole tabi tutulur.

❖ Kontrol sonucu mevzuata uygun olan ürünlerin yurda girişine izin verilir. 

Mevzuata uygun olmayan ürünler;

✓ Yeniden ihraç edilir. 

✓ Karantina altına alınır. 

✓ Özel işleme tâbi tutulur. 

✓ Esas kullanım amacı dışında başka bir kullanım amaçlı girişine izin verilir. 

✓ İtlaf ve imha edilir. 



İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER

İhraç edilen ürünlerin çeşitli nedenlerle geri dönmesi durumunda;

 İlgili gümrük müdürlüğünden il müdürlüğüne hitaben yazılmış uygunluk talep 
yazısı,

 İhracata ilişkin gümrük beyannamesi (çıkış ve giriş beyannameleri),

 Varsa ihracat aşamasında Bakanlığımızdan alınmış sertifika veya sertifikalar, 
ürün organik ise organik sertifikası,

 Ürüne ait çıkış faturası (varsa giriş faturası),

 İthal edilen ürünün ihraç edildikten sonra geri dönmesi halinde gümrüğe yazılan 
ithalat uygunluk yazısı,

 Geri dönme nedeni talep edilir.



İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER

 İnsan, hayvan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturacağı düşünülen 
veya şüpheli hallerde üründen numune alınır. 

 Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olan 
ürünlerin piyasaya arz edilmek üzere yurda girişine izin verilir. 

 Resmi kontrol sonucunda sadece etiket bilgilerinden kaynaklanan bir 
uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda; Etiket Taahhütnamesi alınarak 
ürünlerin yurda girişine izin verilir. 

 Bu ürünler etiket bilgileri Türk gıda/yem mevzuatına uygun hale 
getirildikten sonra piyasaya arz edilebilir. İl/ilçe müdürlüklerince ürün 
takibi yapılır.
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ALICI ÜLKE TALEBİNE GÖRE DÜZENLENEN 
SERTİFİKALAR

 Serbest Satış Sertifikası

 AB’ye Kuru meyve İhracatında düzenlenen Model sertifika (2019/1793/AB sayılı 
Komisyon Uygulama Tüzüğü 2021/2246/AB Güncellemesi)

 AB’ye Doğa Mantarı ve Yabani Meyve İhracatı Model Sertifika Düzenleme 
Prosedürü

 AB’ye Taze Meyve Sebze İhracatı Model Sertifika Düzenleme Prosedürü

 AB’ye Asma Yaprağı, Keçiboynuzu, Susam Ürünleri İhracatı Model Sertifika 
Düzenleme Prosedürleri

 Rusya Federasyonu’na Taze Meyve ve Sebze İhracatında Güvenlik Sertifikası

 Diğer ülke talepleri doğrultusunda düzenlenen sertifikalar (Çin)
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BİTKİSEL GIDA VE YEM, 

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME 

İHRACATINDA SERBEST SATIŞ SERTİFİKASI 

DÜZENLENMESİ

YASAL ÇERÇEVE

27.03.2015 TARİH VE 12715 SAYILI

SERBEST SATIŞ SERTİFİKASI / GLOBAL SERTİFİKA 

DÜZENLENMESİNE DAİR TALİMAT



SERBEST SATIŞ/GLOBAL SERTİFİKA TALİMATI

 Madde 1

 Amaç ve Kapsam

 (1)Bu talimat, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanun”u ve 25.11.2011 tarih ve 28123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve 
İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği” çerçevesinde 
bitkisel gıda, gıda katkı maddeleri, gıda ile temas eden madde ve 
malzemeler ile bitkisel yem, yemlik maddeler ve yem katkı 
maddelerinin ihracataşamalarında veya öncesinde, ürünlerin ülkemizde 
üretildiğini ve/veya serbestçe dolaşımda olduğunu gösterir “Serbest Satış 
Sertifikası” veya “Global Sertifika” düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul 
ve esasları belirler.



SERBEST SATIŞ/GLOBAL SERTİFİKA TALİMATI

 a)Bileşen listesi: Üründe girdi olarak kullanılan hammaddelerin azalan oranda 
belirtildiği üretici/ihracatçı tarafından düzenlenen belgeyi,

 b)Ürünün tarifi: Ürünün tanınmasına yardımcı olacak, ürünle ilgili görsel, 
şekilsel, içerik ile ilgili belirgin tanımlayıcı genel bilgileri içerir ürüne ait tarif,

 c)Ekli Liste: Birden fazla ürün için bir sertifika talebi olması durumunda 
üretici/ihracatçı tarafından düzenlenen ihracata konu olan/olacak ürünlere ait 
bilgileri içeren ek-3’de yer alan belgeyi,

 d)Sertifika: Ek-1ve ek-2 de yer alan Serbest Satış Sertifikasını veya Global 
Sertifika’yı,



SERBEST SATIŞ/GLOBAL SERTİFİKA TALİMATI

 Madde 3

 Genel hükümler

 (1)Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar hariç olmak üzere; sertifika 
talep edilen ürünü üreten üretici firmanın Kanun gereği kayıt veya onay 
belgesine sahip olması zorunludur.

 (2)Sertifika üretici veya ihracatçı veya yetkili temsilcisinin başvurusuna 
istinaden düzenlenir.



SERBEST SATIŞ/GLOBAL SERTİFİKA TALİMATI

Madde 4

Sertifika başvurusu

 (1) Sertifika talebine ilişkin başvuru, üretici/ihracatçı veya yetkili temsilcisi tarafından dilekçe 
ekinde; 

 ürüne ait üretici firma, 

 onay/kayıt numarası, 

 Marka ve ürünün ticari adı, 

 saklama koşulları, 

 ürünün tarifi ve bileşen listesi

bilgilerini içeren firma kaşeli ve yetkili imzalı belge ile il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

 (2)Aynı üretici tarafından üretilen birden fazla ürün için sertifika talep edilirse Ekli Liste  
ihracatçı tarafından iki nüsha halinde doldurularak başvuru dilekçesi ile birlikte il/ilçe 
müdürlüğüne verilir.

 (3)İl/ilçe müdürlüğü tarafından sertifika başvurusuna ait belgeler incelenir.

 İki nüsha halinde düzenlenen sertifikaya Ekli Liste eklenerek bir nüshası firmaya teslim edilir. 
Sertifika ve Ekli Listenin bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.



SERBEST SATIŞ/GLOBAL SERTİFİKA TALİMATI

 Mevzuatımıza göre ülkemizde üretilmesi, ithalatı ve satışa sunulması izne bağlı ürünler için 
sertifika talep edilmesi durumunda ürünlerin üretimi için izin/onay alınıp alınmadığı kontrol 
edilir.

 İzni/onayı olmayan ürünler için sertifika düzenlenmez.(Örneğin takviye edici gıdalar 
vb.)

 (5)Ülkemize ithalatı yapılmış ve ülkemizde satışa sunulmuş ürünlerin ihracata konu olması 
durumunda, bu ithal ürünler içinde sertifika düzenlenebilir.

 (6)Bakanlığımızdan izin alınarak alıcı ülke mevzuatına göre üretilmiş ülkemiz mevzuatına uygun 
olmayan ürünler için sertifika düzenlenmez.

 İhracatçı tarafından alıcı ülke talebi doğrultusunda sertifikaya ilave bilgi eklenmesi talebi 
bulunması durumunda;

 Mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ilave bilgi eklenebilir (Örneğin,“raf ömrü”vb.).

 Sertifika amacına uygun olmayan bilgiler eklenmez (Örneğin,“dioksindenaridir”“BSEdenaridir”vb.).

 Sertifika,Türkçe/İngilizce dillerinde düzenlenir.



SERBEST SATIŞ/GLOBAL SERTİFİKA TALİMATI

 Madde 6

 Diğer hükümler

 (1)Sertifikanın geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren 1(bir) yıldır.

 (2)Sertifikanın herhangi bir sebeple değişecek olması durumunda aslı il/ilçe 
müdürlüğünce geri alınır, iptal gerekçesi belirtilerek dosyada muhafaza edilir ve 
yeni sertifika düzenlenir.

 (3)Sertifika talep edilen ürünlerin;

 Birden fazla üretici tarafından üretilmiş olması ya da 

 Aynı üreticiye ait farklı illerde veya 

 Aynı ilde farklı adreslerde üretilmesi,

Durumunda ürünler için ayrı sertifika düzenlenir.
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