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T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
 

 
 

BİTKİSEL GIDA, BİTKİSEL YEM VE  
GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN 

İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜN İŞLEMLERİ  
İHRACATÇI FİRMALAR İÇİN KILAVUZ 

 

Ülkemizden bitkisel gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, bitkisel yem ve yemlik 

maddeler ile gıda veya yem amaçlı kullanılacak hayvansal olmayan maddelerin ihraç edildikten 

sonra çeşitli nedenlerle geri dönmesi durumunda geri dönen ürünün bulunduğu gümrük 

müdürlüğü tarafından ülkeye girişinin uygunluğunun değerlendirilmesinin talep edilmesi 

durumunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü)  tarafından gerekli 

işlemler yürütülmektedir. 

İhracattan geri dönen ürün işlemi talep edecek ihracatçıların öncelikle aşağıda yer alan 

kanun, yönetmelik ve talimatı incelemeleri faydalı olacaktır. Dokümanlara kamu mevzuat 

sisteminden kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308110  ulaşılabilir. 

• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (13.06.2010 tarih ve 

27610 sayılı Resmi Gazete)  

• Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri 

Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği (25 Kasım 2011 tarih ve 28123 sayılı Resmi 

Gazete) 

• Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri 

Dönen Ürünler İçin Uygulama Talimatı (10.03.2015 tarih ve 9965 sayılı) 

• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğleri 

 

İhracattan geri dönen ürün başvurusu 

 

İhraç edilen ürünün çeşitli nedenlerle geri dönmesi durumunda geri dönen ürünün ve ilgili 

gümrük müdürlüğünün bulunduğu ildeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne aşağıdaki belgelerle 

başvurulur: 

a) İlgili gümrük müdürlüğünden il müdürlüğüne hitaben yazılmış uygunluk talep yazısı, 

b) İhracata ilişkin gümrük beyannamesi (çıkış ve giriş beyannameleri), 

c) Varsa ihracat aşamasında Bakanlığımızdan alınmış sertifikalar, ürün organik ise organik 

sertifikası, 

ç) Ürüne ait çıkış faturası, varsa giriş faturası (aslı ya da fotokopileri), 

d) İthal edilen ürünün ihraç edildikten sonra geri dönmesi halinde gümrüğe yazılan ithalat 

uygunluk yazısı, 

e) Geri dönme nedeni ile ilgili alıcı ülke tarafından ya da ihracatçı firma tarafından yapılan 

açıklama yazısı. 

 

 

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308110
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İhracattan geri dönen ürün işlemleri 

 

Bilgi ve belgelerin tamamlanmasının ardından, ihracattan geri dönen ürünün ihraç edilen ürün 

olduğuna dair tespit yapılması gerekmektedir. Ayniyat tespiti yapılamayan ürünlerin yurda girişinin 

uygun olmadığı hususunda ilgili gümrük müdürlüğü bilgilendirilir. 

İhracattan geri dönen ürünün ihraç edilen ürün olduğuna dair tespit yapıldıktan sonra geri 

dönme nedeni de dikkate alınarak ürün resmi kontrole tabi tutulur. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı 

açısından tehlike oluşturacağı düşünülen veya şüpheli hallerde üründen numune alınır. 

Son tüketim tarihi geçmiş ve/veya kokuşmuş ve/veya çürümüş ve/veya yabancı madde 

karışmış ve/veya bozulmuş ürünlerin yurda girişine izin verilmez. Tavsiye edilen tüketim tarihi 

geçmiş ürünlerin resmi kontrol sonucunun Türk gıda/yem mevzuatına uygun olması durumunda 

yurda girişine izin verilir. 

Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olan ürünlerin piyasaya arz 

edilmek üzere yurda girişinin uygun olduğu hususunda ihracatçı ve ilgili gümrük müdürlüğü 

bilgilendirilir. 

Resmi kontrol sonucunda, sadece etiket bilgilerinden kaynaklanan bir uygunsuzluk tespit 

edilmesi durumunda; Etiket Taahhütnamesi (Ek-4) alınarak ürünlerin yurda girişine izin verilir. Bu 

ürünler etiket bilgileri Türk gıda/yem mevzuatına uygun hale getirildikten sonra piyasaya arz 

edilebilir. İl/ilçe müdürlüklerince ürünün takibi yapılır. 

Resmi kontrol sonucunda Türk gıda/yem mevzuatına uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin 

yurda girişinin uygun olmadığı hususunda ihracatçı ve ilgili gümrük müdürlüğü bilgilendirilir. 

 

 

İlk yayım tarihi: 17.01.2018 

Güncelleme tarihi: 10.09.2019 

 


