
28.05.2010 tarihli 299 no'lu Gümrük Birliği Komisyonu 

Kararı. 

 

 28 Mayıs 2010 tarihli  299 numaralı "Gümrük Birliği sıhhi önlemlerin uygulanmasına 
ilişkin''   Gümrük Birliği Komisyon Kararı  

  
(17.08.2010 N 341itibaren 20.09.2010 N 383itibaren 14.10.2010 N 432itibaren 18.11.2010 N 

456itibaren 02.03.2011 N 566itibaren 02.03.2011 N 567itibaren 02.03.2011 N 568itibaren 
02.03.2011 N 571itibaren 07.04.2011 N 622itibaren 18.10.2011 N 828itibaren 18.10.2011 N 

829itibaren 09.12.2011 N 859itibaren 09.12.2011 N 888itibaren 09.12.2011 N 889 
Gümrük Birliği Komisyonu Kararları 19.04.2012  N 34  

 itibaren Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim  Kurulu Kararları 15.06.2012 N 36  , 15.06.2012 N 
37,  20.07.2012 N 64   

itibaren Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu  Kararları 2012/08/16 N 125 itibaren 2012/08/23 N 
141  

 itibaren Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararları 24.08.2012 N 73  
itibaren Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararları 2012/06/11  N 206, 2012/06/11 N 208  

itibaren Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararları 17.12.2012 N 114,   
17.12.2012 N115  itibaren, Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu  Kararları 15.01.2013 N6, 

13.05.2014 N 71, 07.07.2014 N101  
itibaren Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararları  18.09.2014 N78  

 itibaren Avrasya  Ekonomik Komisyonu  Kurulu Kararları  18.11.2014 N209, 10.11.2015 N 149  
 itibaren  Avrasya  Ekonomik  Komisyonu  Yönetin  Kurulu Kararları  olarak  karşımıza  çıkar.) 

  

Gümrük Birliği Komisyonu kararları : 

1. Kabul edilenler : 

- Gümrük Birliği gümrük topraklarında ve gümrük sınırlarında sıhhi-epidemiyolojik denetime 
(kontrol) tabi malların ortak listesi (bundan sonra - Ortak liste olarak anılacaktır, Ek N 1); 

- Sıhhi-epidemiyolojik denetime tabi olan ürünlerin, ortak sıhhi-epidemiyolojik ve hijyenik 
şartları (bundan sonra - Ortak sağlık şartları, Ek N2) ; 

 10.11.2015 tarih ve  149  sayılı Avrasya  Ekonomik Komisyonu  Yönetim Kurulu Kararı) 

- Ürünlerin (mal) güvenliğini doğrulayan ortak belge formu (Devlet sicil kayıt ortak formu) (Ek N 
3); 

- Gümrük birliğinin gümrük sınırlarını geçen taşıma araçları ve kişileri, gümrük birliği 
topraklarında ve gümrük birliği toprakları üzerinden  kontrole tabi olan ürünlerin (malların) devlet 
sıhhi-epidemiyolojik denetim prosedürü yönetmelikleri (Ek N4). 

2. 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Rusya 
Federasyonuna Ortak liste ve Ortak sağlık şartlarını uygulanması. 

2-1. Gümrük Birliği Teknik Şartnamesinin etkili olduğu ve bu şartnamenin gerekleri 
doğrultusunda üretimi ve dağıtımı yapılan Ticarete konu olan ürünler için (ileride ürün olarak 
geçecektir) ortak sıhhi ve epidemik taleplerin belirlenmesi: 
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- Bölüm 14 göre  - 1 Haziran 2012 öncesi. Gümrük birliğinin "Kişisel koruma araçları güvenliği " 
teknik düzenlemesini yürürlüğe girmesi nedeniyle ''Kişisel koruyucu araçları ile ilgili talepler'' (TR CU 
019/2011); 

- 1 Temmuz 2012 öncesi: 

Bölüm 2 göre. Bölüm 8 göre  "Çocuk ürünlerinin güvenlik talepleri".  Gümrük birliğinin ''Çocuk 
ve ergenler için tasarlanmış ürün güvenliğine ilişkin'' teknik düzenlemenin (TR CU 007/2011) ve 
Gümrük birliği ''Oyuncak güvenliğine ilişkin'' teknik düzenlemenin (TR CU 008/2011) yürürlüğe 
girmesi nedeniyle '' Çocuk ve ergen için tasarlanmış basılı kitap ve basım sanayinin diğer ürünleriyle 
ilgili güvenlik gereksinimleri'' ; 

Bölüm 4 göre. Gümrük birliğinin "Parfümeri ve kozmetik ürünlerin güvenliğine ilişkin" (TR CU 
009/2011) teknik mevzuatın yürürlüğe girmesi ile bağlantılı olarak "parfüm ve kozmetik ürünleri ve 
ağız sağlığı ürünleri için gereksinimler"; 

Bölüm 10 göre. Gümrük birliğinin "Hafif sanayi ürünlerinin güvenliği" (TR CU 017/2011) konulu 
teknik mevzuatının yürürlüğe girmesi ile bağlantılı olarak "insan derisi, giyimi, ayakkabısı ile temas 
eden ürünlere karşı gereksinimler"; 

Bölüm 16 göre. Gümrük birliğinin "Ambalaj güvenliğine" ilişkin (TR CU 005/2011) teknik 
mevzuatının yürürlüğe girmesi ile bağlantılı olarak " gıda ürünleri ve çevre ile temasa yönelik polimer 
ve diğer malzemelerden üretilen madde ve ürünlere karşı gereksinimler". 

- 1 Temmuz 2013 öncesi: 

(Paragraf 07.07.2014 tarihli 101 numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı 
ile girişi yapılmıştır ) 

yeni düzenleme 18.11.2014 tarih ve  209 sayılı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu 
Kararı 

 Düzenlemenin başlangıç tarihi - 18.12.2014 

  

Bölüm 1 uyarınca . Gümrük birliğinin ''Etiketleme bölümündeki gıda ürünleri'' (TR CU 022/2011) 
teknik mevzuatın teknik düzenleme alanı olan gıda ürünlerin etiketlenmesi ilişkin talep bölümünde, 
gümrük birliğinin ''Tahıl güvenliğine ilişkin''(ТР ТС 015/2011), ''Sıvı ve katı yağ ürünleri için teknik 
düzenlemeler "(ТР ТС 024/2011), "Meyve ve sebze suyu ürünleri için teknik düzenlemeler" (TR CU 
023/2011 ), teknik mevzuatın teknik düzenleme alanı olan ürüne ilişkin talep bölümünde belirtilen 
teknik düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile bağlantılı olarak " Gıda ürünlerinin güvenlik 
gereksinimleri ve besin değerleri"; 

Bkz. Önceki düzenleme 28.05.2010 tarihli 299 Gümrük Birliği Komisyonu Kararı 

 Redaksiyonu 12.17.2014 (bu tarih de dahil) tarihine kadar geçerlidir 

  

Bölüm 1 uyarınca. Teknik düzenlemelere tabi olan gıda ürünlerinin etiketlenmesi için 
gereklilikleri açısından "emniyet ve gıda ürünlerinin besin değeri gereksinimleri" Teknik Düzenlemeler 
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yürürlüğe girmesi ile bağlantılı olarak (TR CU 022/2011) "Gıda ürünleri kendi etiketleme parçası olan" 
Gümrük Birliği'nin teknik düzenlemeleri; 

(Paragraf 07.07.2014 tarihli 101 numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı 
ile girişi yapılmıştır ) 

bölüm 22 altında. "Gıda katkı maddeleri ve tatlandırıcı güvenlik gereksinimleri" ve 23. Gümrük 
birliğinin gümrük mevzuatın teknik düzenleme alanı olan "Gıda katkı maddeleri, tatlandırıcılar ve 
yardımcı teknolojik araçlara ilişkin şartlar''(TR CU 029/2012) ve bu teknik mevzuatın yürürlüğe 
girmesi ile bağlantılı olarak '' Yardımcı teknolojik araçlarına ilişkin güvenlik şartları'' 

(Paragraf 07.07.2014 tarihli 101 numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı 
ile girişi yapılmıştır ) 

- 1 Mayıs 2014 yılına kadar - bölüm 1. e girişi yapılmıştır Gümrük birliğinin gümrük mevzuatın 
teknik düzenleme alanı olan ""Süt ve süt ürünlerinin güvenliği üzerine" (TR CU 033/2013) ve ''Et ve 
et ürünlerinin güvenliği üzerine'' (ТR СU 034/2013) ve bu teknik mevzuatın yürürlüğe girmesi ile 
bağlantılı olarak üretim talepleri bölümünde teknik gereksinimlerin yürürlüğe girmesi. 

-1 Temmuz 2014 yılına kadar- bölüm 6 göre yerini almıştır ''Polimer ve polimer içeren yapı 
malzemeleri ve mobilya gereksinimleri" Gümrük birliğinin gümrük mevzuatın teknik düzenleme alanı 
olan "Mobilya ürünlerin güvenliğine ilişkin" (TR CU 025/2012) ve bu teknik mevzuatın yürürlüğe 
girmesi ile, 

- 1 Mart 2014 kadar - bölüm 19 göre yerini almıştır. Üretim amaçlı kimya ve petrokimya 
ürünlerine ilişkin şartlar ''Gümrük birliğinin gümrük mevzuatın teknik düzenleme alanı olan "Özel 
sıvılar, yağlar ve yağlama malzemelerine ilişkin şartları'' ve bu teknik mevzuatın yürürlüğe girmesi ile 
bağlantılı olarak soğutma sıvıları şartları bölümünde (kod  3820 00 000 0) ''  yer alır.  (ТR СU 
030/2012). 

(paragraf  10.11.2015 tarihli 149  numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı 
ile girişi yapıldı) 

 Ürünler Avrasya Ekonomik Komisyonu ve Gümrük birliği komisyonu mevzuatında öngörülen 
geçiş dönemlerin bitimine kadar üretilebilir, girişi yapılabilir ve satışı gerçekleşebilir. 

(Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı md. 2-1 dahil edilmiştir  2012/08/23 N 
141) 

3. 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Rusya 
Federasyonu yetkili makamları tarafında yürütülecekler: 

Bu karara ilişkin  Ek N 3  devlet kayıt belgelerinin verilmesi 

Bu Kararın Ek N 4 uyarınca gümrük birliği gümrük alanında ve gümrük sınırında sıhhi ve 
epidemiyolojik denetimi (kontrol). 

4. Tarafları 7 Haziran 2010 tarihine kadar Gümrük Birliği Komisyonu Sekreterliğine 
sağlanacaklar: 

4.1. sıhhi önlemlerin uygulanması alanında yetkili organları hakkında bilgiler; 

4.2. Gümrük Birliğinin gümrük sınır kontrol noktalarında sağlık ve karantina noktaların listeleri; 

4.3. 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ürün (mal) güvenliğini doğrulayan belgelerin örnekleri. 
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5. Gümrük Birliği Komisyonu Sekreterliğine, 10 Haziran 2010 tarihine kadar, bu kararın 4 mad. 
uyarınca gelen bilgi ve belgeleri taraflara göndermek. 

6.  1, 2 ve 3 maddeleri Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girecekler. 

  

Gümrük Birliği Komisyonu Üyeleri: 

  

Belarus Cumhuriyeti 
(imza) 

А. Kobyakov 
  
  

Kazakistan Cumhuriyeti 
(imza) 

U. Şukuev 
  
  

Rusya Federasyonu 
(İmza) 

İ. Şuvalov 

  

  

 

 Gümrük birliği alanında  ve gümrük sınırında 

 Sıhhi ve epidemiyolojik denetime tabi tutulan ürünlerin ortak listesi (kontrol) 

Bölüm I Sıhhi-epidemiyolojik denetimine(kontrol) tabi tutulan  

malların listesi 

Bölüm II Devlet tescile tabi malların listesi 

Bölüm IIIDevlet sicil kaydına tabi olan ürün listesine uygun olan malların listesi  

 Gümrük Birliği'nin dış ekonomik faaliyetlerine ilişkin ürün terminolojisi kodu atanmasına 
rağmen 

Devlet tescil kayıt belgelerin sunulmasına ihtiyaç duyulmayan 

 malların listesi 

  

Sıhhi ve epidemiyolojik denetimine tabi tutulan mallara ilişkin 

http://www.alta.ru/tamdoc/10sr0299/#c5c4c8cddbc920cfc5d0c5d7c5cddc
http://www.alta.ru/tamdoc/10sr0299/#d0e0e7e4e5eb2049
http://www.alta.ru/tamdoc/10sr0299/#d0e0e7e4e5eb204949
http://www.alta.ru/tamdoc/10sr0299/#r3
http://www.alta.ru/tamdoc/10sr0299/#d2d0c5c1cec2c0cdc8df


ortak sıhhi-epidemiyolojik ve hijyen şartları 

Devlet kayıt belgesi 

Ek N 1 Sıhhi-epidemiyolojik ve hijyen şartların uyarınca 

 ürün(mal) güvenliğini onaylayan ortak belge formun tesciline ilişkin 

yönetmelik 

Ek N2 Devlet sicil kayıt belgelerine ilişkin Yönetmelik 

Ek N 3 Devlet kayıt belgesi Eki 

Ulusal sıhhi ve epidemik kontrollerin  

gümrük noktalarından ya da sahalarından  kontrole tabi mallarla 

sınırları araçlarıyla geçen şahıslar üzerinde 

kontrol sürecinin gerçekleşmesi 

 I.  Uygulama Alanı  

II. Terimler ve Tanımlar 

III. Genel hususlar 

IV.Gümrük birliğinin gümrük sınırlarında 

denetime tabi ürün, taşıma aracı ve şahısların ilişkin 

Devletin sıhhi-epidemiyolojik denetimin 

uygulanması 

V. Gümrük Birliğinin gümrük sınır kontrol noktalarında 

Devlet denetim organlarına ait 

yetkili kişilerin etkileşimi 

VI. Gümrük birliğinin gümrük sınırında 

denetime(kontrol) tabi ürünlerin 

sıhhi-epidemiyolojik 

denetimin uygulanması 

Ek N 1 Gümrük birliği sınırlarında hava alanı geçiş noktalarında, 

 deniz geçitleri, nehir, demir yolu ve kara yolu geçiş noktalarında 
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 sıhhi-karantina denetimi gerçekleştirmek için 

 yapı, tesis ve binaların 

teknik donanım ve ekipmana ilişkin 

şartlar. 

        I.  Genel hususlar  
        II.   Sıhhi karantina noktasının bina kompleksi  
        - III  Geçici izolasyon için mekan  
        IV.   Bulaşıcı hastalık tespit edilen( hastalık şüphesi)  
        taşıma aracın yerleşmesi için   
        sıhhi parklar,  
        V.  İnsan için tehdit oluşturan kimyasal,   
      biyolojik ve radyoaktif maddelerin,   
        atıkların ve diğer yüklerin   
       geçici saklanması ve muayenesi amaçlı   
      özel olarak donatılmış bina, yapı ve tesisler  
       VI.   Gıda maddelerin, malzeme ve ürünlerinin   
       biyolojik ve radyoaktif maddelerin,   
       özel olarak donatılmış bina, yapı ve tesisler  
      VII.  SKN (sıhhı kontrol noktası) tesis ekipmanı ve alanları  
      VIII. Geçiş noktasında hastanın geçici izolasyonu için odaların ölçümü 
ve   
       ekipmanı  

Ek N2   Gümrük birliği  sınırlarının sıhhi koruma faaliyetlerinin yürütülmesini gerektiren 

enfeksiyon (parazit) hastalıkları listesi 

Ek N 3 Sıhhi-epidemiyolojik hastalıkları önleme faaliyetleri 

(hasta veya şüpheli hastalık tespitinde, 

sıhhi koruma önlemlerini gerektiren sınırlar) 

Ek N 4 Kayıt ve raporlama formları 

            Form U 1 SKN nöbet kabül-teslim kayıt defteri   
            Form U-2 Taşıma aracı sıhhi-karantina denetim kayıt   
           defteri  
            Form F-3 Denetime tabi tutulan ürünlerin sıhhi karantina denetim   
           kayıt defteri  
            Form U 4 Taşıma aracının sıhhi ve karantina denetimi esnasında 
tespit edilen hasta veya   
           bulaşıcı hastalık şüphesi olan hasta   
           kayıt defteri  
            Form U-5 Insan cesedi taşımasına ilişkin kayıt defteri  
            Detaylar  Gümrük birliğinin gümrük bölgesi hijyen güvenliği 
faaliyetlerine      
           denetimin uygulanması                              

Ek N 5Nakliyeciye veya yük taşıma sorumluluğunu taşıyan şahsa   

yükle ilgili bildiri yapılması 
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Gümrük Birliği  
komisyon kararı ile   

onaylanmıştır  
- 28 Mayıs 2010 . N 299 

  
 

 

 
 
 

 GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜMRÜK BÖLGESİNDE     VE GÜMRÜK SINIRINDA SIHHİ     VE 
EPİDEMİK DENETİME(KONTROLE) TABİ TUTULAN MALLARIN ORTAK LİSTESİ  

  
(Gümrük komisyonu kararı düzenlemeleri  17.08.2010 N 341, 

20.09.2010 N 383, 14.10.2010 N 432, 
18.11.2010 N 456,  02.03.2011 N 566, 
 02.03.2011 N 567,  02.03.2011 N 568, 
02.03.2011 N 571,  07.04.2011 N 622, 
18.10.2011 N 828, 18.10.2011 N 829, 
09.12.2011 N 859, 09.12.2011 N 888, 

 09.12.2011 N 889, Avrasya ekonomi komisyonu üyeleri kararı 19.04.2012 N 34, 
Avrupa ekonomi komisyonu konsey kararı 

15.06.2012 N 36, 15.06.2012 N 37,  20.07.2012 N 64, 
Avrasya ekonomi komisyonu üyeleri kararı 

 16.08.2012 N 125,  23.08.2012 N 141, 
Avrupa ekonomi komisyonu konsey kararı 

 24.08.2012 N 73, 
Avrasya ekonomi komisyonu üyeleri kararı 

 06.11.2012 N 206, 06.11.2012 N 208, 
Avrupa ekonomi komisyonu konsey kararı 

 17.12.2012 N 114,  17.12.2012 N 115, 
Avrasya ekonomi komisyonu üyeleri kararı 

15.01.2013 N 6,  13.05.2014 N 71, 07.07.2014 N 101, 
Avrasya ekonomi komisyonu üyeleri kararı 

 18.09.2014 N 78) 
Bölüm I  

 Sıhhi ve epidemik- denetlemeye tabi olan  
ürünlerin listesi 

  

1. Gıda ürünleri, ( İnsanın yiyecek olarak kullandığı işlenmiş veya doğal ürünler), genetiği 
değiştirilmiş (transgenik) organizmalar kullanarak elde edilen gıda ürünleri (gümrük birliği dış 
ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji gruplarından : 02 - 05, 07 - 25, 27 - 29, 32 - 34, 35). 

(02.03.2011 N 566 Gümrük Birliği  Komisyonu kararı) 

Çocuk için ürünler: oyun ve oyuncak, nevresim takımları, giysi, ayakkabı, ders kitapları, 
mobilya, puset, çanta (çantalar, sırt çantaları, evrak çantaları, vb), günlükler ve benzeri eşya, defter, 
karton ve kâğıttan diğer kırtasiye ürünleri, kırtasiye malzemeleri veya çocuğa yönelik suni polimer ve 
sentetik okul malzemeleri (gümrük birliği dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji 
gruplarından : 32, 34, 39, 40, 42 - 44, 46, 48- 56, 60 - 65, 87, 94, 95). 

(18.10.2011 N 828 Gümrük Birliği Komisyonu  kararı) 
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Malzeme, ekipman, maddeler içme suyu temini ve yüzme havuzu atık su arıtımı alanında 
kullanılan cihazlar (Gümrük birliği dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji gruplarından : 25, 
38 - 40, 48, 84, 85) 

(18.10.2011 N 828 Gümrük Birliği Komisyonu  kararı) 

4. Parfüm ve güzellik ürünleri, ağız  ve diş bakımı ürünler grubu (Gümrük birliği dış ekonomik 
faaliyetlerin ortak ürün terminolojisinden grup  33). 

Üretim amaçlı kimya ve petrokimya ürünleri, ev kimyasalları, boya ve vernik malzemeleri ( 
(Gümrük birliği dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji gruplardan : 32- 34, 38). 

(02.03.2011 N 566 Gümrük Birliği  Komisyonu kararı) 

6. İnşaat, nakliye, mobilya ve ev eşyaları üretiminde kullanılacak polimer, sentetik ve diğer 
malzemeler; mobilya; kimyasal lif ve tekstil yardımcı malzemelerini içeren dikim ve örme 
malzemeleri; suni ve sentetik deri, ayakkabı ve giyim üretiminde kullanılana tekstil malzemeleri. 
(Gümrük birliği dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji grubundan32. 39. 40. 42 - 44. 45. 46. 
48. 50. 51. 52. 53. 54. 55 - 59. 60. 69. 94). 

( 02.03.2011 N 566,  18.10.2011 N 828 Gümrük Birliği Komisyonu  kararları ) 

7. Taşıma araçları ve ev aletleri (içme suyu ve gıda ile temas hariç)  için yedek parçalar hariç 
üretim, tıp ve evsel amaçlı üretim mühendisliği ve alet üretimi ürünleri (Gümrük birliği dış ekonomik 
faaliyetlerin ortak ürün terminoloji grubundan 38. 84. 85. 90. 94). 

(18.10.2011 N 828 Gümrük Birliği Komisyonu  kararı) 

8. Yayıncılık ürünleri: Genel orta öğretim ve yüksek öğretim eğitim yayınları, çocuklar ve 
ergenler için kitap ve dergi yayınları (Gümrük birliği dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji 
grubundan: 48. 49). 

Üretim sürecinde işleme(boya, emilim vb) tabi olan doğal hammadde ürünleri (Gümrük birliği 
dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji grubundan: 25. 43. 44. 46. 50 - 53). 

(18.10.2011 N 828 Gümrük Birliği Komisyonu  kararı) 

İnsan cildi ile temas eden ürünler için malzemeler, giyim, ayakkabı (Gümrük birliği dış ekonomik 
faaliyetlerin ortak ürün terminoloji grubundan: 30. 39. 40. 42. 43. 48. 50 - 60. 61 - 65. 67. 68. 82. 96). 

(18.10.2011 N 828 Gümrük Birliği Komisyonu  kararı) 

11. İyonize ışınlama ve üretkenlik kaynağı olan ürünler ve mamuller, radyoaktif maddeler içeren 
ürünler(Gümrük birliği dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji grubundan 25. 26. 28. 68. 69. 
72. 74 - 76. 78 - 81. 84. 87). 

12. Hijyen standartlarında radyoaktif madde içeriğini düzenleyen inşaat malzemeleri ve 
hammaddeler dahil geri dönüşümlü üretim atıkları, demir ve demir dışı metaller (hurda) (Gümrük 
birliği dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji grubundan : 25. 26. 28. 68. 69. 72. 74 - 76. 78 
- 81. 84. 87). 

13. Tütün ürünleri ve ham tütün (Gümrük birliği dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji 
grubundan  24). 

14.Kişisel koruma araçları (Gümrük birliği dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji 
grubundan  39. 40. 64. 65. 90). 
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(18.10.2011 N 828 Gümrük Birliği Komisyonu  kararı) 

15. Pestisitler ve tarım ilaçları (Gümrük birliği dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji 
grubundan 31. 38). 

16. Gıda ürünleri ile temas eden malzeme, donanım ve ürünler (Gümrük birliği dış ekonomik 
faaliyetlerin ortak ürün terminoloji grubundan  39. 40. 44. 45. 46. 47. 48. 56. 63. 69. 70. 73. 74. 76. 
82. 85. 96). 

(18.10.2011 N 828 Gümrük Birliği Komisyonu  kararı) 

17. Hava taşıma, hava temizleme ve filtreleme ekipmanları ve malzemeleri (Gümrük birliği dış 
ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji grubundan  38-40. 48. 52 - 56. 59. 60. 84. 85). 

(18.10.2011 N 828 Gümrük Birliği Komisyonu  kararı) 

18.Buzlanmaya karşı reaktifler (Gümrük birliği dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji 
grubundan 38). 

19.Taraflardan birinin geçici sıhhi tedbirler uyguladığı diğer ürünler (Gümrük birliği dış 
ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji grubundan : 02 - 96). 

  

Bölüm II  
Devlet  tesciline    

tabi olan   malların listesi 

  

1.Kapsam dışıdır - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı. 

2. Bebek maması ürünleri (Gümrük birliği dış ekonomik faaliyetlerin ortak ürün terminoloji grubu 
N 03) 

(18.09.2014 N 78 paragraf 2 değiştirilmiş Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu  kararı) 

3-5. hariçtir. - 18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı. 

6. Dezenfeksiyon, dezenfeksiyon ve haşere ürünleri (veterinerlikte kullanılanlar hariç sağlık 
tesislerinde, diğer tesislerde ve günlük yaşamda kullanılanlar) 

7. Günlük yaşamda kullanılan kimyasal ürünler 

8. İnsan sağlığına olumsuz etki eden potansiyel tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddeler ve 
bunlardan üretilen preparatlar (ilaçlar hariç), üretim, kullanım, taşıma, işleme ve yaşam koşullarında 
insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunan, doğal veya sentetik kökenli münferit 
maddeler (bileşikler). 

9. İçme suyu sistemlerin kullanımına yönelik malzeme, donanım, cihaz ve içme suyu temininde 
kullanılmak üzere tasarlanmış diğer teknik araçlar. 

10. Yetişkinler için kişisel bakım ürünleri 

(  18.09.2014 N 78   madde 10 değiştirilmiş Avrasya Ekonomik Komisyonu kararı ) 
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11. Gıda ürünleri ile temas edecek malzemeler için tasarlanmıştır (kapkacak, çatal bıçak, teknik 
donanım ve paketleme hariç (kapatma gereçleri) 

(18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi  kararı ) 

Bu bölümün 1-7 maddelerinde belirtilen malların girişi ve satışı 17-30 mad. (Gümrük birliğinin 
gümrük alanında ve gümrük birliğinin gümrük sınırlarından taşınan denetime tabi tutulan ürünler, 
gümrük birliğinin gümrük sınırlarını geçen taşıma araçları ve şahıslara ilişkin devlet sıhhi-
epidemiyolojik denetim sürecinin gerçekleşmesine ilişkin yönetmelik) uygun olarak güvenliğini 
doğrulayan belgenin varlığında gerçekleşir. 

(18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi  kararı ) 

Hammaddeler, imalatçı (üretici) tarafından sadece parfümeri ve kozmetik ürünlerin üretimi için 
tasarlanan aktif maddeler, ev kimyasalları, bitki koruma, dezenfeksiyon, dezenfektan ve ilaçlama 
araçları yanı sıra ilaç endüstrisinin ürünleri devlet tesciline tabi değiller. 

( 18.11.2010 N 456  Gümrük Birliği Komisyonu kararı  düzeltmesi) 

Denetime tabi tutulan malların gümrük birliğinin gümrük alanına girişinde ve satışında I ve II 
bölümlerin ortak ürün listesinde sınıflandırılması için, ticari ve taşıma belgelerin içeriğinde veya ürün 
üreticisi bilgilendirme mektubunda bulunan ve  bölüm I-II ortak ürün listesinde belirtilen ürün kullanım 
alanını onaylayan bilgiler dayanak olarak alınır. 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile girmiştir) 

Gümrük Birliğinin gümrük alanına ilk defa girişi yapılan mallar, Gümrük birliğinin gümrük 
sınırlarında ilk defa üretilen ve aşağıdaki ayrıntılı mal tanımı ve kodlama sistemi pozisyonlarına dahil 
ve bu bölümün 1-7 mad. belirtilen mallar devlet kaydına tabi tutulurlar. 

(Gümrük Birliği Komisyonu kararı17.08.2010 N 341Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu 
Kararları 2014/09/18 K 78) 

  

  

Gümrük birliği dış 
ekonomik 

faaliyetlerin ortak 
ürün terminoloji 

koduna göre ürünün 
sınıflandırılması 

Ürünün kısa adı <*> 

Grup 02 
Etler ve yenilebilir sakatat ürünleri 

 
 
hariçtir - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 03Balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer 
omurgasızlar 

 0305'den  Bebek maması ürünü olan (üretici belgesine göre) kurutulmuş 
tuzlanmış veya salamura edilmiş balık; bebek maması ürünü 
olan (üretici belgesine göre) soğuk veya sıcak füme edilmiş balık 

( 18.09.2014 N 78 olarak 
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Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı) 

 0306'dan Bebek maması ürünü olan (üretici belgesine göre) taze, canlı, 
soğutulmuş, dondurulmuş hariç tuzlanmış, kurutulmuş veya 
salamura edilmiş kabuk içinde olan olmayan kabuklular; bebek 
maması ürünü olan (üretici belgesine göre) taze, canlı, 
soğutulmuş, dondurulmuş hariç tuzlanmış, kurutulmuş, salamura 
edilmiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş kabuk içinde 
olan kabuklular; 

( 18.09.2014 N 78 olarak 
Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı) 

 030'den Bebek maması gıda ürünleri olan (üretici belgelerine göre) 
kabuklu veya kabuksuz deniz ürünleri, kurutulmuş, tuzlanmış 
veya salamura, taze, canlı, soğutulmuş, taze ürünler hariç 

( 18.09.2014 N 78 olarak 
Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı) 

 0308'den  Bebek maması ürünleri olan (üretici belgelerine göre)su 
omurgasızlar tuzlu kabuklular ve yumuşakçalar dışındakiler, 
kurutulmuş veya salamura, taze, canlı, soğutulmuş, dondurulmuş 
hariç . 

( 18.09.2014 N 78 olarak 
Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı) 

Grup 04Süt ürünleri; tavuk yumurtaları; doğal bal;  başka yerde belirtilmeyen veya yer 
almayan yenilebilir hayvansal ürünler 

 
hariçtir - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 07 - 09 

 grupları 
 
hariçtir. - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

11 - 13 

 grupları 
 
hariçtir. - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 15Hayvansal ve bitkisel kökenli yağlar ve bunları parçalama ürünleri; yenilebilir 
yağlar; hayvansal veya bitkisel kökenli mumlar 

 
hariçtir - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 16Hazır et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları 
ürünleri 

 1601 00'den  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 1602'den hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 1603 00'den hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 1604'den  Bebek maması ürünleri olan (üretici belgelerine göre) hazır ya da 
konserve balık; dondurulmuş ve çiğ hariç havyar ve havyar 
yerine kullanılan, balık yumurtalarından hazırlanan bebek 
maması ürünleri (üretici belgelerine göre). 
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( 18.09.2014 N 78 olarak 
Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı) 

 1605'den  Bebek maması ürünleri olan(üretici belgelerine göre) kabuklular, 
yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları konserveleri veya 
benzer hazır ürünler 

( 18.09.2014 N 78 olarak 
Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı) 

Grup 17 - 20  
 
hariçtir. - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 21Çeşitli gıda ürünleri 

 2101'den  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

2102 hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2103' den  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2104'den  Bebek maması ürünü olan(üretici belgelerine göre) balık ya da su 
omurgasızları içeren  homojenize kompozit gıda ürünleri 

( 18.09.2014 N 78 olarak 
Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı) 

 2105 00'dan  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2106'dan  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 22 
Alkollü ve alkolsüz içecekler ve sirke  

 
hariçtir - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 25 
Tuz; kükürt; toprak ve taş; sıva malzemeleri, kireçler ve çimento 

 2 501 00 91'den  hariçtir. 
 - 15.06.2012 N 36 Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2501 00 100 0'dan  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2505'den İçme suyu kaynağı uygulamasında kullanılan,  grup 26  metal 
taşıyan kumlar hariç, boyanmış veya boyanmamış her türlü doğal 
kumlar 

( 15.06.2012 N 36, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından girişi 
yapıldı 
18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu  
Yönetim Kurulu kararları değiştirilmiştir) 

 2508'den  İçme suyu kaynağı uygulamasında kullanılan diğer killer ( 6806  
ticari mal poziyondaki genişletilmiş killer harıç) kalsine edilmiş 
veya edilmemiş andaluzitler, disten ve sillimanit; mullit; şamot 
veya dinas topraklar. 
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( 15.06.2012 N 36, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından girişi 
yapıldı 
18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu  
Yönetim Kurulu kararları değiştirilmiştir) 

 2512 00 000 0'dan Içme suyu temini uygulamasında kullanılan, 1 ya da daha az olan 
bir özgül ağırlıklı, kalsine edilmiş veya edilmemiş silisli fosil 
(örneğin kizelgur, tripolite ve diatomit) ve benzeri silisli topraklar 

( 15.06.2012 N 36, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından girişi 
yapıldı 
18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu  
Yönetim Kurulu kararları değiştirilmiştir) 

Grup 28İnnorganik kimyasal ürünler; değerli metallerin inorganik veya organik 
bileşimleri, nadir toprak metalleri, radyoaktif elemanlar ya da izotoplar 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararıyla girilmiştir) 

 2804'ten hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2807 00 100 0'dan  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2811'den  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2827'den  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2828'den Hipokloritler; teknik kalsiyum hipoklorit; kloritler; dezenfektan, 
dezenfeksiyon ve dezinsektsiyon (evde, sağlık kurumlarında ve 
diğer tesis alanların kullanımı için (veterinerlik alanında kullanımı 
harıç)) ürünü olan(üretici belgelerine göre) hipobromitler 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

 2829'dan  Kloratlar ve perkloratlar; bromat ve perbromates; dezenfektan, 
dezenfeksiyon ve dezinsektsiyon (evde, sağlık kurumlarında ve 
diğer tesis alanların kullanımı için (veterinerlik alanında kullanımı 
hariç)) 
ürünü olan iyodürler ve periyodatlar (üreticisi belgelerine göre) 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

 2832'den hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2833'ten  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2834'den  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2835'ten  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2836'dan  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 29Organik kimyasal bileşenleri 

http://www.alta.ru/tamdoc/12sr0036/
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/code/2512000000/
http://www.alta.ru/tamdoc/12sr0036/
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=28
http://www.alta.ru/tamdoc/12sr0036/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=2804
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/code/2807001000/
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=2811
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=2827
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=2828
http://www.alta.ru/tamdoc/12sr0036/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=2829
http://www.alta.ru/tamdoc/12sr0036/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=2832
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=2833
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=2834
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=2835
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=2836
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=29


 2905'den  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2912'den  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 2915'ten  Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, 
halojenürler, peroksitler ve peroksiasitler; bunların halojenlenmiş, 
sülfonlu, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

 2916'dan Doymamış asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, 
halojenürler, peroksitler ve peroksiasitler; bunların halojenlenmiş, 
sülfonlu, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

 2917'den Polikarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, 
peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfonlu, 
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

 2918'den  Ek oksijen fonksiyonu içeren karboksilik asitler ve bunların 
anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitler ile 
karboksilik asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfonatlanır, 
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

 2919'dan  Zor fosforik asit eteri ve aktofosfatlar dahil bunların tuzları; 
bunların halojenlenmiş, sülfonatlanmış, nitrolanmış veya 
nitrozolanmış türevleri 

 2920'den Ametal diğer inorganik asit esterleri ve bunları tuzları (hidrojen 
halojenür esterleri hariç); bunların halojenlenmiş, sülfonatlanmış, 
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 

 2921'den  Amino fonksiyonlu grup ile bileşimleri 

 2922'den Amin bileşikleri, oksijen içeren fonksiyonel gruplar 

 2923'ten  Tuzlar ve dörtlü amonyum hidroksitler; kimyasal yapısı bilinsin 
veya bilinmesin lesitin ve diğer fosfoaminolipidler, 

 2924'ten Fonksiyonel karboksamid grubu içeren bileşikler; amit 
fonksiyonel grubunu içeren karbonik asit bileşikleri 

 2925'ten Fonksiyonel Karboksimid ihtiva eden bileşikler (sakarin ve tuzlar 
da dahil) ve  imin fonksiyonel grubu ihtiva eden bileşikler. 

 2926'dan  Fonksiyonel nitril grubunu ihtiva eden bileşikler, 

 2927 00 000 0'dan  Diazo, azo veya azoxy bileşikleri 

 2928 00'dan  Organik hidrazin veya hidroksilamin türevleri 

 2929'dan  Diğer azot içeren fonksiyonel grupları ihtiva eden bileşikler, 

 2930'dan  Organik kükürt bileşikleri 

 2931'den  Organik ve inorganik bileşikler ve diğerleri 

( 09.12.2011 N 859  Gümrük Birliği Komisyonu Karar değişikliği) 

 2932'den Bir hetero atom oksijen içeren heterosiklik bileşikler (ler) 

 2933'ten  Bir hetero atom azot (lar) ihtiva eden heterosiklik bileşikler 

 2934'ten  hariçtir. 
 -  17.08.2010 N341  Gümrük Birliği Komisyonu kararı 

 2935 00'dan  Sulfonamidler 
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 2936'dan  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 30Eczacılık ürünleri  
 
hariçtir - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 32Tanen veya boyama ekstreleri; tannin ve bunların türevleri; boyalar, pigmentler 
ve diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler; macunlar; matbaa mürekkebi, 

mürekkep, maskara 

3201 hariçtir. 
 -  17.08.2010 N341  Gümrük Birliği Komisyonu kararı 

3202 Sentetik organik tabaklama maddeleri; inorganik tabaklama 
maddeleri; tanen maddelerini içeren veya içermeyen tabaklama 
müstahzarları; ön tabaklama için enzimatik müstahzarlar 

 3203 00 'den  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

3204 Kimyasal yapısı bilinen veya bilinmeyen sentetik organik boyama 
maddeleri; bu grubun 3 numaralı notunda tanımlanan sentetik 
organik boyama maddelerine dayanılarak üretilen müstahzarlar; 
kimyasal yapısı bilinen veya bilinmeyen, optik parlatıcı veya 
fosfor olarak kullanılan sentetik organik ürünler 

3205 00 000 0 Renkli vernikler; bu grubun 3 numaralı notunda belirtilen renkli 
vernik bazlı müstahzarlar 

 3206'den hariçtir. - 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu 
Kararı 

 3207'den 

 3212'den 

 3214'ten 

3206 Diğer boyama maddeleri; bu grubun 3 numaralı notunda belirtilen 
müstahzarlar, mal pozisyonundaki ürünler hariç 3203. 3204 veya 
3205; kimyasal yapısı bilinen veya bilinmeyen fosfor (luminofor) 
olarak kullanılan inorganik ürünler 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

3207 Hazır pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar ve hazır renkler, 
emaye ve, sırlar (slip), sıvı cilalar ve seramik, emaye veya cam 
üretiminde kullanılan benzeri müstahzarlar; Toz, granül veya pul 
cam malzeme ve diğer cam ürünleri 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

3208 Sentetik polimerlere dayanan ya da kimyasal olarak modifiye 
edilmiş doğal polimerler, dağılmış veya sulu olmayan bir ortam 
içinde çözülmüş (emaye ve vernik dahil) Boyalar ve cilalar; Bu 
bölümün dipnotunda 4 numara ile tanımlanan çözümler 

3209 Dağılmış veya sulu bir ortam içinde çözülmüş sentetik 
polimerlere ya da kimyasal olarak modifiye edilmiş doğal 
polimerler dayanan boyalar ve cilalar (emaye ve parlatıcılar dahil) 

3210 00 Derinin işlenmesi için kullanılan boya ve vernikler(emaye, 
parlatıcılar ve yapıştırıcıları dahil) ve diğer hazırlanmış su 
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pigmentleri 

3212 Boya üretiminde(emaye dahil) kullanılan pastel veya sulu, susuz 
ortamda dağılan (metal tozlar ve pullar dahil) pigmentler, 
kabartma için folyo; perakende satış için paketlere veya formlara 
paketlenmiş boyalar ve diğer boyayıcı maddeler. 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

3214 Cam ve bahçe dolgu maddeleri, reçine çimentolar, doldurmayı 
bileşikleri ve diğer macunlar; boyama işleri için macun; dış cephe 
yüzeyleri, binaların iç duvarları, zemin, tavan ve benzeri 
yüzeylerin hazırlanması için ateşe dayanıklı olmayan bileşenler. 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

Grup 33Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet gereçleri 

  
(18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi  kararı ) 

 3307'den Aromalı veya aromasız, dezenfektan özelliklerine sahip veya 
sahip olmayan oda deodorantları. 

Grup 34 
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, deterjanlar, yağlar, suni ve müstahzar mumlar, 

temizleme ve parlatma için bileşimler, mumlar ve benzeri eşyalar, modelleme 
macunları, oyun hamuru, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları 

3401 hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 3401'den hariçtir. 
 - 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

3402 20 Organik aktif yüzey maddeleri(sabun hariç); aktif yüzey 
maddeleri, deterjanlar (yıkama yan ürünleri), perakende satış için 
paketlenmiş sabun içeren veya içermeyen temizlik ürünleri (mal 
pozisyondaki araçlar hariç) 3401; 

3402 90 Organik aktif yüzey maddeleri(sabun hariç); aktif yüzey 
maddeleri, deterjanlar (yıkama yan ürünleri), sabun içeren veya 
içermeyen temizlik ürünleri (mal pozisyondaki gereçler hariç) ve 
diğerleri 3401; 

 3403' ten Tekstil malzemelerinin, deri, kürk ve ya bitümenli minerallerden 
elde edilen içeren petrol ve petrol ürünlerinin yağ veya gres 
işlenmesinde kullanılan araçlar. 

3405 40 000 0 Temizlik macunları ve deterjanları, diğer temizlik ürünleri 

Grup 35 
Protein maddeler; tadil edilmiş nişastalar; yapıştırıcılar; enzimler 

 3501 'den  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 3502'den  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 3503 00'dan hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 
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 3504 00'dan  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 3505'den  hariçtir. 
 -  17.08.2010 N341  Gümrük Birliği Komisyonu kararı 

3506 Başka yerde belirtilmeyen veya dahil edilmeyen yapıştırıcılar ve 
diğer hazır yapıştırıcılar;  net ağırlığı en fazla 1 kg olan 
perakende satış için paketlenmiş yapıştırıcı ya da yapıştırıcı 
olarak kullanılmak üzere uygun ürünler. 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

 3507'den  hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 38Diğer kimyasal ürünler 

 3802'den  Aktif karbon; içme suyu temini için kullanılan aktif doğal mineral 
ürünler 

( 15.06.2012 N 36, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından girişi 
yapıldı 
18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu  
Yönetim Kurulu kararları değiştirilmiştir) 

 3802 10 000 0'dan hariçtir. 
 - 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 3808'den  Böcek öldürücüler, rodentisitler, fungisitler, herbisitler, çim 
büyüme önleyicileri ve bitki büyüme düzenleyicileri, perakende 
satış için paketlenmiş veya insanların güvenliğini ve sağlığını 
(veterinerlik hariç) sağlamak için sağlık tesisleri ve diğer 
tesislerde, günlük yaşamda kullanılmak üzere tasarlanmış hazır 
preparat ve madde olarak sunulmuş dezenfektanlar ve benzeri 
ürünler 

3809 Dekorasyon malzemeleri, boyamayı hızlandıran ve sabitleyen ve 
diğer ürünler, daha önce başka yerde belirtilmeyen veya dahil 
edilmeyen tekstil, kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan 
hazır ürünler (örneğin işleme ve boya sabitleme malzemeleri). 

3814 00 başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan tinerler ve 
incelticiler; boya veya vernik sökücüler için hazır formülasyonlar 

3820 00 000 0 Hazır antifriz ve buz çözücü sıvılar 

3824'ten Kimyasal ürünler ve preparatlar, bu bölümün 2-1 maddelerine ait 
olan, başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan kimyasal veya 
ilgili endüstri ürünleri (doğal ürünlerin karışımlarından oluşan 
preparatlar dahil). 

( 15.06.2012 N 36, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından girişi 
yapıldı 
18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu  
Yönetim Kurulu kararları değiştirilmiştir) 

Grup 39Plastik ve plastik ürünler 

3901 - 3911'den İçme suyu temini uygulamasında veya gıda ürünleri üretiminde 
kullanılan birincil formlar. 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
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olmuştur ) 

 3912'den İçme suyu kaynağı temini uygulanmasında kullanılan, başka 
yerde belirtilmeyen ve yer almayan ilk şekilli selüloz ve kimyasal 
türevleri. 

( 15.06.2012 N 36, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından girişi 
yapıldı 
18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu  
Yönetim Kurulu kararları değiştirilmiştir) 

 3913'ten İçme suyu kaynağı temini uygulanmasında kullanılan başka 
yerde belirtilmeyen ya da yer almayan birincil formlu doğal 
polimerler  (örneğin, alginik asit) ve modifiye edilmiş doğal 
polimerler (örneğin, sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuk 
kimyasal türevleri) 

( 15.06.2012 N 36, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından girişi 
yapıldı 
18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu  
Yönetim Kurulu kararları değiştirilmiştir) 

 3914 00 000 0 'dan Içme suyu temini pratiğin kullanımı için birincil formlarda 3901 - 
3913,  başlıklı polimerlerine göre elde edilen iyon teatisi 
reçineler. 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

 3917 itibaren Evsel su kaynağı veya gıda ile temas uygulanmasında 
kullanılmak üzere plastik borular, küçük borular, hortumlar ve 
(örneğin, eklem, dirsek, flanşlar) bunun parçaları, 

(olarak değiştirilmiştir. Konsey kararı Avrasya Ekonomik Komisyonu 15.06.2012 N 36) 

 3919 den  Bu Bölümün - 7 öğeleri 2 ile ilgili rulo veya rulo plastik, kendinden 
yapışkanlı, plakalar, levhalar, filmler, folyolar, bantlar, şeritler ve 
diğer yassı şekiller, 

( 15.06.2012 N 36, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından girişi 
yapıldı 
18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu  
Yönetim Kurulu kararları değiştirilmiştir) 

 3920 den Gıda ile temasa yönelik diğer malzemeler ile güçlendirilmiş 
laminat , destekli veya kombine hücresel olmayan,  plastik, diğer 
plakalar, levhalar, filimler, folyo ve şeritler, 

 3923 ten hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 3924 ten Bu metnin 6 ve 7. bölümlerinde izah edilen temizlik ev gereçleri 
ya da tuvalet eşyaları 

( 15.06.2012 N 36, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından girişi 
yapıldı 
18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu  
Yönetim Kurulu kararları değiştirilmiştir) 

3925 10 000 0 Rezervuarlar, yerli su temini uygulamada yiyecek veya uygulama 
ile temas yönelik 300'den fazla litre plastik, bir tank, fıçı ve 
benzeri kaplar, 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
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olmuştur ) 

 3926 Diğer farklı plastik türevli eşyalardan  3901 - 3914 pozisyonunda 
olanlardan bu metnin 2, 5 - 7 maddelerine dahil olanlar. 

( 15.06.2012 N 36, Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu tarafından girişi 
yapıldı 
18.09.2014 N 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu  
Yönetim Kurulu kararları değiştirilmiştir) 

Grup 40 
Kauçuk ve kauçuktan eşyalar 

 4014 ten Hijyen sert kauçuktan olanlar hariç, vulkanize edilmiş kauçuktan 
ürünler, sert kauçuk veya kauçuksuz olanlar 

( 18.09.2014 N 78olarak 
Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı) 

Gruplar 44 - 45  
 
hariçtir. - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 48 
Kağıt ve karton; Kağıt hamuru, kağıt veya kartondan eşyalar 

 4803 00 dan Kağıt havlular, peçete ya da kağıt mendil türevi günlük kullanım 
malzemeleri ile sıhhi maksatla kullanılan diğer malzemeler. 

 4805 Rulo veya tabaka halinde, ayrıca işlenmemiş veya bu faslın 3 
numaralı notunda belirtilen daha işlenmiş gıda ile temasta 
bulunan kaplanmamış kağıt ve mukavva nesoi, 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

 4806 hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 4807 00 hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 4808 hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 4810 Kağıt ve mukavva birinde kaplanmış veya kaolin (Çin kil) veya 
diğer inorganik maddelerle her iki taraf, bağlayıcı ya da olmayan 
ve herhangi bir diğer kaplamalar olmadan boyalı veya boyasız, 
süslü veya undecorated yüzey baskılı veya baskısız Gıda ile 
temas için tasarlanmış her boyutta, rulo veya dikdörtgen (kare 
dahil) tabakalar içinde 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

 4811 Başlığı mal dışındaki rulo veya herhangi bir boyutta dikdörtgen 
(kare dahil) tabakalar, kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz 
liflerinden, kaplamalı, emdirilmiş, sıvanmış, lamine, boyalı veya 
süslü yüzeye veya basılı ağlar, 4803. 4809 veya 4810Gıda ile 
temas için tasarlanmıştır 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

 4812 00 000 0 Gıda ile temasta bulunan bloklar, levhalar ve kağıt hamuru filtre 

http://www.alta.ru/tnved/?tnved=3926
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=3901
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=3914
http://www.alta.ru/tamdoc/12sr0036/
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=40
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=4014
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=44
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=45
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=48
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=480300
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=4805
http://www.alta.ru/tamdoc/12sr0036/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=4806
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=480700
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=4808
http://www.alta.ru/tamdoc/14sr0078/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=4810
http://www.alta.ru/tamdoc/12sr0036/
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=4811
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=4803
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=4809
http://www.alta.ru/tnved/?tnved=4810
http://www.alta.ru/tamdoc/12sr0036/
http://www.alta.ru/tnved/code/4812000000/


plakaları, 

(olarak değiştirilmiştir. Konsey kararı Avrasya Ekonomik Komisyonu 15.06.2012 N 36) 

 4818 Tuvalet kağıdı ve benzeri kağıt, mendil, ev ya da sağlık amaçlı 
kullanılan, havlu, masa örtüleri, peçeteler, tamponlar, çarşaf ve 
benzeri ürünler ile sıhhi temizlik mazlemeleri 

( 18.09.2014 N 78olarak 
Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı) 

 9619 00 Sıhhi havlular ve tamponlar, peçete,  çocuk bezi ve benzeri sıhhi 
temizlik malzemeleri 

( 09.12.2011 N 859  Gümrük Birliği Komisyonu Karar değişikliği) 

 4819 hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 4823 20 000 Gıda ürünlerine temas için üretilmiş olan kağıt ve karton filtreler 

( 15.06.2012 N 36, 24.08.2012 N 73,8.09. 2014 K 78 Avrasya Ekonomik Komisyonu 
Kurulu kararları) 

 4823 70 Gıda ile temas üzere hazırlanmış pres ya da ayrı kağıttan 
malzemeler. 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

Grup 56 
Pamuk, keçe ve dokuma harici malzemelert; özel iplikler; sicim, halat ve kablolar 

bunların ve bunların ürünleri  
 
hariçtir - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 59Tekstil kumaşlar kaplanmış veya lamine edilmiş, emprenye kaplanmış; 
mühendislik için tekstil ürünleri 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararıyla girilmiştir) 

- 5903 Gıda ile temas için tasarlanmış tekstil kumaşları dışında, 
kaplanmış veya plastikle lamine edilip kaplanmış 5902 mal 
gurubu harici ürünler 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

 5906 Kauçuk ile kaplaması yapılmış olan  5902 ürün grubu haricinde 
olup gıda ile temas etmek üzere hazırlanmış olan malzemeler 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

 5910 00 000 0 Kaplanmış veya kaplanmamış, emprenye kaplanmış veya plastik 
ile lamine edilmiştir ya da gıda ile temas için kullanılacak metal 
ya da diğer malzeme ile takviye edilmiş olsun ya da olmasın, 
tekstil malzemeleri, 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

 5911 20 000 0 Gıda ürünleriyle temas etmek üzere tasarlanmış fileli kumaşlar 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 
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 5911 40 000 0 Filtre kumaşlar yağ presleri veya benzeri amaçlarla kullanılan 
gıda ile temas amaçlı, (insan kılından yapılmış kumaşlar hariç) 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

Grup 61 - 62  
 
hariçtir. - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 63Diğer hazır tekstil ürünleri; setleri; kullanımda olan giyim ve tekstil ürünleri; 
paçavralar 

 6305 hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 6307 Gıda ile temas için tasarlanmış hazır ürünler (giyim kalıpları 
hariç) 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

Grup 70 
Cam ve ürünleri 

  
 
hariçtir - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 73Metaller ve metal ürünleri 

  
(değişik Avrasya Ekonomik Komisyonu Konsey kararı  15.06.2012 N 36) 

 7306 Tüpler, borular ve içi boş profiller (örneğin açık perçin veya 
kaynak yapılmış, perçinli veya benzer şekilde kapatılmış) içme 
suyu içme suyu sistemleri ile temasta bulunan, demir veya 
çelikten boru malzemeleri, 

 7307 Içme suyu içme suyu sistemleri ile temasta bulunan demir veya 
çelikten (örneğin, bağlantı elemanları, dirsekler, manşonlar için) 
borular veya tüpler, 

7309 00 hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

 7310 hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 74 
Bakır ve bakırdan eşyalar 

  
( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararıyla dahil 

olmuştur) 

 7411 İçme suyu temini sistemlerinde içme suyu ile temasta bulunan 
bakır borular ve boru parçaları, 

 7412 İçme suyu içme suyu sistemleri ile temasta olan  Bakır boru veya 
boru bağlantı parçaları (örneğin, bağlantı elemanları, dirsekler, 
manşonlar), 

Grup 76 
Alüminyum ve alüminyumdan eşyalar 
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hariçtir - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 83 
Diğer metallerden üretilen eşyalar  

 
hariçtir - 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 84Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ,aletler ve onların 
parçaları 

 8413 Gıda malzemeleri ile temas etmek üzere tasarlanmış  ya da 
günlük su kullanımı işlerinde istifade edilen  debi ölçer özellikli ya 
da olmayan su pompaları 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

8413 70 300 0 hariçtir. 
 - 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

8421 21 000 hariçtir. 
 - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı 

Grup 85 
Ses ya da görüntü kaydı yapan ve bu kayıtların yürütülmesini sağlayan elektrikli ya da 

elektronik alaetler ile onlara ait parçalar 

8512 40 000 Cam temizleyiciler, buz çözücüler ve buğu önleyiciler 

 8516 10 Su ısıtıcıları 

Grup 90 
Tıbbi ve cerrahi alanlarla ayrıca fotoğrafcılık ile sinema sektöründe kullanılabilen  

mercekler  aksesuarları ve bunların parçaları 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararıyla girilmiştir) 

 9.029 10 000 İçme suyu ya da benzer gıda maddelerinin ölçümünü 
gerçekleştiren gıda ile temas etmek üzere imal edilmiş olan 
sayaçlar 

( 15.06.2012 N 36Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile dahil 
olmuştur ) 

Grup 96 
Çeşitli hazır ürünler 

9603 21 000 0 Çocuklar ve gençler için tasarlanmış olan (üretici  beyanına göre) 
diş fırçaları ve protez fırçaları 

( 18.09.2014 N 78olarak 
Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı) 

 9619 00 Hangi malzemeden üretilmiş olursa olsun kadın hijyenik 
ürünlerinden ped ve tampon türünden ürünler, 

( 18.09.2014 N 78olarak 
Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı) 
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-------------------------------- 

<*> Burada verilen ürün listelerinin kullanılabilmesi için Mal tanımı ve kodlama sistemindeki 
yönergelere göre hareket edilmelidir. 

<**> Dipnot atlanmış. - Gümrük Birliği Komisyonu kararı 14.10.2010 N 432. 

  

Uyarı. Sadece ortak ürün listesi Bölüm II de baş kısımda bulunan ürünlerden aynı zamanda mal 
tanımı ve kodlama açıklamalarında yer alan ürünler  devlet kayıt sistemine girmeye uygundur. 

Yani başka bir deyişle dış ekonomik faaliyetlerde gümrük birliği işlemleri için  2915. 2916. 2917. 
2918 pozisyonundaki ester ve tuzlar kayda tabi değildir. Bunlar ait altbaşlıklar şunlardır: 

2915 12 000 0. 2915 13 000 0. 2915 24 000 0Tuzlar ve esterleri 2915 29 000 0. 2915 31 000 0. 
2915 32 000 0. 2915 33 000 0. 2915 36 000 0Tuzlar ve esterleri 2915 39 000 0Tuzlar ve esterleri 
2915 40 000 0Tuzlar ve esterleri 2915 50 000 0Tuzlar ve esterleri 2915 60 110 0. 2.915 60 190 
0Tuzlar ve esterleri 2915 60 900 0Tuzlar ve esterleri 2915 70 000 0Tuzlar ve esterleri 2915 90 000 
0; 

( Avrasya Ekonomik Komisyonu komisyon kararı ile   2012/08/24 N 73) 

akrilik asit tuzlan 2916 11 000 0Akrilik asit esterleri2916 12 000 0Tuzları2916 13 000 0Esterler 
2916 14 000 0Tuzlar ve esterler 2916 15 000 0Tuzlar ve esterler 2916 19 100 0Tuzlar 2916 34 000 
0Esterler 2916 39 100 0Tuzlar ve esterler 2916 39 900 0; 

( 15.06.2012 N 36, 24.08.2012 N 73, 18.09. 2014 K 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu 
kararları) 

tuzları ve esterleri 2917 11 000 0Tuzlar ve esterleri 2917 12 000 0Tuzlar ve esterleri 2917 13 
900 02917 19 (tuzları ve esterlerinin tuzlan ve esterleri 2917 19 100 0 itibaren 2917 19 900 0) 2917 
32 000 0. 2917 33 000 0. 2917 34 100 0. 2917 34 900 0Tuzları 2917 36 000 0. 2917 37 000 0Tuzlar 
ve 39 2917 (ester veya tetrabromftalevy asit anhidrid  2917 39 200 0Tuzlar ve esterleri 2917 39 950 
0); 

( Avrasya Ekonomik Komisyonu komisyon kararı ile   2012/08/24 N 73) 

tuzları ve esterleri 2918 11 000 0Tuzlar ve esterleri 2918 13 000 0Tuzlar ve esterleri 2918 15 
000 0Tuzlar ve esterleri 2918 16 000 02918 19 (tuzları ve esterlerinin tuzlan ve esterleri 2918 19 300 
0Tuzlar ve esterleri 2918 19 980 0) 'In tuzları, 2918 21 000 0Tuzlar ve esterleri 2918 22 000 0. 2918 
23 000 0Tuzlar ve esterleri 2918 29 000 0; tuzları ve esterleri 2918 30 000 0Tuzlar ve esterleri 2918 
91 000 0Tuzlar ve esterleri 2918 99. 

( Avrasya Ekonomik Komisyonu komisyon kararı ile   2012/08/24 N 73) 

Paragraf çıkartılmıştır - 18.09.2014 N 78Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu Kararı. 

Ürün gruplarından 3403  kod numarası ile anılanlardan yağlı işleme yapılan tekstil ürünleri ile 
kürk ve deri ürünleri ortak devlet kayıtlarına girmeye uygundur. 

(Gümrük Birliği Komisyon Kararı ile getirilen notu 14.10.2010 N 432) 
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Bölüm III  
Gümrük birliği  

dış ticaret ürün terminolojisi içinde kod numarası almasına bakılmaksızın devlet kayıtlarına 
işlenmesi gereken ve bu kayıtlarıyla ilgili tasdik edici belge sunma zorunluluğu olmayan 

ürünlerin listesi 
 <*> 

  

-------------------------------- 

<*> Bu listenin geçerliliği Gümrük Birliği sınır ve gümrük bölgesinde epidemiyolojik sıhhi ve-
denetime (kontrol) tabi malların ortak listesi olan bölüm II deki yapılan mallar için geçerlidir. 

(Gümrük Birliği Komisyonu kararı ile girişi yapıldı  17.08.2010 N 341 ) 

  

- Sıhhi ve epidemik kontrole tabi olan ürünlerin ortak devlet kayıtlarına alınabilmesine yönelik 
sertifika kontrol testleri için ürün numuneleri; 

- Tütün olmayan malzemeleri tütün olmayan malzemeler ve tütün ürünleri imalatı için kullanılan 
katkı maddeleri; 

(18.11.2010 N 456 Gümrük Birliği Komisyonu kararı  düzeltmesi) 

-  Laboratuvar ürünleri reaktifleri, (radyasyon içeren tehlikeli ve bulaşıcı malzeme hariç) 
laboratuvar kabı olarak kullanılan cam malzemeler 

- Yemek malzemelerinin hazırlanmasında kullanılan hammaddeler ( tavuk yumurtası, kaz 
yumurtası vs) 

paragraf kaldırılmıştır. - Gümrük Birliği Komisyonu kararı 14.10.2010 N 432; 

paragraf kaldırılmıştır. - Gümrük Birliği Komisyonu Kararı 17.08.2010 N 341; 

- Hediyelik eşyalar, kozmetik aksesuarları; 

(18.11.2010 N 456 Gümrük Birliği Komisyonu kararı  düzeltmesi) 

- Teknik normlara uygun olarak gümrük birliği ülkeleri sınırları içerisinde üretimi yapılan ve 
dışarı satılması planlanan ürünler; 

- Gümrük birliği ülkeleri sınırları dahilinde satış ve kullanımı yapılmayacak olan fuar ve reklam 
malzemeleri; 

- Kullanılmış eşyalar ve ikinci el dükkanlarından satışa sunulmuş olan ürünler 

- Uluslararası ve ulusal festivallere katılım maksadıyla öğrenciler ve öğretim kurumu tarafından 
hazırlanmış olan koleksiyonlar; 

- Gümrük birliği normları 4. bölüm 363. madde şartları uyarınca standartların üstünde kabul 
edilen malzemeler 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile dahil eilmiştir) 
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- Gümrüğe tabi olmayan mağazalarda satılan ve gümrük kurallarına tabi olmayanlar; 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile girmiştir) 

- İnsani yardımlar; 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile girmiştir) 

  

 Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurulu  20.07.2012 N 64 Bölüm III  değişiklikleri 31 Aralık 
2016 yılına kadar geçerlidir. 

  

- Soçi kendinde düzenlenmiş olan XXII. Kış Olimpiyat oyunları ve XI. Engelliler Kış oyunları için 
9. bölüm kurallarına göre özel gümrük izinlerine tabi olan malzemeler, ayrıca bu malzemelerin 
sınırlar içine alınmasıyla ilgili düzenleme Gümrük Birliği Komisyonu 20 Mayıs 2010 N 329kararı ele 
alınmıştır. 

(paragraf Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu 20.07.2012 N 64kararı ile dahil 
edilmiştir. ) 

  

  

Gümrük Birliği  
Рkomisyon kararı ile 

onaylanmıştır  
- 28 mayıs 2010  N 299 

  
 

ORTAK  
SIHHİ VE EPİDEMİ KURALLARI  

SIHHİ VE EPİDEMİK SÖZ KONUSU OLAN   
MALLAR ÜZERİNDE  

  
Uygulanmaz. 

  
 
  

Gümrük Birliği  
komisyon kararı ile  

onaylanmıştır 
- 28 mayıs 2010 г. N 299 

  
 

(Gümrük Birliği Komisyonu kararları düzenlemeleri  
-17.08.2010 N 341 , - 20.09.2010 N 383 ,  
- 14.10.2010 N 432 , - 02.03.2011 N 568, 

10.11.2015 tarih ve 149sayılı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı. 
  

  
 

Formun ön yüzü 
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                   Avrasya Ekonomik Birliği LOGOSU 
                       AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ 
___________________________________________________________________________ 
                Avrasya Ekonomik Birliği üyesi devletin 
                    yetkili organı 
___________________________________________________________________________ 
                   (Yetkili organın idarecisi) 
___________________________________________________________________________ 
        (Bölgesel ya da idari birimin adı) 
                               Devlet Resmi Kayıtları 
                       Sertifikası 
                       N ______ _________ ____ Tarih __ 
Ürünler: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   Ürünün üretim standartları teknik dokümanları, 
    ve üretimin yapıldığı (üreticinin), 
           (alıcının) bulunduğu yer 
Uygundur_____________________________________________________________ 
Ürünün satışı ve kullanımı ile alakalı olarak ulusal tescil işlemi 
gerçekleştirilip 
bununla alakalı olarak devlet kayıtlarına işlemler 
girilmiştir. 
İş bu sertifika ( incelenen esaslar, 
araştırma protokolleri, incelemeyi gerçekleştiren kuruluşlar, laboratuvarlar 
ve diğer araştırma işlemlerini düzenleyen 
belgelerdir)): 
Devlet tescilinin gösterir sertifika için geçerlilik süresi 
Gümrük Birliği sınırları dahilinde kontrole tabi olan ürününün 
üretimi ya da temin edilmesi süresini kapsayacak biçimde düzenlenmektedir. 
Belgeyi düzenleyenin adı soyadı, görevi, İmzası ve Mührü 
Belgeyi düzenleyen kurumun mührü 
___________________________________________________________________________ 
                             (Ad soyad / imza) 
    Mühür  

  

    
Ek  N 1  

Ürünlerin (malların  
güvenli olduğunu tasdik eden   

ortak belge formu 
(Ulusal kayıt sertifikası   

ortak formu) 
 

DURUM  
ÜRÜNLERİN (MALLARIN ) GÜVENLİ OLDUKLARINI,  

TASDİK EDEN EDENE BELGELERİN DÜZENLENME PROSEDÜRLERİ VE   
ONLARIN SIHHI VE EPİDEMİK KOŞULLARA  

UYGUNLUK DURUMLARI 

  

(Gümrük Birliği Komisyonu Kararları düzenlemesi 
-17.08.2010 N 341 , - 20.09.2010 N 383 ,  
- 14.10.2010 N 432 ,- 02.03.2011 N 568 ,  

Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu kararlar  
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-06.11.2012 N 206, - 10.11.2015 N 149)  
  

yeni düzenleme 10.11.2015 tarih ve  149 sayılı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu 
Kararı 

1. Sıhhi-epidemiyolojik ve hijyen taleplerine uygunluğu açısından ürünlerin (mal) güvenliğini 
doğrulayan tek bir form tescili belgenin yönetmeliği (bundan sonra - Yönetmelikler), sıhhi-
epidemiyolojik ve hijyen taleplerine-Gümrük birliğinin gümrük alanında ve gümrük sınırlarında sıhhi-
epidemiyolojik denetime tabi olan II tek mal listesine dahil malların devlet kayıt belgesine uygunluk 
bölümünde ürünlerin güvenliğini onaylayan belgelerin organizasyonu, kaydı ve belge verme sürecini 
belirler. 

Bkz. Önceki düzenleme 14.10.2010 tarihli 432 numaralıGümrük Birliği Komisyonu Kararı 

1. Sıhhi-epidemiyolojik ve hijyen taleplerine uygunluğu açısından ürünlerin (mal) güvenliğini 
doğrulayan tek bir form tescili belgenin yönetmeliği (bundan sonra - Yönetmelikler), sıhhi-
epidemiyolojik ve hijyen taleplerine-Gümrük birliğinin gümrük alanında ve gümrük sınırlarında sıhhi-
epidemiyolojik denetime tabi olan II tek mal listesine dahil malların devlet kayıt belgesine uygunluk 
bölümünde ürünlerin güvenliğini onaylayan belgelerin organizasyonu, kaydı ve belge verme sürecini 
belirler. 

Bu yönetmelik için Üye-Devlet olarak Avrasya Ekonomik Birliği üye Devletleri algılanır. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Sıhhi-epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından ürünlerin (mal) güvenliğini 
doğrulayan belgenin alınması ilişkin çalışmalar  masrafları kendileri karşılayarak tüzel kişi, bireysel 
girişimcilerin(bundan sonra-başvuran) başvurularına göre üye-devlet yetkili kurumları tarafından 
gerçekleşir. 

( 14.10.2010 N 432Gümrük Birliği Komisyonu kararı değiş. 10.11.2015 N 149Avrasya 
Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı) 

Sıhhi-epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından ürün (mal) güvenliğini 
doğrulayan belgenin başvuru sahibi olanlar: 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı14.10.2010 N 432) 

Avrasya Ekonomik Birliği gümrük topraklarında üretilen denetime tabi ürünler (mal), için - 
denetime(kontrol) tabi tutulan ürünlerin üreticisi (imalatçı); 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Avrasya Ekonomik Birliği gümrük sınırları dışında üretilen, denetime tabi tutulan ürünler (mal), 
için - denetime tabi tutulan ürünlerin (mal) tedarikçisi (ithalatçı). 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

3. Sıhhi-epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından ürün (mal) güvenliğini 
doğrulayan belgenin kayıt tarihi yürütme süresi, başvuranın müracaat tarihinden itibaren 30 takvim 
günü aşamaz. 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı14.10.2010 N 432) 
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4. Sıhhi epidemiyolojik ve hijyenik şartalara uygunluğu bakımından ürünlerin (mal) güvenliğini 
doğrulayan belge kayıt sürecine dahil olanlar: 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı14.10.2010 N 432) 

başvurunun kabulü ve kaydı; 

Başvuran tarafından sunulan belgeler de dahil olmak üzere sunulan belgelerin, 
incelenmesi,Sunulan belgelerin incelenmesi, Düzgün sıhhi şartlara <1> ile başvuru sahibi tarafından 
sağlanan belgeleri ve laboratuvar araştırma çalışmalarının sonuçlarını) uyum için kontrollü ürünler 
(mal) dahil; 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

-------------------------------- 

<1> Düzgün sıhhi şartlar kontrollü ürün (mal) bu tür Avrasya Ekonomik Birliği'nin teknik 
mevzuat kabulü için de geçerlidir. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

  

Devlet kayıt yürütülen Üye Devletin hukuka uygun olarak gerekli bilgilerin uyumlaştırılması; 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Devlet Kayıt tescil belgelerine (Bundan sonra - sertifika Kayıt olarak geçecektir ) kontrollü 
ürünlerde (mal) bilgi eklenmesi; 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

4. Sıhhi epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından ürünlerin (mal) güvenliğini 
doğrulayan belge kayıt sürecine dahil olanlar: 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı14.10.2010 N 432) 

5. Denetim şartlarına tabi olan Gümrük Birliği sınırları dahilinde üretimleri gerçekleştirilen 
ürünlerin laboratuvar kontrollerinin yapılması maksadıyla alınan numuneler ulusal akredite 
sistemlerine kayıtlı  organlara ait ve bu kontrolleri gerçekleştirme yetkisi veren zorunlu denetim 
yapma sertifikaları ortak kayıt sistemimde mevcut bulunan   laboratuvarlarda  gerçekleştirilmektedir. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Gümrük Birliği ülkeleri haricinde üretimi gerçekleştirilmiş olan kontrole tabi ürünlere ait olan 
numunelerden faydalanılarak ulusal ortak kayıt sistemine giriş sertifikası hazırlanması maksadıyla 
numuneler üreticiye ait bir yazı ile sunulmaktadır. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 
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6.Ürünlerin güvenilirliğini tasdik eden ve onları sıhhi epidemik koşulları taşıdığını gösteren 
kontrole tabi ürünlerin laboratuvar araştırmaları Gümrük Birliği  ulusal akredite sistemlerine kayıtlı  
organlara ait ve bu kontrolleri gerçekleştirme yetkisi veren zorunlu denetim yapma sertifikaları ortak 
kayıt sistemimde mevcut bulunan   laboratuvarlarda ortak sıhhi kuralların ve güvenliğin belirlenmesi 
maksadıyla gerçekleştirilir, 

( 14.10.2010 N 432Gümrük Birliği Komisyonu kararı değiş. 10.11.2015 N 149Avrasya 
Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı) 

7. Ürünlerin güvenli olduğuna ve bu ürünlerin sıhhi epidemik koşulları taşıdığına dair tasdik 
edici belgelerin verilmesi kararı kontrole tabi mallar için düzenlenen inceleme sonuçlarının olumlu 
çıkmasıyla yetkili devlet organı tarafından verilecektir. 

( 14.10.2010 N 432Gümrük Birliği Komisyonu kararı değiş. 10.11.2015 N 149Avrasya 
Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı) 

8. Ürünlerin güvenilirliği ve sıhhi epidemik koşulları taşıdığına dair belgenin alınabilmesi için 
aşağıdaki belgeler talep edilmektedir: 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı14.10.2010 N 432) 

1) Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük topraklarında üretilen kontrollü ürünler (mal) için: 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Dilekçe; 

Üretici tarafından onaylı, ürünlerin imal edildiği belgelerin kopyaları (standartlar, özellikler, 
yönetmelik, teknolojik talimatlar, spesifikasyonlar, tarifler, içerik bilgisi). 

Üretici tarafından düzenlenmiş olan söz konusu ürünlerin talep edilen standartlara göre 
üretildiğini gösterir yazılı bildiri <2>; 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı20.09.2010 N 383) 

-------------------------------- 

<2> Burada teyit edici olarak şunlar kabul edilir:  Üretici tarafından onaylanmış olan kalite 
belgesi fotokopileri, güvenlik bilgi formu , ya da üretici tarafından düzenlenmiş garanti mektubu 
belgelerinden birisi olmalıdır. 

(Gümrük Birliği Komisyon Kararı ile getirilen dipnotu 20.09.2010 N 383) 

  

Üreticiden kontrole tabi olan söz konusu ürünle alakalı olarak kullanım belgesi  (kullanım 
kılavuzu, tavsiyeler) yada üreticinin onaylamış olduğu bu belgeye ait fotokopi (eğer varsa) ; 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Başvuru sahibi tarafından onaylanmış olan  kontrole tabi ürünlere ait etiketler (kutular), 
maketler ; 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 
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Başvuru sahibi tarafından onaylı biyolojik esaslı besin katkı maddeleri  (bilinmeyen maddeler 
içeren ilaçlar için ) ile ilgili belgeler; 

Numune alınması ile alakalı olarak tutanak ; 

Genetiği değiştirilmiş olan (transgenik) organizmalar, nanomalzemeler, hormonlar, gıda 
pestisitlerin varlığı ile alakalı olarak üretici beyanı 

Araştırmaların sonuçları ile alakalı olarak (hijyen şartları araştırmaları) bilimsel raporlar ve 
sonuçlar; 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı20.09.2010 N 383) 

Bireysel girişimci yada tüzel kişilik için devlet ortak sicil kaydı özeti 

Başvuru sahibinin ürünlerin güvenli olduklarını teyit eder şeklinde sunduğu belgenin 
doğruluğundan sorumlu olması; 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile girmiştir) 

2) Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük topraklarında üretilen kontrollü ürünler (mal) için: 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Dilekçe; 

Ürünlerin talep edilen standartlara göre üretildiğini tasdik eder belgeler (standartlar, teknik 
şartnameler, tarifler, içerik bilgileri) Bu belgeler ulusal kayıt sistemine kabul işlemini yapan üye ya da 
üye devlet organı tarafından onaylanmış olmalıdır. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Genetiği değiştirilmiş olan (transgenik) organizmalar, nanomalzemeler, hormonlar, gıda 
pestisitlerin varlığı ile alakalı olarak üretici beyanı 

Üreticiden kontrole tabi olan söz konusu ürünle alakalı olarak kullanım belgesi  (kullanım 
kılavuzu, tavsiyeler) yada üreticinin onaylamış olduğu bu belgeye ait fotokopi (eğer varsa) ; 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Üretici tarafından düzenlenmiş olan söz konusu ürünlerin talep edilen standartlara göre 
üretildiğini gösterir yazılı bildiri <3>; 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı20.09.2010 N 383) 

-------------------------------- 

<3> Burada teyit edici olarak şunlar kabul edilir:  Kalite kontrolü belirtir analiz sertifikası, kalite 
belgesi, kayıt işlemlerini yapan  üye devlet ya da ilgili organ tarafından onaylaması yapılmış olan  
serbest satış yada dağıtım belgesi (bu belgelerden bir tanesi sunulacaktır), 

(Dipnot ,Gümrük Birliği Komisyonu tarafından dahil edilmiştir 20.09.2010 N 383;  Avrasya 
Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu değişik kararı 10.11.2015 N 149) 
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Başvuru sahibi tarafından onaylı etiket (paket) ürünlerin kopyaları; 

Özel biyolojik gıda katkı maddelerinin ( bilinmeyen içerik ihtiva eden ilaçlar, gayri resmi 
içerikler) durumunu belirtir üye devlet kayıt organları tarafından onaylanmış olan belgelerin asılları ya 
da kopyaları; 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

İlaçlara ait toksikoloji durumlarını bildirir (pestisitler, tarım kimyasalları, bitki koruma ve bitki 
büyüme düzenleyicileri için), üye devlet kayıt organları tarafından onaylanmış olan belgelerin asılları 
ya da kopyalar 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

 Biyolojik etkenli gıda katkıları, dezenfeksiyon ürünleri, kozmetik ürünleri,  üretimi yapan ülkeye 
ait sağlık muhafaza organları tarafından (diğer yetkili organlar tarafından) düzenlenmiş olan bu 
ürünlerin serbest dolaşımına izin verildiğine  dair belgelerin kopyaları, bu belgeler üye devlet ilgili 
kayıt organları tarafından tasdik edilmiş olmalıdır. Başka bir durumda ise üretici tarafından bu tipte 
bir iznin alınmasına gerek olmadığına dair beyan vermesi gerekmektedir. 

( 14.10.2010 N 432Gümrük Birliği Komisyonu kararı değiş. 10.11.2015 N 149Avrasya 
Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı) 

Araştırmaların sonuçları ile alakalı olarak (hijyen şartları araştırmaları) bilimsel raporlar ve 
sonuçlar; 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı20.09.2010 N 383) 

Kontrole tabi ürünlerin Gümrük Birliği ülkeleri sınırları içine girmesini onaylayan üye devletler 
ilgili kayıt  organları tarafından yasalara uygun olarak imzalanmış olan  belgenin kopyası. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Üreticinin belge çevirileri üye devlet kayıt organları tarafından tasdik edilmiş olmalıdır. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Belgelerin verilmesi maksadıyla başvuru sahibi tarafından sunulan ürün güvenliğini gösterir 
belgelerin doğruluğundan başvuran kendisi sorumludur. 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile girmiştir) 

Posta yoluyla gönderilmiş olan ürün numuneleri için ürünle beraber gelen belgeler üzerinde 
giriş izni verilmiştir mührü olmaksızın kabul edilir. 

(paragraf  10.11.2015 tarihli 149  numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu 
kararı ile girişi yapıldı) 

9. Bu yönetmeliğin 8. maddesindeki şartları talep etmeyen belgelere izin verilmez 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı14.10.2010 N 432 mad. 9) 
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10.Sıhhi-epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından ürün (mal) güvenliğini 
doğrulayan belgenin düzenlenmesi aşağıdaki durumlarda reddedilebilir: 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı14.10.2010 N 432) 

Kontrole tabi ürünlerin ortak sıhhi şartları taşımaması; 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Sunulan belgelerin ya da bilgilerin üye devlet kayıt organları tarafından talep edilen şartları 
taşımıyorsa ya da sunulan belgelerde gerçeğe uygun olmayan bilgi bulunuyorsa; 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Eğer üye devlet kayıt organlarında yasaların talep ettiği biçimde ürünlerin güvenliğini ve sıhhi 
şartlarını taşıdığına dair hususlar mevcut bulunmuyor ise, 

( 14.10.2010 N 432Gümrük Birliği Komisyonu kararı değiş. 10.11.2015 N 149Avrasya 
Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı) 

Eğer kontrole tabi ürünler ve onların üretim şartları ayrıca onların dağıtımı ile oluşan durumlar 
modern şartlar açısından güvenli olarak tespit edilememiş ise, ayrıca bu ürünlerin insan ve çevre 
sağlığı açısından güvenlik faktörlerinin ölçüm metodu bulunmuyor ise; 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Kontrole tabi bu ürünler hakkında insan ve çevre sağlığına karşı üretim, dağıtım ve kullanım 
aşamalarında zararlı tesirlerinin olduğunun bilinmesi. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

yeni düzenleme 10.11.2015 tarih ve  149 sayılı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu 
Kararı 

Talebin reddedildiğine dair bilgi yazılı ya da elektronik posta aracılığı ile gerekçenin de 
belirtilmiş olması şartıyla 3 iş günü içerisinde talep sahibine yönlendirilir. Bu işlem üye devlet yetkili 
organı idarecisi ya da onun temsilcisi adına yapılır ve Avrasya Ekonomik birliği entegre sistemine bu 
bilgi girilir. 

Bkz. Önceki düzenleme 28.05.2010 tarihli 299 Gümrük Birliği Komisyonu Kararı 

Talebin reddedildiğine dair bilgi yazılı ya da elektronik posta aracılığı ile gerekçenin de 
belirtilmiş olması şartıyla 3 iş günü içerisinde talep sahibine yönlendirilir. Bu işlem üye devlet yetkili 
organı idarecisi ya da onun temsilcisi adına yapılır ve Avrasya Ekonomik birliği  bitki sağlığı ve teknik 
düzenlemeler ile dış ve ortak ticaret entegre sistemine girilir. 

11. Devlet tescil belgesi Avrasya Ekonomik Birliği ve (veya) Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük 
topraklarında bu ürünlerin üretimin durdurulması ya da bu ürünlerin bu sınırlar dahiline sokulmasının 
durdurulmasına kadar geçerlidir. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 
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yeni düzenleme 10.11.2015 tarih ve  149 sayılı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu 
Kararı 

12-13. Yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bkz. Önceki düzenleme 14.10.2010 tarihli 432 numaralıGümrük Birliği Komisyonu Kararı 

12. Kontrole tabi ürünlerin güvenilirliğinin ve sıhhi taleplere uygunluğunu tasdik eden, ilgili 
devlet organları tarafından Gümrük Birliği sıhhı şartlarının kabulünden önce düzenlenmiş olan 
belgeler bu belgeyi veren tarafın sınırları içerisinde kendisine verilen süre dahilinde ama en geç 
01.01.2012 tarihine kadar geçerlidir. 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı14.10.2010 N 432) 

Yeniden düzenleme durumlarında kayıtlar derhal ulusal kayıt sistemine işlenir. 

13. Ürünlerin güvenilirliği ve ortak  sıhhi talepleri karşılaması ile alakalı olarak teyit edici 
belgelerin tarafların yetkili organları tarafından verilmesi esnasında Gümrük Birliğinin sıhhi güvenlik 
tedbirleri ile alakalı taleplerinin yürürlüğe girmesinden önce yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş 
olan ürünün güvenilirliğini ve sıhhi talepleri karşıladığını gösterir belge kabul edilir. 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı14.10.2010 N 432) 

Ulusal kayıt sistemi için aynı zamanda sıhhi talepler açısından inceleme sonuçları sunulur. 
Bunların esasına göre ürünlerin güvenilirliği ve sıhhi talepleri karşıladığına dair belge, ulusal kayıt 
sistemi ile alakalı sertifika, ulusal sıhhi kontrol sonuçları tutanakları, hijyen şartlarına göre devlet 
kayıt sertifikaları düzenlenmektedir. 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun kararı ile dahil edilmiştir 14.10.2010 N 432 Gümrük 
Birliği Komisyonu kararları 02.03.2011 N 568 olarak değiştirilmiştir) 

14. Gümrük Birliği üye devletleri yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan ve onların vermiş olduğu 
sonuçlar esasına göre düzenlenmiş olan ürünlerin güvenilirliği ve sıhhi şartları taşıdığına dair 
belgeleri tanımaktadır. 

( 14.10.2010 N 432Gümrük Birliği Komisyonu kararı değiş. 10.11.2015 N 149Avrasya 
Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı) 

15. Gümrük birliği üye ülkeleri ortak sıhhi gereksinimlerle alakalı olarak kontrole tabi olan ürün 
göstergeleri üzerinde bir farklılık ortaya çıktığında bu durum ürün güvenliği ve sıhhi gereksinim 
şartlarına uygunluk belgesinde hangi üye ülke açısından maddeleri ile beraber uygun olduğu ve 
hangi üye ülkeler dahilinde bu ürünün dolaşımına izin verilmeyeceği belirtilmektedir. Gıda ürünlerin 
güvenilirliği ve sıhhi şartları taşıdığına dair belgelerin düzenlenmesi esnasında  ürün ismi yazan 
bölümde, ürün içeriği, onun içindeki katkı maddeleri,  aynı zamanda transgenik ve nano materyal 
açısından durumları belirtilmektedir. 

( 14.10.2010 N 432Gümrük Birliği Komisyonu kararı değiş. 10.11.2015 N 149Avrasya 
Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı) 

16. Sıhhi epidemiyolojik ve hijyenik şartlara, uygunluk bakımından ürün (mal) güvenliğini 
doğrulayan belgenin ek analiz ve inceleme yapılmaksızın değiştirilmesi 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı14.10.2010 N 432) 

Kontrole tabi ürünlerle için ürün  güvenliği ve sıhhi şartlara uygunlu belgesinin yetkili devlet 
organları tarafından  düzenlenmesi esnasında meydana gelen yazım hataları durumunda; 
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( 14.10.2010 N 432Gümrük Birliği Komisyonu kararı değiş. 10.11.2015 N 149Avrasya 
Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı) 

Tüzel kişiliğin yasal yapısının, üreticinin ya da başvuru sahibinin değişmesi 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile girmiştir) 

paragraf kaldırılmıştır. - Gümrük Birliği Komisyonu kararı 14.10.2010 N 432; 

Kontrole tabi ürünle alakalı olarak sıhhi gereksinim göstergelerinde bir değişiklik talep etmeyen 
türde olmak kaydıyla içerik ve diğer şartlarla ilgili yeni bir yasal düzenlemenin yayınlanması 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Kontrole tabi ürünler için yukarıda sıralanmış olan durumların birisi ortaya çıkması halinde 
sıhhi-epidemik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından ürün (mal) güvenliğini doğrulayan 
belgelerin  değiştirilmesi için askıya alınma durumu söz konusu olmayacaktır. 

( 14.10.2010 N 432Gümrük Birliği Komisyonu kararı değiş. 10.11.2015 N 149Avrasya 
Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı) 

Sıhhi-epidemik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından ürün (mal) güvenliğini doğrulayan 
belge üzerinde ürün için güvenlik ve sıhhi şartları belirleyen göstergeler ya da ürün güvenliği 
açısında farklı popülasyonlara ait ürün gruplarının teknik belgeleri ve normatiflerine bağlı olmayan 
değişiklikler yapılması halinde belgenin değiştirilmesine gerek yoktur. 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun kararı ile dahil edilmiştir 14.10.2010 N 432;  Değişik 
,Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurul kararı 2015/10/11 K 149) 

17. Sıhhi-epidemik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından ürünler (mal) güvenliğini 
doğrulayan  belgenin verilmesi esnasında aşağıdaki düzene göre bir numaralandırma yapılır. 

(Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı14.10.2010 N 432) 

  

    XX.XX.XX.XX.XXX.X.XXXXXX.XX.XX  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9  

  

yeni düzenleme 10.11.2015 tarih ve  149 sayılı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu 
Kararı 

Konum 1 - iki karakter ülke kodu, ALPHA2 (AM - Ermenistan Cumhuriyeti, BY - Belarus 
Cumhuriyeti, KZ - Kazak Cumhuriyeti, KG - Kırgız Cumhuriyeti, RU - Rusya federasyonu). 

Bkz. Önceki düzenleme 28.05.2010 tarihli 299 Gümrük Birliği Komisyonu Kararı 

Pozisyon 1 - İki harfli ülke kodu ALPHA2 .(BY - Beyaz Rusya, KZ - Kazakistan, RU - Rusya) 

Pozisyon 2 - Ülke ya da kuruma ait iki haneli kod ( Bu kodlar 01-99 arasında olup ulusal ortak 
kayıt merkezi tarafından kendiliğinden belirlenmektedir. 
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Pozisyon 3 - İki basamaktan oluşan alfabetik (Rus alfabesi)  ya da rakamsal kodlardan oluşur.  
Firmanın kodu, bölge için bireysel kod numarası ( 01 - 99, ve  АА -ЯЯ, kombinasyonlarıyla 
oluşturulabilir. Bölgeye ait kod yine bölge kayıt idaresi tarafından kendiliğinden oluşturulur. 

Pozisyon 4 -  Firmanın çalıştığı yere ait olan iki basamaklı kod. Bu kod bireysel nitelikte 
bulunmaktadır. (Bu kodlar kayıt idaresinin kayıtlarına bağlı olmaksızın bağımsız vaziyette 
oluşturulmaktadır 

Pozisyon 5 - ürünlerin sınıflandırılması için kullanılan üç basamaklı koddur. 

Pozisyon 6 - "E" harfi. 

Pozisyon 7 -  Devam eden yıl için altı haneli şirketin kayıt kodu. Senenin başında ''1'' olarak 
belirlenir. 

Madde 8 -  Ayı belirtir 01-12 arasında belirleyici kod numarası 

Pozisyon 9 -  Bulunulan yılın son iki basamağını belirten 00-99 arasındaki kodlar. 

Ortak ürün sınıflandırması: 

001 - kozmetik ürünleri; 

002 - dezenfeksiyon, (veteriner hekimlikte kullanılan hariç) sağlık kurumlarında ve diğer 
tesislerde kullanılan maddeler. 

003 - BAD; 

004 - diyet gıda ürünleri; 

005 - bebek maması ürünleri; 

006 - maden suyu, şişelenmiş içme suyu; 

007 - Özel gıdalar; 

008 - Kimyasal ve biyolojik olarak  insan sağlığı açısından potansiyel risk taşıyan maddeler ve 
bu maddelerin esasında imal edilmiş olan tıbbi malzemeler (ilaç malzemeleri haricinde olanlar), 
doğal ya da yapay nitelikli olabilen bireysel kullanım araçları, bunlar kullanım, taşıma, üretim ve 
günlük kullanım koşulları içerisinde insana ve doğaya olumsuz tesirlerini gösterebilmektedirler. 

009 - Gıda katkı maddeleri; 

010 - Gıda endüstrisi yardımcı maddelerinin işlenmesi, 

011 - Genetiği değiştirilmiş organizmalar veya yeniden şekil verilmiş gıda maddeleri; 

012 - Çocuklar ve yetişkinler için kişisel ürünleri; 

013 -Su arıtma ve temiz içme suyu üretiminde kullanılan filtreler ve yardımcı malzemeler; 

014 -  Ağız çalkalama ve hijyeni için kullanılan ürünler; 

015 - Ev kimyasalları; 

016 - Giyim; 



017 - Enerji içecekleri; 

018 - Düşük alkollü bira dahil olmak üzere alkollü içecekler; 

019 - Gıda ile temas etmek üzere imal edilmiş malzemeler 

18.  Sınırlı hacimde olmasından kaynaklı devlet kayıtları sertifikasında gösterilmeyen bazı 
maddeler ek 3 uyarınca ek kayıt belgelerinde gösterilirler. 

Aynı üreticinin üretmiş olduğu birden fazla ürün aynı sertifika içerisinde gösterilebilir. Bu 
ürünlerin aynı teknik talepleri, hijyen şartlarını, içerikleri, kullanım alanları birbirinin aynısı olup 
sadece hijyen standartları haricinde ufak farklılıkları bulunmaktadır. (Örnek vermek gerekirse aynı 
ürünün farklı renk ve boyutta olan çeşitleri, içerisinde bulunan madde yoğunlukları ile ilgili farklılık 
gösteren ürünler, farklı aroma içerenler .. vs) 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

 Ek  üzerinde yapılan ve ürünlerin sıhhi- epidemik  açıdan güvenilirliği haricinde olmak kaydıyla 
yapılan eklemeler ve değişiklikler, ürünle alakalı olarak etkiler ve yan etkiler, farklı insan guruplarının 
kullanmasıyla alakalı orak ortaya çıkabilecek farklı etkenlerin açıklanması, bunların yanında hijyenin 
açıdan fark ortaya çıkarabilecek durumların haricindeki açıklamaların belgeye eklenmesi işlemi 
herhangi bir ek izin ve bu konuda protokol düzenlenmeksizin gerçekleştirilmektedir. 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun kararı ile dahil edilmiştir 14.10.2010 N 432;  Değişik 
,Avrasya Ekonomik Komisyonu Kurul kararı 2015/10/11 K 149) 

(Madde 18, Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile dahil edilmiştir) 

19. Üye ülkelerin ürünlerin sıhhi ve epidemik güvenilirliği hakkında belgelerini düzenleyen resmi 
kuruluşları arasında meydana gelen anlaşmazlıklarda ülkelerin belli makamları ile yapılan istişare 
neticesinde çözüme kavuşturulmaktadır. 

( 14.10.2010 N 432Gümrük Birliği Komisyonu kararı değiş. 10.11.2015 N 149Avrasya 
Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı) 

20. Ürünlerin sıhhi ve epidemik güvenilirliğini tasdik eden belge ve bu belgeye ait eklerde 
sahteciliğe karşı koruma maksatlı katı bir kağıt kontrol sistemi mevcuttur. Söz konusu belgelerin 
basım güvenilirliği seviyesi üye devletlerin kayıt işlemini gerçekleştiren kurumlar tarafından 
belirlenecektir. 

( 14.10.2010 N 432Gümrük Birliği Komisyonu kararı değiş. 10.11.2015 N 149Avrasya 
Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Kararı) 

  

  

Ek  N 2  
Ürünlerin (malların  

güvenli olduğunu tasdik eden   
ortak belge formu 

(Ulusal kayıt sertifikası   
ortak formu) 
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DEVLET  
KAYITLARI İLE İLGİ SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ  

  
10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu  

Yönetim Kurulu Karar düzenlenmesi. 

  

1. Bu yönetmelik ulusal kayıtların devlet siciline işlenişi konusunu düzenlemektedir. 

2. Sicil kayıt işlemleri tüketicilerin, ürün temin edenlerin bilinçlendirilmesi  ayrıca dış ticaret ile 
ikili ticari ilişkilerin Gümrük Birliği ülkeleri sınırları dahilinde ve de gümrük kontrolleri işlemelerinin 
düzenlenmesi gibi işlevleri yerine getirmektedir. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

3. sicil kayıtları elektronik ortamda bozulmalara ve yetkili olmayanların erişimine karşı korunaklı 
şekilde muhafaza edilmekte ve periyodik olarak elektronik taşıyıcılara aktarılmaktadır. 

4.  Sicil kayıtlarına verilerin işlenmesi işlemleri bilgi alışverişi ve depolama programları 
vasıtasıyla yerine getirilmektedir. 

5. Devlet kayıt esaslarının sicile işlenmesi işlemleri, bu sertifikalarla ilgili hesapların 
düzenlenmesi, Gümrük Birliği ülkeleri ve yetkili kayıt organlarına sicil kayıtları ile alakalı bilgilerin 
iletilmesi. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

Sicil işlemleri ile alakalı bilgiler Gümrük Birliği yetkili organları tarafından sertifikaların veriliş 
düzenine göre ilgili kayıt birimine iletilirler. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

6. Avrasya Ekonomik komisyonu sicil kayıtları Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri yetkili devlet 
organları tarafından sunulmuş olan bilgiler entegrasyon ve ve ülkeler arası uyum süreçlerinden 
geçirildikten sonra işleme alınırlar. 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

7.Sicil kayıt bilgileri Avrasya Ekonomik Birliğin resmi İnternet sayfasında her gün güncellenerek 
paylaşıma açılır 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 

8. Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri devlet yetkili organları ilgili kişilere sicil içeriği konusunu 
iletmektedirler 

 10.11.2015 tarihli 149numaralı Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Karar 
düzenlenmesi. 
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Ek  N 3 
Ürünlerin (malların)  

güvenli olduğunu tasdik eden   
ortak belge formu 

(Ulusal kayıt sertifikası   
ortak formu) 

  
  

 Gümrük Birliği Komisyonu tarafından dahil edilmiştir 17.08.2010 N 341;  Avrasya Ekonomik 
Komisyonu Yönetim Kurulu değişik kararı 10.11.2015 N 149) 

  

                      Avrasya Ekonomik Birliği LOGOSU 
                      Avrasya Ekonomik Birliği 
___________________________________________________________________________ 
         (Avrasya Ekonomik birliği üyesi 
                           yetkili organı) 
___________________________________________________________________________ 
                   (Yetkili organın idarecisi) 
___________________________________________________________________________ 
        (Bölgesel ya da idari birimin adı) 
                                EK 
               ULUSAL KAYIT SERTİFİKALARI 
             "__" ___________ 20____  No _____________________ 
              (Devlet kayıt sistemine dahil olmayan 
                      bilgiler) 
Belgeyi düzenleyenin adı soyadı, görevi, İmzası ve Mührü 
Belgeyi düzenleyen kurumun mührü 
___________________________________________________________________________ 
                             (Ad soyad / imza) 
Mühür 

  
   

Gümrük Birliği  
komisyon kararı ile  

onaylanmıştır 
- 28 mayıs 2010 г. N 299 

  
 

 GÜMRÜK  
BİRLİĞİ GÜMRÜK ALANI VE  

GÜMRÜK BİRLİĞİ  
GÜMRÜK SINIRINDAN NAKLEDİLEN DENETİME TABİ MALLARIN  

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜMRÜK SINIRLARINI  
GEÇEN TAŞIMA ARAÇLARINA VE ŞAHISLARA DEVLET SIHHİ-EPİDEMİYOLOJİK DENETİM 

SÜRECİNİN  
GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  

(17.08.2010 N 341, 
14.10.2010 N 432, 02.03.2011 N 567, 09.12.2011 N 888, 

Gümrük Birliği Komisyon kararı değiş. 
 15.06.2012 N 37, 17.12.2012 N 114 Avrasya Ekonomi Komisyon  

 Konseyi kararı)  
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 I. Uygulama Alanı 

  

1. Gümrük Birliği gümrük alanı ve Gümrük Birliği gümrük sınırından nakledilen denetime tabi 
malların Gümrük Birliği gümrük sınırları geçen taşıma araçlarına ve şahıslara Devlet sıhhi-
epidemiyolojik denetim sürecinin gerçekleşmesine ilişkin bu yönetmelik 11 aralık 2009 tarihli 28 
numaralı Devlet Başkanları düzeyinde Avrasya Ekonomik Topluluğu Devletler arası Konseyi ( 
Gümrük birliği yüksek kurumu) kararı uyarınca 11 aralık 2009 tarihli Gümrük Birliği Anlaşması sıhhi 
önlemler hükümlerini uygulamak amacıyla geliştirilmiş ve Gümrük birliği gümrük alanlarında ve 
gümrük birliği gümrük sınırlarında devlet sıhhi epidemiyolojik denetim prosedürlerin gerçekleşmesini 
belirler. 

2. Yönetmelik gümrük birliği üye-devletlerin yürütme makamlarının, yerel yönetim, herhangi bir 
örgütsel-hukuksal formun tüzel kişiler, bireysel girişimciler, bireyler için bağlayıcıdır. 

  

II. Terimler ve Tanımlar 

  

3. Bu Yönetmelik, bu belgenin amacı için aşağıdaki terimler ve tanımlar kullanılır: 

1) "nüfusun sıhhi ve epidemiyolojik refah alanını sağlamaya ilişkin mevzuat" -yasalar ve bunlara 
uygun olarak, diğer düzenleyici hukuki işlemler, sıhhi-epidemiyolojik ve hijyenik gereksinimlerini 
belirleyen hijyenik standartlar yanı sıra güvenlik kriterleri ve çevresel faktörler, ürünler (mal), insan 
için hizmet ve işlerin zararsızlığı dahil, vatandaşlarının sağlık ve sağlıklı bir çevrede yaşama 
haklarının gerçekleşmesi için temel koşullardan biri olarak nüfusun sıhhi ve epidemiyolojik refah 
alanında ilişkilerini belirler 
 

2) "sıhhi ve karantina noktası (bundan sonra - SKN)" - Gümrük birliği gümrük sınırların geçiş 
noktalarında denetime tabi mallara, taşıma araçlarına ve şahıslara, Gümrük Birliği gümrük sınırından 
ülkelerarası aktarma tren istasyonlarına (bundan sonra - kontrol noktaları), bu denetimleri 
gerçekleştiren yetkili kişileri yerleştirmeye (bundan sonra sıhhi-karantina denetimini gerçekleştiren 
yetkili kişiler), Ek N1 uyarınca sıhhi-karantina denetimin gerçekleşmesi için gerekli ekipman ve teknik 
aydınlatma standart şartlarına uygun bina, mekan ve yapılara yönelik devlet sıhhi-epidemiyolojik 
denetimin gerçekleşmesi. 

3) ''denetime tabi malların (bundan sonra - değerlendirme) sıhhi-epidemiyolojik ve hijyen 
değerlendirmesi''- sıhhi-epidemiyolojik denetime tabi (bundan sonra Ortak sıhhi şartlar) malların, 
ortak sıhhi-epidemiyolojik ve hijyen şartlarına tabi mallara karşı uygunluğunu belirleyen yetkili 
kurumların faaliyetleri 

-------------------------------- 

<1> Ortak sıhhi şartlar bu tür denetime tabi malların, EurAsEC teknik düzenlemenin kabul 
edilmesine kadar geçerlidirler. 

  

4) "sağlık ve karantina kontrolü" - kişilere, araçlara ve denetime tabi ürünlere yönelik geçiş 
noktalarında sıhhi karantina kontrolünü yürüten yetkililer tarafından gerçekleştirilen ve salgın ve 
salgın olmayan kitlesel hastalıkların girişini ve yayılmasını önlemeye amaçlayan, toprakların 
korunması için sağlığa ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini gerektiren insan sağlığına potansiyel 
olarak tehlikeli ithalatı önleyen devlet sıhhi-epidemiyolojik denetim türü. 
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Bu yönetmelik için Taraflar olarak Gümrük Birliği üye-devletleri anlaşılır. 

4. Bu yönetmelikte tanımlanmayan terimler, Gümrük Birliği ve Avrasya Ekonomik Topluluğu 
çerçevesinde akdedilmiş sözleşmeler dahil diğer uluslararası sözleşmeler tarafından belirlenen 
anlamlarda kullanılır. 

  

I. Genel hususlar 

  

Kişiler, araçlar, üretim ve denetime tabi malların satışı, Tarafların topraklarında hizmet ve işlerin 
yürütülmesine ilişkin Devlet sıhhi-epidemiyolojik denetim 11 Aralık 2009 tarihli Gümrük birliği Sağlık 
önlemleri anlaşmasının hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, nüfusun sıhhi ve epidemiyolojik 
refahını sağlayacak, bu yönetmelik ve Tarafların mevzuatına uygun olarak gerçekleşir. 

Nüfusun sıhhi ve epidemiyolojik refah alanında mevzuat ihlaline ilişkin suçlu kişiler Tarafların 
mevzuatı uyarınca sorumludurlar. 

  

 IV. Gümrük birliği gümrük sınırında denetime tabi ürünlere taşıma araçlarına ve şahıslara 
ilişkin   Devlet sıhhi-epidemiyolojik   denetimin gerçekleşmesi. 

  

Sıhhi- karantina kontrolünü gerçekleştiren yetkililer, nüfusun sıhhi ve epidemiyolojik refah 
alanında acil durum riskinin oluşmasında Gümrük Birliği gümrük topraklarına gelen(giden) bireyleri 
ve taşıma araçlarını sıhhi-epidemiyolojik denetime tabi tutarlar. 

Nüfusun sıhhi ve epidemiyolojik refah alanında acil durum riski olanlar: 

- hastalıktan etkilen alanları bulunan ülkelerden ve kimyasal ve radyasyon kaza alanlarına 
sahip ülkelerden taşıma aracı gelmesi (gitmesi) (Dünya Sağlık Örgütü (bundan sonra DSÖ) 
bilgilerine göre ülke listelerine uygun olarak) 

- Gemi üzerinde bulunan Ek N 2  şartlarına göre çevrenin koruma altına alınmasını gerektirecek 
hastalığın (bundan sonra - hastalık olarak geçecektir)  hasta ya da hastalık şüphelisi ile alakalı 
bilginin  usulüne uygun bir vaziyette bildirilmemesi; 

- Salgın hastalık bulunan ya da hastalığın kuluçka dönemi yaşanan bir yerden uluslararası 
seferle gelen kişilerin araç içinde bulunması; 

- Uluslararası taşımacılık yapan aracın daha önceden insan sağlığı ve refahını etkileyecek sıhhi 
kuralları taşımacılık yaptığı esnada ihlal ettiğinin tespit edilmesi. 

- Salgın hastalık bulunan ülke ya da bölgelerden kutusu bozulmuş vaziyette posta yoluyla iç 
çamaşırı, giyim eşyası, çarşaf takımı ya da buna benzer günlük kullanım malzemelerinin ulaşması; 

- Araç üzerinde bulunan kişi ile alakalı olarak hastalık şüphesi bilgisinin ulaşması; 

- Araç içerisinde kemirgenlerin var olduğuna dair kalıntıların mevcut olması; 

- Salgın hastalık mevcut bulunan ülkelerden gelen araç içerisinde böceklerin var olması; 
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- Hareket halindeki araçta yüksek radyasyon içeriği bulunan kontrole tabi malların olduğunun 
tespit edilmesi. 

8. Gelen ya da giden araçlar için gümrük bölgelerindeki sıhhi ve karantina kontrolleri aşağıdaki 
kapsamaktadır: 

- Gemiler kıyıya yanaşmadan önce ve uçaklarda ise genel sıhhi yönetmelikler ve 
deklarasyonlar uyarınca mürettebattan (mürettebat lideri ya da mürettebatın yetkili kişisi) alınan 
bilgilerin değerlendirilmesi; 

- Gemiler üzerindeki sıhhi şartların denetlenmesi, yine gemilerdeki sıhhi ve tıbbi şartların 
denetlemelerinin gerçekleştirilmesi, sıhhi kontrollerden geçtikleri yönde sertifikaların incelenmesi, 
sıhhi kontrollerden, gezi günlüğü işlemlerinden muaf olduklarına dair belgelerin incelenmesi, gerekli 
hallerde ise uluslararası aşı günlü belgelerinin incelenmesi; 

- Gemi ve teknelerdeki tıbbi istişare günlüklerinin incelenmesi; 

- Gümrük sınırlarını geçen araçlarda görsel olarak kontrol gerçekleştirme, mürettebatın, araç 
sürücüsünün ve yolcuların bilgilerine başvurulması. 

9. Salgın hastalık bulunan bölgelerden gelmiş olan konteyner, tekne yolcu bagajı gibi nesneler 
üzerinde sıhhi ve epidemik göstergelerin bulunması halinde ( böcek ya da kemirgenlerin varlığı ya 
da izlerinin mevcut olması) ilaçlama ya da dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması gerekir. 

10. Gemi mürettebatı sorumlusu, tren makinisti ya da sorumlusu talebine bağlı olarak sıhhi ve 
karantina açısından kontrolleri gerçekleştiren sorumlu kişiler yol belgeleri üzerine uygulamış 
oldukları sıhhi ve karantina tedbirleri ile alakalı olarak not düşerler. 

11.  Salgın ihtiva eden ya da bulaşıcı hükmünde bulunmayan zehirlenmiş malzemelerin girişi 
konusunda sıhhi ve karantina şartları açısından incelemeleri yürüten sorumlu kişinin zamanında 
uyarı yapabilmesi için kendi uzmanlığı alanında şu işlemleri gerçekleştirir. 

- Kontrol noktasına ulaşmış bulunan mürettebat ya da tren çalışanlarına bir sorgulama (anket) 
uygulaması gerçekleştirerek araç sürücüsü ve yolcuların sağlık durumları hakkında bilgi alır; 

- Mürettebatın , tren ekibi ve çalışanlarının, taşıt şoförü ve yolcuların ateşlerinin ölçülmesi ( 
salgın hastalık belirtileri ya da şikayetleri olması durumunda) 

- Sağlık durumu hakkında şikâyetler söz konusu olduğunda muayene organizasyonu; 

- Araçların sıhhi kontrollerin gerçekleştirilmesi (gıda birimleri, su sistemi, atık sistemleri) ayrıca 
bunların haricinde yayıcı ve taşıyıcı organizmaların kontrolleri (böcek ya da kemirgenlerin varlığı ya 
da izlerinin tespit edilmesi durumununda). 

12. Araç üzerinde hasta ya da hastalık şüphesi taşıyan birisinin bulunması halinde ilgili 
mevzuat hükümleri uyarınca deniz tarafıyla ilgili sorumlu kişi limandaki karantina birimi amirliğine, 
hava yolları ile alakalı olarak ise sıhhi denetim birimine , tren olması halinde ise demir yolu hat 
sağlığı birimine, kara yolunda ise sıhhi denetim ve önlemlerin alındığı sahaya yönlendirme yapılır. 

Bu araçlar içerisinde taşıyıcı ya da yayıcı nitelikte bulunan kemirgen ya da böceklerin varlığı 
veya bunların ölüleri ile karşılaşılması halinde taraflar ya ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi için 
organize olurlar ya da bu işlemler için talimat verirler. 

13. Sıhhi ve salgın hastalık ile ilgili araçlar üzerinde, yüklerde, hastalık taşıyan ya da hastalık 
şüphesi bulunan kişilerle alakalı olarak alınacak önlemlerin uygulanmasına vakit kaybetmeden, bir 
ayrım gözetmeden, Uluslar arası sağlık kurallarının (2005)  ve  Ek N 3  te belirtilen önlemlerin 
alındığı ülkedeki sağlık ve epidemik kuralların gereksinimlerine göre gerçekleştirmek gerekmektedir. 
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14. Sıhhi ve karantina kontrolüne tabi olan ürünlerin gümrük noktalarındaki kontrolleri şunları 
kapsamaktadır: 

yeni düzenleme Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi Kararı 15.06.2012 37 

- Ürünleri sıhhi epidemik açıdan aynı zamanda hijyen koşulları ile ilgili olarak II. Bölüm ortak 
listesinde mevcut bulunan malların güvenilirliğini tasdik eden belgelerin kontrol edilmesi, bu bölümde 
bulunan ürünler (ileride ortak mal listesi olarak geçecektir)  Avrasya Ekonomik Birliği gümrük 
noktalarında ve de bu birliğin sınırları dahilinde sıhhi ve epidemik şartlar, araç yapıları ve ticari 
dokümanları açısından kontrole tabi olan ürünlerdir. 

- Kontrole tabi II. Bölüm dahilindeki bu ürünlerin kontrol numunelerinin yönetmeliğin 2. maddesi 
esaslarına göre  alınabilmesi kontrolü, 

Bkz. Önceki düzenleme 28.05.2010 tarihli 299 Gümrük Birliği Komisyonu Kararı 

- Ürünleri sıhhi epidemik açıdan  aynı zamanda hijyen koşulları ile ilgili olarak II. Bölüm ortak 
listesinde mevcut bulunan malların güvenilirliğini tasdik eden belgelerin, araçlarının uygunluğunun ve 
taşıma belgelerinin kontrol edilmesi; 

( Gümrük Birliği Komisyonu kararları düzenlemesi 17.08.2010 N 341 , 14.10.2010 N 432 ) 

- Sıhhi ve epidemik güvenilirlik açısından Gümrük Birliği gümrük geçiş noktalarında ve sınırlar 
dâhilinde kontrole tabi II. Bölüm dâhilindeki bu ürünlerin kontrol numunelerinin yönetmeliğin 2. 
maddesi esaslarına göre alınabilmesi kontrolü, 

- Gümrük bölgelerinde taşıma araçlarının denetimlerine (gümrük organları ile beraber), ticari 
evrakın kontrollerine ve ortak ürün listesinde yer alan kontrole tabi ürünlerden kalite kontrolü için 
alınacak olan numunelerin organize edilmesi işlemlerine iştirak etmek. 

15. Sıhhi ve karantina açısından kontrolleri gerçekleştirecek olan sorumlu personel gümrük 
noktasına ayak basmış olan kontrole tabi ürünler için aşağıdaki sıhhi ve epidemik şartların olması 
durumunda kontrollerini gerçekleştirir: 

- Kontrole tabi ürünlerin kontrol noktasına sıhhi şartları taşımza bir vaziyette gelmesi; 

- Kontrole tabi ürünlerin ürün ya da sevkıyat dosyalarında uygunsuzluk hakkında bir bilginin 
mevcut olması; 

- Taşıma paketlemelerle alakalı olarak konteyner ve ve benzeri durumlarda paket ve 
paketlemelerde bozuklukların meydana gelmiş olması. 

16. Ortak ürün listesi içinde bulunan ürünler için gümrük kontrol noktalarını geçişleri esnasında 
sadece ulusal sıhhi ve epidemik kontrollerin gerçekleştirildiği uluslararası iletişim yolları açık olan 
olan geçiş noktasından izin verilmektedir. Bu kontrollerin listesi tarafların gümrük birliği sekreterliği 
tarafından bildirilmektedir. 

17. Sıhhi ve epideik açıdan kontrole tabi olan II. Bölüm ürün listesinde mevcut bulunan ürünler 
Gümrük Birliği Gümrüklerine sadece ürün hakkında verilmiş olan sıhhi ve epidemik açıdan ayrıca 
hijyen koşulları güvenilirlik belgesinin varlığı ile mümkün olabilmektedir. Bu belgenin esası Gümrük 
Birliği yetkili makamları tarafından akredite edilmiş olan  ve gümrük Birliği ortak sicil kaydına dahil 
edilmiş olan laboratuvarlardan alınan sonuçlara göre olabilmektedir. 

(Gümrük Birliği Komisyonu kararları düzenlemesi 14.10.2010 N 432 itibaren 09.12.2011 N 888) 

Ürünlerin sıhhi ve epidemik açıdan ayrıca hijyen şartlarına göre güvenilirliğini gösterir belgenin 
onaylanması şu şekilde mümkün olacaktır: 
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( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

Sıhhi-epidemik ve hijyenik şartları açısından güvenilir olduğunu gösterir belgenin orijinalı ya da 
belgeyi veren organ veya alıcın tasdik etmiş olduğu belgeye ait fotokopi; 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

Bir başka seçenek olarak ise gümrükte ya Gümrük Birliği ülkeleri sınırları dahilinde  sıhhi 
kontrole tabi ürünler için tarafların sıhhi ve epidemik kontrolü ve halk sağlığı  yetkili organları 
tarafından düzenlenmiş olan ürünle alakalı olarak sıhhi ve epidemik açıdan ürünün güvenilirliğini 
tasdik eder belgenin, ürün ismi,ürünün üreticisinin ismi, ürün hakkında belgeyi veren organın ve 
belge alıcının ismi ve ürünün sıhhi ve epidemik açıdan güvenilir olduğunu tasdik eden belgelerin 
mevcut olduğu sicil kayıtları; 

(Gümrük Birliği Komisyonu kararları düzenlemesi 17.08.2010 N 341 - 14.10.2010 N 432 - 
02.03.2011 N 567 ) 

ya da bu belgelerin elektronik ortamda hazırlanmış ve elektronik imza ile imzalanmış halleri; 

diğer bir seçenek ise ortak kayıt sistemiyle alakalı olarak Gümrük birliği resmi İnternet 
sayfasında bu bilgilerin mevcut bulunmasıdır; 

( Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile dahil edilmiştir) 

Belgeler üzerinde ürünlerin alınışlarını ile alakalı, ürün yanında eşlik eden belgeler, ayrıca 
ulusal kayıt numaraları ve belge veriliş tarihinin mevcut olması (ulusal kayıt sistemi içerisinde kayıtlı 
olduğunun bilinmesi halinde) ; 

(Paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile girmiştir) 

Ürünlerin ambalajlarında ya da tüketici kaplarında ulusal kayıt sistemine girişle alakalı olarak 
giriş tarihi bilgilerinin mevcut olması  (ulusal kayıt sistemi içerisinde kayıtlı olduğunun bilinmesi 
halinde) 

(Paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile girmiştir) 

Taraflardan biri tarafından verilen sıhhi epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluk açısından 
ürünlerin (mal) güvenliğini doğrulayan belgelerin tanınması halinde yeniden laboratuvar kontrolüne 
gerek kalmadan belgeler kabul edilecektir. 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

Ürünlerin sıhhi- epidemik ve hijyen şartları açısından güvenilirliğini tasdik eden ve Gümrük 
Birliğinin sıhhi koşullarla ilgili ortak mutabakatının yürürlüğe girmesinden önce yetkili organlar 
tarafından kabul edilen belgeler yalnızca belgenin verilmiş olduğu ülke sınırları içerisinde ve 
üzerlerinde belirtilmiş olan süreler zarfında fakat en geç tarih olarak Gümrük Birliği normlarının ilgili 
ürünle alakalı olarak yürürlüğe girme tarihine kadar geçerlidir. Eğer Gümrük Birliği teknik 
düzenlemelerinde ilgili ürün sınıfı ile alakalı olarak farklı bir husus belirtilmemiş ise  ya da Gümrük 
Birliği Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca söz konusu ürünün Gümrük Birliği sınırları içerine 
girişi için bu belgeler esas kabul ediliyor ise durum geçerlidir. 

( 14.10.2010 N 432 , 09.12.2011 N 888 Gümrük Birliği Komisyonu Karar değiş.) 

Sıhhi epidemik ve hijyen şartları açısından güvenilirliği tasdik edilen , ağız çalkalama suları, 
kozmetik ürünleri, ev kimyasal ürünleri, maden suları (doğal kaynak maden suları, şifalı sofra suları) 
şişelenmiş içme suyu, damacana sular (çocuk besinlerinde kullanılan sular da dahil), enerji 
içecekleri, düşük alkol düzeyli bira da dahil olmak üzere alkollü içecekler, çocuk ve yetişkinler için 
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kişisel temizlik ürünleri, için Rusya Federasyonu ve Belarus yetkili organları tarafından 01.01.2011 
tarihinden önce hazırlanmış olan belgeler Kazakistan sınırları içerisinde belgenin üzerindeki tarih 
bitene kadar fakat  eğer Kazakistan ile ilgili bu ürünlerin girişleriyle alakalı olarak Gümrük Birliği 
Komisyonunda farklı bir karar alınmamış  ya da bu belgelerle işlem yapılması esasına göre farklı bir 
düzenleme yok ise  geç ilgili ürün gurubuyla alakalı olarak Gümrük Birliği teknik düzenlemelerinin 
yürürlüğe giriş tarihine kadar geçerlidir. 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun kararı ile dahil edilmiştir 02.03.2011 N 567 . 

( 09.12.2011 N 888Gümrük Birliği Komisyonu Karar değişikliği) 

Denetime tabi tutulan malların gümrük birliğinin gümrük alanına girişinde ve satışında I ve II 
bölümlerin ortak ürün listesinde sınıflandırılması için, ticari ve taşıma belgelerin içeriğinde veya ürün 
üreticisi bilgilendirme mektubunda bulunan ve  bölüm I-II ortak ürün listesinde belirtilen ürün kullanım 
alanını onaylayan bilgiler dayanak olarak alınır. 

(Paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile girmiştir) 

 Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi 17.12.2012 Kararı 114 eklenmiştir 

Ürünlerin mülkiyet hakkını elinde bulunduran bireysel girişimci yada tüzel kişilik tarafından ürün 
taşıma belgeleri üzerinde '' Ürün numunesidir'' şeklide sokulan ve ürünle alakalı kayıt işleminin 
gerçekleştirilebilmesi için sıhhi ve epidemik kontrollerden geçmesi gereken ürünlerle alakalı olarak 
ulusal kayıt işlemi gerçekleştirilene kadar işlem yapılmamasını temin etmek durumundadırlar. 

18. Gümrük Birliği sınırlarını geçen kontrole tabi ürünler ortak sıhhi koşulları karşılamak 
zorundadırlar. 

19.  Gümrük Birliği sınırları içine giren sıhhi ve epidemik açıdan kontrole tabi ürünler için ürünün 
sıhhi ve epidemik güvenilirliğini tasdik eden belge olmaksızın kabul edilebilmesi için nakliye belgeleri 
üzerinde ya da ticari irsaliyelerinde söz konusu ürünün III. bölümde yer alan ürünlerden olduğu 
belirtilmiş olmalıdır. 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

Paragraf çıkartılmıştır - Gümrük Birliği Komisyonu kararı 14.10.2010 N 432; 

20. Geçiş izni veren belgelerdeki sıhhi ve karantina açısından kontrolleri gerçekleştiren sorumlu 
kişi kendi yetkileri dahilinde sıhhi ve epidemik açıdan ürün güvenilirliğini tasdik eden belgelerin, 
taşıyıcıların, II. ve III. bölüm dahilindeki yönetmeliğin 17. ve 19. şartlarına uygunluğuna bakıp ticari 
belgelerin, kontrollerini gerçekleştirir. Sonrasında bu belgelerin üzerine ''geçiş izni verilmiştir'' kaşesi 
ve yetkili organın ismi, sevk  ya da ticari belgelerinin birisinin üzerine tarih ve imza atar, ayrıca kendi 
numaralı mührü ile mühürleme yapar. 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

II. bölümdeki ürün gruplarından olan ve  sıhhi ve epidemik açıdan güvenilirliğini tasdik eden 
belgeleri ve onlarla alakalı olan nakliye ve ticari belgelerinin    Gümrük Birliği iç ve dış  ticaret entegre 
sistemi içerisine alınmasından sonra '' Giriş izni verilmiştir' mührü talep edilmemektedir. 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 02.03.2011 N 567kararı ile girmiştir) 

21.Yasalar uyarınca  ya da tarafların  uluslararaarası anlaşmaları gereğince ürünlerle ilgili 
olarak sıhhi ve epidemik güvenliği tasdik eden  belgelerin kontrolü konusu tarafların gümrük 
idaresine tevdi edilebilir 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 
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22. Sağlık ve karantina kontrolünden sorumlu kimse kontrole tabi ürünler üzerinde aşağıdaki 
durumlarda kontrol değerlendirmesi yapabilir: 

- Ulaşım, konteyner bütünlüğü vb koşulların ihlal edilmiş olması.; 

- Ambalaj hasarları; 

-  Ürünlerin salgın hastalık açısından güvenli olmayan, radyoaktif, kimyasal ya da biyolojik 
kazalarla zehirlenme ihtimali bulunan yerlerden (nükleer ışınların seviyesinin normalin üstünde 
olmasından, radyoaktif maddelerin yüklenmesi esnasında meydana gelen kirlenmeler, tehlikeli 
maddelerin yükleme esnasında paketlerinin yırtılması ya da akıntı sızma durumlarından birin tespit 
edilmesi), yada kemirgen ve böceklerin mevcut olması, 

- Kontrole tabi mallar için ortak sıhhi şartların ihlal edildiği bilgisinin gelmesi; 

- Kontrole tabi ürünlerin taşıma ve ticari belgelerinde ihlal konusunda bilginin açıkça belirtilmesi 
durumunda; 

Gümrük yetkilileri ile ortaklaşa alınan kendi yerleştirme kararı kontrollü malların 
değerlendirilmesi sırasında. 

Sıhhi kontrol ve karantinadan sorumlu yetkili  kişi tarafından kontrole tabi mallar için yapılan 
değerlendirme sonucunda ürünlerin Gümrük Birliği sınırları içerisine girmesi ya da girişinin 
yasaklanması yönünde karar çıkacaktır . 

Eklenme: 15.06.2012 tarihli Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi 37 numaralı kararı 

Sıhhi ve karantina kontrollerini gerçekleştiren ve II. Bölüm haricinde olmak üzere ürünün  
Gümrük Birliği sınırlarına girmesi yada yasak edilmesine karar veren kimse tarafların biri adına 
olmak üzere Sonrasında bu belgelerin üzerine ''geçiş izni verilmiştir'' kaşesi ve yetkili organın ismi, 
sevk  ya da ticari belgelerinin birisinin üzerine tarih ve imza atar, ayrıca kendi numaralı mührü ile 
mühürleme yapar. 

Sıhhi ve karantina kontrollerini gerçekleştiren ve II. Bölüm haricinde olmak üzere ürünün  
Gümrük Birliği sınırlarına girmesi yada yasak edilmesine karar veren kimse tarafların biri adına 
olmak üzere Sonrasında bu belgelerin üzerine ''geçiş yasaklanmıştır'' kaşesi ve yetkili organın ismi, 
sevk  ya da ticari belgelerinin birisinin üzerine tarih ve imza atar, ayrıca kendi numaralı mührü ile 
mühürleme yapar. 

23. Kontrole tabi olan ürünlerle alakalı olarak sıhhi ve karantina kontrollerini yapan görevliler 
tarafından yönetmeliğin 17. ve 19. maddelerini ya da sıhhi şartların ihlal edildiği belirlendiğinde  Ek N 
5 uyarınca taşıyıcının uyarıldığı biçimde bu ürün hakkında geçiş izni verilmemektedir . 

(17.08.2010 N 341 Gümrük Birliği Komisyonu kararı  düzeltmesi) 

Sıhhi ve karantina kontrolünü gerçekleştiren görevli nakliye ya da ticari belgelerden birinin 
üzerine '' Geçiş yasaklanmıştır'' şeklinde mühür vurarak üzerine tarih ve imza atar, ayrıca kendi 
numaralı mührü ile mühürleme yapar. 

24. Eğer uluslararası anlaşmalarda ya da yasal düzenlemelerde aksi belirtilmemiş ise 
gümrükten geçiş izni verilmemiş olan kontrole tabi ürünler derhal gümrük birliği gümrük alanını terk 
etmesi gerekmektedir. 

Bu ürünlerin buradan çıkarılması işlemi uluslararası anlaşmalarda ya da yasal düzenlemelerde 
aksi belirtilmemiş ise taşıyıcı ya da ürünün mülkiyetini üzerinde bulunduran kişiye aittir. 
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25. Ortak sıhhi kuralları taşımayan ürünün dışarı çıkarılamaması halinde ya da bu işlemin 
derhal yapılamaması halinde bu ürünlere imha edilmek ya da tarafların yasal düzenlemelerine uygun 
bir şekilde kullanılmak üzere el konulur. 

26. Ürün üzerindeki ortak sıhhi kuralların ihlal edildiğini tespit eden bölgesel yetkili organ ürünle 
ilgili alınan yasaklama kararını (durdurma) kendi tarafının amirine bildirir 

İhlal durumunu tespit eden organın idari amiri diğer diğer tarafların idari amirlerini durumla ilgili 
bilgilendirir.  Bu vesile ile yasaklama kararı Avrasya Ekonomik topluluğu teknik düzenleme, 
uluslararası ticarette bitki sağlığı ve sıhhi kontroller ve Gümrük Birliği bilgi entegre sistemlerine 
işlenir. 

Yetkili tarafların bilgileri ilgili Gümrük Birliği tarafın sekreterliği tarafından bildirilir. 

  

V. Gümrük Birliği kontrol noktalarındaki 
ve gümrük geçiş birimlerindeki ulusal kontrol organlarının 

etkileşim içinde çalışmaları 

  

27. Taşıma araçlarının içlerinde hastalık yayıcı ya da taşıyıcı olan ürünlerin var olması halinde 
ya da ortak sıhhi şartları üzerilerinde taşımayan  ürünlerin görülmesi durumunda sıhhi ve karantina 
kontrollerini gerçekleştiren görevli kontrol noktasındaki tüm yetkili görevlileri yapılması gerekenler 
konusunda koordine eder. 

28. Kontrol işlemlerini yürüten yetkili organ diğer devlet organları ile koordineli olarak personelin 
, uluslararası taşımacılık yapan bireylerin, kontrol işlerini yürüten personelin, hastalık  veya hastalık 
şüphesi, hastalık taşıyıcısı, hastalığı uyarıcı etkenler meydana geldiğinde yapması gereken şeyler,  
bunlarla alakalı olarak sihhi ve epidemik önlemler konusunda  sistemli olarak eğitim çalışmalarını 
(tatbikat çalışmaları, eğitim, seminer vs) yürütmesini sağlar. 

Gümrük birliği sınırlarını geçen ve kontrolleri gerçekleştirilen ürünler ile alakalı olarak diğer 
devlet organlarının da kontroller yapması gerekir ise gümrük organları bu işlemlerin aynı anda 
yapılabilmesi için bir tarafların yasal yapılarına uygun olmak kaydıyla koordinasyon sistemi 
düzenleyecektir . 

Gümrük ve diğer devlet kontrol organları gümrük kontrollerinin ortaya konulabilmesi için gerekli 
olan bilgilerin bilgi sistemleri teknolojileri aracılığı ile paylaşımlarını gerçekleştirirler. 

Gümrük birliği kontrol noktalarına erişen gümrük birliği ürün piyasası malları terimlerinde bir 
değişiklik meydana gelmesi halinde bu ürünlerle alakalı olarak gerçekleştirilen gümrük işlemlerinde 
yetkili organ ürünlerin sıhhi koşullar altında muhafaza edilme süresi sonuna kadar taşıyıcı II. 
bölümdeki mal grupları için varış ülkesindeki sıhhi ve epidemik kontrollerin yapılması maksatlı 
işlemlerin tamamlanması için gönderir. 

(paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 02.03.2011 N 567kararı ile girmiştir) 

  

 
 
 
 
 
 

http://www.alta.ru/tamdoc/11sr0567/


VI. Gümrük Birliği ülkeleri gümrük noktalarında  
kontrole tabi olan ürünlerin  
devlet kontrol işlemlerinin  

yürütülmesi 

  

29. Ürünlerin üreticileri ve bu ürünlerin Gümrük Birliği sınırlarına ithalatını gerçekleştiren kişiler 
kontrole tabi ürünlerle alakalı tüm üretim süreci  ve de kontrole tabi bu ürünlerin Gümrük Birliği 
ülkelerine  sevkıyat işlemleri de dahil boyunca sıhhi ve epidemik standartlara uygunluk hususundan 
sorumludurlar. 

30. II. bölüm içinde yer alan ürün grupları ile alakalı orak Gümrük Birliği kontrol noktalarında 
denetim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli belgeler şunlardır: Ürünlerle alakalı laboratuvar 
sonuçlarına dayalı olarak sıhhi epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından mal) 
güvenliğini doğrulayan belge, bu işlemleri yapan laboratuvarın  yetkili tarafın ulusal kayıt sisteminde 
akredite (onaylı) olması gerekmektedir. 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

Ürünlerin sıhhi ve epidemik açıdan ayrıca hijyen şartlarına göre güvenilirliğini gösterir belgenin 
onaylanması şu şekilde mümkün olacaktır: 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

Sıhhi epidemiyolojik ve hijyenik gereksinimleri, ya da verilen veya belgenin alıcı otoritesi 
tarafından onaylanmış bunun bir kopyası, uygunluk açısından ürünlerin (mal) güvenliğini doğrulayan 
belgenin aslı; 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

Sıhhi ve epidemik kontrol organları tarafından düzenlenmiş olan halkın refah ve sağlığını 
düzenleyen tasdik edici belgelerin resmi kayıt özetleri, bu belgeler üzerinde belgenin  sıhhi-
epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından ürün (mal) güvenliğini doğrular nitelikte 
olduğu, ürünlerin isimleri,  sıhhi-epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından ürün (mal) 
güvenliğini doğrular nitelik belgesini hazırlayan organın ve alıcısının isimleri, ürünün üreticisinin 
bilgileri bulunmaktadır. 

(Gümrük Birliği Komisyonu kararları düzenlemesi 17.08.2010 N 341 - 14.10.2010 N 432 - 
02.03.2011 N 567 ) 

ya da bu belgelerin elektronik ortamda hazırlanmış ve elektronik imza ile imzalanmış halleri; 

diğer bir seçenek ise ortak kayıt sistemiyle alakalı olarak Gümrük birliği resmi İnternet 
sayfasında bu bilgilerin mevcut bulunmasıdır; 

( Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile dahil edilmiştir) 

Belgeler üzerinde ürünlerin alınışlarını ile alakalı, ürün yanında eşlik eden belgeler, ayrıca 
ulusal kayıt numaraları ve belge veriliş tarihinin mevcut olması (ulusal kayıt sistemi içerisinde kayıtlı 
olduğunun bilinmesi halinde) ; 

(Paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile girmiştir) 

Ürünlerin ambalajlarında ya da tüketici kaplarında ulusal kayıt sistemine girişle alakalı olarak 
giriş tarihi bilgilerinin mevcut olması  (ulusal kayıt sistemi içerisinde kayıtlı olduğunun bilinmesi 
halinde) 
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(Paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile girmiştir) 

Taraflardan biri tarafından verilen sıhhi epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluk açısından 
ürünlerin (mal) güvenliğini doğrulayan bir belge tanıma belgesi var olması halinde bu maksatla tekrar 
laboratuvar kontrolleri geçirilmesine gerek yoktur. 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

Denetime tabi tutulan malların gümrük birliğinin gümrük alanına girişinde ve satışında I ve II 
bölümlerin ortak ürün listesinde sınıflandırılması için, ticari ve taşıma belgelerin içeriğinde veya ürün 
üreticisi bilgilendirme mektubunda bulunan ve  bölüm I-II ortak ürün listesinde belirtilen ürün kullanım 
alanını onaylayan bilgiler dayanak olarak alınır. 

(Paragraf Gümrük Birliği Komisyonunun 14.10.2010 N 432kararı ile girmiştir) 

 Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi 17.12.2012 Kararı 114 eklenmiştir 

Ürünlerin mülkiyet hakkını elinde bulunduran bireysel girişimci yada tüzel kişilik tarafından ürün 
taşıma belgeleri üzerinde '' Ürün numunesidir'' şeklide sokulan ve ürünle alakalı kayıt işleminin 
gerçekleştirilebilmesi için sıhhi ve epidemik kontrollerden geçmesi gereken ürünlerle alakalı olarak 
ulusal kayıt işlemi gerçekleştirilene kadar işlem yapılmamasını temin etmek durumundadırlar. 

31. sıhhi epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluk açısından ürünlerin (mal) güvenliğini 
doğrulayan belgelerin yetkili organlar tarafından onaylanma tarihi Gümrük Birliğinin ortak sıhhi 
talepler konusunda karara varmalarından önce gerçekleşmiş ise bu belge sadece belgenin verilmiş 
olduğu üye ülke sınırları dahilinde ve üzerindeki süre tamamlanıncaya kadar geçerli olacaktır. Fakat 
Gümrük birliği teknik şartnameleri ile aksi belirtilmemiş ya da bu mallarla alakalı olarak Gümrük 
birliğinin özel izni olmadığı sürece bu süre Gümrük Birliği orta sıhhi koşullarının yürürlüğe girdiği 
tarihi geçemeyecektir. 

( 14.10.2010 N 432 , 09.12.2011 N 888 Gümrük Birliği Komisyonu Karar değiş.) 

01.07.2010 tarihinden başlayarak gümrük birliği teknik şartnamesinin ilgili mallarla alakalı 
olarak eğer Gümrük birliği teknik şartnameleri ile aksi belirtilmemiş ya da bu sıhhi ve epidemik 
güvenilirlik belgeleri yetkili organlar tarafından 30.06.2010 tarihinden önce hazırlanmış olan  malların 
girişi ile alakalı olarak Gümrük birliğinin özel izni olmadığı sürece belge üzerinde belirtilmiş süreler 
dahilinde 30.06.2010 tarihi itibariyle ürünün üretimi yapıldığı ülke sınırlarında geçerli olan yasal 
düzenlemeye göre hareket edilir. 

( 09.12.2011 N 888 Gümrük Birliği Komisyon Kararı değiş. ) 

II. bölüm ürün grupları içerisinde bulunan ürünler için 01.01.2011 tarihine kadar olan dönem için 
sıhhi-epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından ürün (mal) güvenliğini doğrulayan 
belgeler kontrol işlemleri gerçekleştirilen taraf ülkelerden  biri vasıtasıyla ve tarafın yasal 
mevzuatlarına göre verilebilecektir. Tarafın mevzuatı uyarınca ve sıhhi-epidemiyolojik ve hijyenik 
şartlara, uygunluk bakımından ürün (mal) güvenliğini teyit eden, Gümrük birliği komisyon kararı ve 
onun kabulü veya bu tip ürünler için Gümrük birliği teknik düzenlemesi tarafından aksi belirtilmemiş 
ise ilgili ürün türüne ilişkin Gümrük birliği teknik düzenlemenin yürürlüğe girmesi tarihinden geç 
olmayacak şekilde belgede belirtilen süre içinde, sadece belgeyi veren Tarafın alanında geçerliliği 
bulunmaktadır   
 

( 14.10.2010 N 432 , 09.12.2011 N 888 Gümrük Birliği Komisyonu Karar değiş.) 

32. Tarafların yetkili kurumları sıhhi-epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından 
ürün (mal) güvenliğini doğrulayan belge temelinde verilen laboratuar test raporlarını, belgeyi veren 
yetkili makamlardan aşağıdaki durumlarda talep etme hakkına sahiptir: 
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( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

- Devlet sıhhi ve epidemiyolojik denetimi (kontrol) sırasında denetime tabi ürünlerin Ortak sıhhi 
şartlara uygunsuzluğun belirlenmesinde; 

- denetime tabi mallar hakkında daha fazla bilgi alma ihtiyacı. 

33. Denetime tabi ürünlerin satışında Tarafların yetkili organları kendi kontrol alanında 
aşağıdaki durumlarda laboratuvar tetkiklerini (testlerini) yaptırma hakkına sahipler: 

- epidemiyolojik göstergelere göre; 

- Tarafların yetkili kurumlarından nüfusun sıhhi ve epidemiyolojik refah alanında mevzuatların 
ihlalleri konusunda bilginin gelmesi, denetime tabi ürünlerin kalite ve güvenliğine ilişkin halktan gelen 
şikayetler; 

- Devlet sıhhi ve epidemiyolojik denetim (kontrol) gerçekleştirme esnasında tesisin sıhhi-
epidemiyolojik incelemesinde. 

Bu yönetmeliğin paragraf 2 madde 31 belirtilen durumlar hariç denetime tabi ürünlerin Ortak 
sıhhi şartlarına uygunsuzluğu tespit edilmesi durumunda, Tarafların yetkili organların bölgesel birim 
yöneticileri(yardımcıları) Tarafların mevzuatın öngördüğü tedbirleri alması yanı sıra: 

- Ortak sağlık şartlarına uymayan denetime tabi malların satışın yasaklanmasına ilişkin hüküm 
verilir; 

- kendi tarafın yetkili kurum yöneticisine(yardımcısına) denetime tabi ürünlerin Ortak sıhhi 
şartlarına uygunsuzluğuna ilişkin bilgi iletilir. 

Denetime tabi ürünlerin, Ortak sıhhi şartlarına uygunsuzluğunu tespit eden Tarafın yetkili organ 
yöneticisi (yardımcısı), derhal olarak Denetime tabi ürünlerin Ortak sıhhi şartlarına uygunsuzluğuna 
ilişkin bilgiyi Tarafların yetkili organ yöneticilerine, Ortak sıhhi şartlarına uygunsuz denetime tabi 
ürünlerin, ithalatı ve dolaşım kısıtlaması ile ilgili tedbirlerin alınması için Tarafların gümrük 
makamlarının başkanlarına gönderir. 
 Buna bağlı olarak bu bilgiler derhal teknik düzenleme, sağlık ve bitki sağlığı alanında Avrasya 
Ekonomik Topluluğu Bilgi Sistemine ve Gümrük Birliği dış ve karşılıklı ticaret entegre bilgi sisteminde 
kayda alınır. 

Bilgilendirme aşağıdaki bilgileri içermeli: 

- Denetime tabi malların adı, üretici bilgileri; 

- Numarası ve parti hacmi; 

- Nakliye belgeleri ve bunların içeriğinde olan denetime tabi mallar hakkında bilgileri; 

- Ortak sıhhi şartlarında uygunsuzluğu ortaya çıkaran göstergelerin listesi, kim tarafından ve ne 
zaman ortaya çıkarıldı; 

- alınan önlemler; 

- sıhhi epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluk bakımından ürünün güvenliğini teyit eden 
belgeyi veren yetkili organ adı veya beyannameyi kayda alan kurumun adı. 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 
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 Eğer ürün uygunsuzluğu Ortak sıhhi şartların nakliye, depolama, denetime tabi malların satışı 
ile ilişkili olarak ihlal olması durumunda, bilgiler teknik düzenleme, sağlık ve bitki sağlığı alanında 
Avrasya Ekonomik Topluluğu Bilgi Sistemine ve Gümrük Birliği dış ve karşılıklı ticaret entegre bilgi 
sistemine yönlendirilmez .  
 

 35. Denetime tabi ürünün Ortak sıhhi şartlarına uygunsuzluğuna ilişkin bilgi alınmasında, sıhhi-
epidemiyolojik ve sağlıklı şartlara uygunluğu bakımından ürün (mal) güvenliğini doğrulayan belgeyi 
veren Tarafın yetkili kurum yöneticisi sıhhi-epidemiyolojik ve sağlıklı şartlara uygunluğu bakımından 
ürün (mal) güvenliğini doğrulayan belgenin geçerliliğini durdurma hükmünü verir.  
 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

36. Ortak form şeklinde yetkili organlar tarafından verilen sıhhi-epidemiyolojik ve hijyenik 
şartlara uygunluğu bakımından ürün (mal) güvenliğini doğrulayan belgenin geçerliliği aşağıdaki 
durumlarda askıya alınabilir veya iptal edilebilinir: 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

- Denetime tabi tutulan malların ulaştırma, depolama ve denetime tabi malların satış koşulları 
ihlalleri ile ilişkisi olmayan Ortak sıhhi şartlarına uygunsuzluğu tespit edilmesi. 

- Modern bilimsel bilginin sonuçlarına göre Gümrük Birliği Komisyonu tarafından denetime tabi 
ürünlerin güvenlik parametrelerinin değişiklikliğine ilişkin kabulü; 

- Gümrük birliği üyesi olmayan uluslararası kuruluşlardan veya ülkelerden teknik düzenlemeye, 
sıhhi, veterinerlik ve bitki sağlığı önlemeye ilişkin koordine çalışmalarını yapan Tarafların yetkili 
makamlarından denetime tabi ürünlerin insan yaşamına ve sağlığına tehlikeli olduğunu belirten bilgi 
akışı. 

Sıhhi epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluğu bakımından gıda ürünlerin güvenliğini 
onaylayan belgenin askıya alınma, yenileme veya fesih ile ilgili bilgiler, hemen Tarafların yetkili 
organlarına gönderilir ve teknik düzenleme, sağlık ve bitki sağlığı alanına ilişkin Avrasya Ekonomik 
Topluluğu Bilgi Sistemine ve Gümrük Birliği dış ve karşılıklı ticaret entegre bilgi sistemine girişi 
yapılır 
.  
 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

37. Sıhhi-epidemiyolojik ve hijyen şartlarına uygunluk bakımından gıda güvenliğini teyit eden 
mad. 16 Ortak belge formunun verilmesine ve kayıt etme sürecine ilişkin yönetmeliğin öngördüğü 
sıhhi-epidemiyolojik ve hijyen uygunluğu bakımından gıda güvenliğini onaylayan belgelerin 
yenilenmesi durumunda, sıhhi epidemiyolojik ve hijyenik şartlara uygunluğu açısından ürünlerin 
(mal) güvenliğini doğrulayan belgelerin değiştirilmesi için gerekli süre boyunca denetime tabi 
malların dolaşımı durdurulmaz. 
 

( 14.10.2010 N 432 Gümrük Birliği Komisyonu değişik kararı ) 

38. Taraflardan birinin denetime tabi malların laboratuvar araştırma sonuçlarını kabul etmemesi 
durumunda bunların tekrar kontrollü, tahkim olarak Tarafların belirlediği akredite laboratuvarlarında 
veya üçüncü Tarafların akredite laboratuvarlarında gerçekleşebilir. 

39. Tarafların birinin ülkesinde halk sağlığı için bir tehdit oluşturan sıhhi-epidemiyolojik acil 
durumun meydana gelmesi durumunda bu Tarafın yetkili organı 24 saat içinde bu durum hakkında 
ve aldığı tedbirlere ilişkin bilgi verir, diğer Taraflar teknik düzenleme, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri 

http://www.alta.ru/tamdoc/10sr0432/
http://www.alta.ru/tamdoc/10sr0432/
http://www.alta.ru/tamdoc/10sr0432/
http://www.alta.ru/tamdoc/10sr0432/


alanında Avrasya Ekonomik Topluluğu Bilgi Sistemine ve Gümrük Birliği dış ve karşılıklı ticaret 
entegre bilgi sistemine bilgi iletir. 

40. Sıhhi karantina denetim sonuçları  Ek N 4 uyarınca kayıt formlarına kayda alınırlar . 

Eklenme: 15.06.2012 tarihli Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi 37 numaralı kararı 

Ortak mal listesine bölüm II dahil edilmeyen, denetime tabi olan mallara ilişkin Taraflardan 
birinin geçici sıhhi önlemler getirmesi halinde, sıhhi-karantina denetim sonuçları Ek N 4 uyarınca U-3 
kayıt formunda kayda alınırlar. 

Tarafların yetkili organların yöneticileri her yıl 15 şubata kadar Gümrük Birliği Komisyon 
Sekreterliğine Ek N 4 uyarınca Gümrük Birliğinin resmi internet sitesinde yerleştirmek için Gümrük 
Birliğinin gümrük alanında sıhhi koruma faaliyetleri hakkında rapor şeklinde bilgiler gönderir. 

  

Ek  N 1.  
  

GÜMRÜK BİRLİĞİ  SINIR BÖLGELERİNDEKİ GEÇİŞ NOKTALARINDA 
HAVA YOLLARI GÜMRÜK KONTROL  NOKTALARINDA,  

OTOYOLU, KARAYOLU DENİZ VE NEHİR KONTROL NOKTALARINDAKİ  
SIHHİ VE KARANTİNA BÖLGELERİNDEKİ  

İŞLEM YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN   
BİNA TEKNİK YAPI VE DONANIMLARIN  

TAŞIMASI ZORUNLU OLAN   
ŞARTLAR (İLERİDE  - STANDART ŞARTLAR) 

I. Genel hususlar 

  

1. Bu standart şartlar kontrol altına kişiler, araçlar ve malların sağlık ve karantina kontrolü için 
gerekli binalar, bina ve tesisler kontrol noktaları teknik donanım gereksinimlerini tanımlar. 

2. Kontrol noktasında sağlanması gerekenler: 

Binalar SIHHİ BİRİM seti; 

geçici izole birimi; 

Sıhhi park (hijyenik alan, sıhhi demiryolu hattı (yol), sıhhi rıhtım); 

Ürünlerin ve radyoaktif, biyolojik, kimyasal maddeler ile insanların sağlığına olumsuz etki 
yapabilecek maddelerin gümrük noktası üzerinde kontrolden geçirilmesi için düzenlenmiş olan özel 
donanımlı binalar,  odalar ve  birimleri 

Gıda maddeleri ve gıda üretiminde kullanılan hammaddeler  ile temas eden ürünlerin gümrük 
noktasında kontrollerden geçirebilmesi maksadıyla özel donanımlı odalar bulunmak zorundadır. 

3. Gerekli donanımlarla donatılmış olan ve ilgili standartları taşıyan hesap trafiği ve yolcu 
trafiğinin yürütülebileceği kontrol noktası birimleri 

 
 
 
 
 

http://www.alta.ru/tamdoc/10sr0299/#cff0e8ebeee6e5ede8e5204e20345f31
http://www.alta.ru/tamdoc/12sr0037/
http://www.alta.ru/tamdoc/10sr0299/#d1c2c5c4c5cdc8df


II. Bina içerisinde sıhhi karantina birimleri kompleksi 

  

4. Bina içindeki sıhhi karantina noktaları havalandırma, klima,  kaza ve olağan üstü hallerde 
kullanılmak üzere yangın söndürücü ve alarm sistemi ile donatılmış olmalıdır. 

5. Bina içindeki sıhhi ve karantina birimleri odalarında nöbetçi uzman için bir bekleme odası 
bulunmalıdır. Bununla beraber sıhhi ve karantina gereçlerinin muhafaza edildiği bir birim ve  VII . 
bölümdeki şartlara uygun olarak kullanılabilecek bir birim olmak zorundadır. 

6. Bina içindeki sıhhi karantina birimi numunelerin hızlı bir şekilde laboratuvara ulaşabilmesi 
maksadıyla özel şekilde donatılmıştır. 

7. Bina içindeki sıhhi karantina birimleri aşağıdaki malzemeler ile donatılmıştır. 

- Laboratuar testleri ve numune örnekleri için buzdolabı; 

- Soğutucu ve soğutucu çanta veya termos; 

-Uzaktan vücut ısını ölçen termometre; 

- Termometre  (10 adet).; 

- Radyometre-dozimetre (2 adet).; 

- Bağımsız güç kaynağı ve yeterli güce sahip en azından yazı çalışmaları yürütmek üzere 
Portatif elektrik lambaları  (en az 2 adet.); 

- Veba tehlikesine karşı tek kullanımlık elbise. Bunlar vardiyadaki her görevli için en az ikişer 
tane olmalıdır. 

- Çok kullanım özelliğine sahip koruyucu elbise. çalışan başına bir adet olmalıdır.; 

- Tıbbi önlükler (vardiyada her uzman için 2 ad ); 

- Eldivenler: Tıbbi (100 çift); Lastik tarım eldivenler (kalın) (10 çift); 

- Maskeler, solunum, koruyucu (tek kullanımlık) tıbbi (200 adet).; 

- Her uzman için Kişisel koruyucu ekipmanlar deri ve solunum için(maske); 

- Kauçuk ya da plastik önlük; oversleeves, kauçuk ya da plastik (2 çift); 

- Tek kullanımlık dezenfektan kişisel temizlik araçları (50 ad); 

- Aerosol Böcek kovucular (5 adet).; 

- Aerosoller insektisitler (5 adet).; 

- İlk yardım kiti, ilk yardım (yol tipi); 

- Tıbbi pamuk; 

- Dezenfektanlar; 



- Dezenfekte çökeltilerinin hazırlanması için bir kap , ellerin temizlenmesi için kullanılan iki kap, 
giysilerin temizlenmesi için bir kap, gözlüklerin temizlenmesi için bir kap, hastanın dezenfeksiyon 
artıklarının toplanması için de bir kap bulundurulmalıdır ; 

-  Kolera hastalığı taşıyan ya da şüpheli bulunan hastanın eşyalarının alınması ya da bölgede 
bulunan kemirgen ölüleri ve kam emici böceklerin kişisel korunma maksadıyla laboratuvara 
ulaştırılmasında kullanılan sergi (örtü) döşeme tarzında malzeme 

Döşeme ve benzeri koruyucu malzemelerin tıbbi envanterdeki kayıtlarına göre düzenli olarak 
bakımdan geçirilmesi gerekmektedir.. 

  

III. Geçici izole işlemleri için mekan 

8. Kontrol noktaları üzerinde şüpheli olarak görülen kişilerin diğer ortamlardan izole edildiği bir 
birim bulundurulmaz zorundadır. 

9. Geçici izolasyon için mekan 

- Ayrı bir binada yer alan, ya da (ayrı bir giriş olması gerekir) kontrol noktasında diğer odalardan 
izole edilebilir; 

- Mekanik sürücü ile ayrı bir havalandırma sistemi ile donatılmıştır. Duvarlar ve zemin ıslak 
tedavi ve dezenfeksiyon yapılmasına  izin veren malzemelerden yapılır. 

10. Geçici izolasyon kontrol noktasında şunlar bulundurulmalıdır 

- Hastalık şüphesi taşıyan kişi için ayrı bir bölüm; 

- VIII. bölüm şartlarına göre gereksinimleri karşılamak üzere tambur duş ve tuvalet 

 11.  Geçici izole birimleri varsa sağlık merkezi binası içinde bulunabilir. 

  

IV.  Bulaşıcı hastalığı bulunan ya da bu şüpheyi taşıyanların 
taşınması maksadıyla kurulmuş olan bir bekleme alanı 

12. Bu sıhhi alan tahliye araçlarının ya da ambulansların rahatça girip çıkabileceği bir bir yapıda 
olmak zorundadır. Bu bölgenin çevresi uyarı işaretleri bulunan bir çit ile çevrilmiş olmalı üzeri ise 
drejnaj sistemlerinin mevcut bulunduğu sert asfalt kaplama ile kaplanmış olmalıdır. Bu sistem 
araçların yıkanması ve dezenfekte işlemleri esnasında sıvıların akıp gitmesine yardımcı olacaktır. 

Sıhhi bölge üzerindeki oto bölgesinde şunlar olmalıdır: 

- Merkezi içme suyu tesisatı; 

- Atık toplama ve bertaraf etme sistemi ( çöp toplama için kapaklı konteynerler); 

- Yapay dış aydınlatma; 

- Dezenfeksiyon atıklarının toplanmasını sağlayacak donanıma sahip iki adet tuvalet. Burada 
genel kanalizasyona karışmadan önce ayrıcı bir sistem olmalıdır. Ya da özel donanım ve lavabolu 
bio tuvalet bulunmalıdır. 



13.Uluslararası uçuşlar kabul eden hava alanı kontrol noktasındaki sıhhi park yerlerinde 
bulundurulması gerekenler: 

- Hava aracını yerleştirebilecek biçimde asfalt döşeme; 

- Uyarı işaretleri ile Parmaklıklar; 

- Merkezi içme suyu tesisatı; 

- Atık toplama ve bertaraf etme sistemi ( çöp toplama için kapaklı konteynerler); 

- Yapay dış aydınlatma; 

- Halkın genel rahat ve refahını bozacak bir durum yaratmadığı takdirde sabit bir yerde 
konuşlandırılmış olan biyotuvalet 

14. Sıhhi kör demir yolu hattının alanında (yolu), asfalt kaplı (sert) döşeme ve uyaran yazılarla 
çitler mevcut olması öngörülür. Kör hattın (çıkmazın) yerleşkesi, tren hareketlerinin güvenliğini 
sağlamak ve ambulans ve tahliye araçların serbest geçişi için sürekli boş tutulmalıdır. 

Sıhhi kör demir yolu hattı için sağlananlar: 

- vagonların elektrik bağlantısı için cihazlar, soğuk su kaynağı, telefon hattı, merkezi 
kanalizasyon, 

- açık konut ve yan tesisleri için yapay aydınlatma alanı, 

- Saklanma koşulları ve bulunduğu yer halk sağlığı ve refahını olağanüstü bir derecede 
sıkıntıya sokmayacak şekilde biotuvaletler bulunmalıdır. 

üç tarafı çitle çevrili asfalt döşemeli alan üzerinde iki metal dar kapaklı plastik çöp bidon 
kurulumu ile 

- alanı özel olarak kör demir yolu hattının teknik ekipmanına bağlı, yardımcı ve depolama (kalıcı 
veya geçici) odaları 

15. Sıhhi rıhtımında, asfalt (sert) döşemeye, yazılar ve uyarıların mevcut çitler, alanın 
güvenliğini sağlayan kişiler için ve sıhhi ve salgın karşıtı önlemler sırasında sağlık çalışanlarının 
yerleşmesi için ayrılmış odalar mevcuttur. Sanitasyon rıhtımın giriş kısmı asfalt (sert) kaplamaya 
sahiptir. 

Sıhhi rıhtımda bulunacaklar: 

- Gemilere içme suyu sağlamak için kaliteli su temini sistemleri (hidrant, kap-kova); 

- Yeterli dış aydınlatma; 

- Dezenfeksiyon sırasında gemilere ısıtılmış hava aktarımı için yeterli güce sahip kaloriferli 
kompresör ünitesi; 

- Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi (kapaklı çöp toplama konteyneri, atık ve 
kanalizasyon sularını toplama kapları); 

- Halkın genel rahat ve refahını bozacak bir durum yaratmadığı taktirde sabit bir yerde 
konuşlandırılmış olan biyotuvalet 



  

 V. karmaşık özel, binalar, bina, tesisler donatılmış muayene ve malların geçici depolanması 
için tasarlanmış kimyasal,   biyolojik ve radyoaktif maddeler, atıklar ve diğer ürünlerden, 

insan için bir tehdit oluşturanlar  

  

16.İnsanlar için tehlike oluşturacak kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerin, atıkların ve 
diğer mallarına ithalatına yönelik geçiş noktalarında bulunması gerekenler: 

- insan için tehlike oluşturacak kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerin, atık ve diğer 
malların geçici saklanması için depolar, sıhhi alanlar; 

- Ürünlerin sızdırmazlığı için oluşturulan alanlarda parçalanmış ya da zarar görmüş kutular için 
onların dezenfekte edilmesi, temizlenmesi ya da düzeltilmesi işlemlerinin tehlikeli atıklardan özel 
sistemler aracılığı ile arındırılarak gerçekleştirilmesi; 

- tehlikeli atıkları toplama ve bertaraf etme özel sistem ile donatılmış tehlikeli maddelerin 
yeniden paketlenme ve konteynerleri temizleme, onarma alanları; 

- Tehlikeli mallar ile çalışmak için tasarlanmış platformlar, yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için 
korunmalıdır. 

  

VI. Gıda ürünlerin, malzeme ve mamullerin 
 geçici saklanması ve muayenesine 

 yönelik özel donanımlı yapı, 
 mekân, bina kompleksleri. 

  

Gıda ürünleri ve gıda hammaddeleri ile temas eden gıda ürünleri, malzeme ve mamul ithalatına 
yönelik geçiş noktalarında ürün, malzeme ve mamul için gerekli saklama koşulların sağlanması için 
soğutma ekipmanları dahil, özel donanımlı alanların ve depoların olması sağlanır. 

  

VII. Sıhhi karantina noktaların yüz ölçümleri ve bina donanımları 

  

 
Alanları adı 

 
Alan 

 
mobilya 

 
Ekipman 

 
İletişim 

 
Uzman odaları 
(1 çalışma yerine 
göre 
hesaplanarak) 

 
12 m2 

 
Masa, 
sandalye, 
belgeler için 
dolap, kasa, 
klima, karasal 
radyo, 
gardırop 

 
PC, yazıcı, 
telefon, hesap 
makinesi, cep 
telefonu - Her 
işyerinde; 
tarayıcı, 
fotokopi, faks, 
telsiz VHF (2-5 
W) - SIHHİ 
BİRİM 1 set 

 
Şehiriçi ve 
sehirlerarası 
iletişim için 
telefon, iç 
(kontrol 
noktası), 
mobil, modem 
erişimli 
İnternet, radyo 



 
Yaşam alanı 

 
12 m2 

 
Üst ve iş 
elbiseler için 
dolap, kanepe, 
masa, 
sandalye, 
televizyon, 
radyo 

 
Mikrodalga 
fırın, 
buzdolabı, 
elektrikli su 
ısıtıcısı 

 
İç hat telefonu 

 
Anti-salgın 
ürünlerin 
saklanması için 
oda 

 
10 m2 

 
Sürgülü 
dolaplar 
(raflar) 

- - 

 
Kiler 

 
6 m2 

 
Dezenfektanlar 
ve temizlik 
malzemelerin 
depolanması 
için raflar 

 
Davlumbaz 

- 

 
Sıhhi birim 

 
6 m2 

   
Duş, lavabo, 
tuvalet 

  

  

VIII. Kontrol noktasında hastanın geçici izolasyonu için alan ve   
ekipmanın donatılması  

  

 
Alanları adı 

 
Alan 

 
Mobilya, hasta 
bakım ürünleri 

sağlık 

 
Ekipman 

 
İletişim 

 
Geçici izolasyon 
için oda 

 
12 m2 

 
1 Kolera 
hastaları için 
yatak, tıbbi 
yatak, 1 başucu 
komidini, 1 
kolera 
hastalarının 
kişisel eşyaları 
için dolap, tıbbi 
dolap, 1 
manipülasyon 
masası, 2 
sandalye, 2 
kap, muşamba, 
2 nevresim 
takımı, 2 yatak, 
4 yastık, 2 yün 
battaniye, şişe 
su, 2 sulak, tek 
kullanımlık 
bardak 

 
Telefon, kapalı 
bakterisit hava 
ışınlayıcısı, 
lavabo, 
tuvalet, duş 

 
Telefon, cep 
telefonu, telsiz 

       



Tambur 6 m2 Dezenfektanlar, 
temizlik 
malzemeleri, 
sedye, medikal 
ekipman 
saklama rafları 

 
Sağlık personeli 
için oda 

 
10 m2 

 
Çalışma 
Masası, dosya 
dolapları, 
sandalyeler, üst 
ve alt giyim için 
dolap 

 
Telefon 

 
Telefon, cep 
telefonu, faks, 
telsiz 
bağlantısı 

 
Tuvalet, duş 

 
6 m2 

   
Duş, lavabo, 
tuvalet 

  

  

Not: geçici izolasyon alanının donatılması imkansız olması durumunda, hastalık şüphesi 
bulunan kişi acil olarak sağlık kurumlarına tahliye edilmesi sağlanmalıdır. 

  

  

Ek No 2  
  

 GÜMRÜK BİRLİĞİNİN  GÜMRÜK ALANLARINDA SIHHİ KORUMA FAALİYETLERİNİ   
GEREKTİREN BULAŞICI(PARAZİT)  HASTALIKLAR LİSTESİ 

  

 
Sıra No 

 
Nozolojik formu 

 
Kod ICD-10 

 
1 

 
Çiçek 

 
B 03 

 
2 

 
çocuk felci virüsü nedeniyle 
oluşan çocuk felci 

 
A80.1, A80.2 

 
3 

 
Yeni bir alt tipi virüs nedeniyle 
oluşan insan gribi 

 
J 10, J 11 

 
4 

 
Şiddetli akut solunum 
sendromu (SARS) 

  

 
5 

 
Kolera 

 
A.00: A.00.0; A00.1; A00,9 

 
6 

 
Veba 

 
A20: A20.0; A20.1; A20.2; 
A20.3; A20.7; A20.8; A20.9 

 
7 

 
Sarı humma 

 
A95: A95.0, A95.1, A95,9 



 
8 

 
Lassa sıtması 

 
A96.2 

 
9 

 
Marburg virüsü sebebiyle 
oluşan hastalık 

 
A98.3 

 
10 

 
Ebola virüsü sebebiyle oluşan 
hastalık 

 
A98.4 

 
11 

 
Malarya 

 
B50, B51, B52, B53.0 

 
12 

 
Batı Nil sıtması 

 
A92.3 

 
13 

 
Kanamalı Kırım sıtması 

 
A98.0 

 
14 

 
Dang humması 

 
A90, A91 

 
15 

 
Rift-Valley sıtması (Rift vadisi) 

 
A92.4 

 
16 

 
Meningokok hastalığı 

 
A39.0, A39.1, A39.2 

 
17 

 
Sibirya ülseri 

 
A22.0, A22.1, A22.2, A22.7, 
A22.8, A22.9 

 
18 

 
Bruselloz 

 
A23.0, A23.1, A23.2, A23.8, 
A23.9 

 
19 

 
Tüberküloz 

 
A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, 
A16.4, A16.5 

 
20 

 
Ruam 

 
A24.0, A24.1, A24.2, A24.3, 
A24.4 

 
21 

 
Pseudocholera 

 
A24.0, A24.1, A24.2, A24.3, 
A24.4 

 
22 

 
Salgın tifüs 

 
A75.0, A75.1, A75.2, A75.3, 
A75.9 

 
23 

 
Junin, Machupo humması 

 
A96.0, A96.1 

 
24 

 
Uluslararası öneme sahip halk 
sağlığı Uluslararası Sağlık 
Düzenlemeleri (2005) Ek N2 
uyarınca neden olan diğer 
bulaşıcı hastalıklar 

  

  



  

Ek  No : 3 
  
 

 SIHHİ-SALGIN ÖNLEME FAALİYETLERİ (SAĞLIK ALANLARINI KORUMA FAALİYETLERİNİ 
GEREKTİREN HASTA  VEYA HASTALIK ŞÜPHESİ HASTALARIN   TESPİTİNDE) 

  

1. Salgın önleme faaliyetlerine dahil olanlar: 

-  yönetimi kontrol noktasını, üst düzey sınır ve gümrük korumayı gümrük birliği gümrük alanına 
gelen kişilerde hastalık şüphesine ilişkin bilgilendirme(mevcut iletişim araçlarını kullanarak); 

- sıhhi koruma faaliyetlerini gerektiren hastalık vakası bildirimi şemasına göre Tarafların yetkili 
makamlarını bilgilendirmek; 

- geçiş noktası yönetim kararı ile sıhhi iskeleye, sıhhi otoparka, sıhhi alana, sıhhi demir yolu 
hattına taşıma aracı hazırlama organizasyonu; 

- taşıma aracı hareketini durdurma, mürettebat, yolcu çıkarma, bagaj, kargo boşaltma; 

- sınır, gümrük ve diğer kontrol türlerin yapılmasını durdurma; 

- salgın önleme tedbirlerin bitimine kadar taşıma aracını ve içinde bulunan kişilerin korunmasını 
sağlamak; 

-  Hastanın ya da hastalık şüphesi üzerinde bulunan kişinin durumun fark edildiği yerden derhal 
tahliye edilmesi ya da o bölgeden izole dilerek sonrasında tedavi işlemleriyle ilgilenecek sağlık 
kuruluşuna en hızlı şekilde teşhisin konularak tedavi sürecinin başlanması sağlanmalıdır. 

- Sıhhi ve epidemik kontrolleri gerçekleştiren sorumlu uzmanların söz konusu göstergeler 
çerçevesinde kontrolleri yerine getirmesi; 

-  Hastalığın nedenleri ve koşulları bir salgın hastalık belirtilerini gösterip göstermediği bunun 
yanında hastalığa maruz kalan kişilerin ya da durumu şüpheli olanların belirlenmesi organizasyonu; 

- Hastalığın tespit zamanı ve kuluçka döneminde döneminde yolcuların, araş mürettebatının 
(takım), devlet kontrol yetkilileri kontrol noktasında yetkilileri de dahil olmak üzere hasta ile temas 
halinde olan kişilerin tıbbi gözetim (veya) organizasyonu. İzolasyon ve gözlem tanı çekilmesi 
durumunda iptal edilebilir; 

- Geçici gözlem ve denetim merkezlerinde taşıma esnasında hastalarla temas halinde 
bulunanların kontrolden geçirilmesi; 

- Hastalığı tespit edilen ya da hastalık şüphelisi durumunda bulunan kişilerin biyolojik 
malzemelerinin biyolojik laboratuvar araştırmalarının yapılabilmesi için örneklenmesi; 

- Araçların bagaj kısımlarında ya da yüklerinde arasında karşılaşılan kemirgenler ya da 
böceklerin temizlenmesinin organize edilmesi; 

- Ölü vaziyette tespit edilen kemirgenler alınarak incelenmek üzere laboratuvar araştırmalarına 
götürülürler. 

2.Hastaneye yatmaya razı olmayan yabancı ülke vatandaşı için tarafın yasalarına uygun olarak 
tedbirler uygulanır. 



3. Gümrük birliği ülkeleri sınırını geçen araçlardaki kişilerde ya da yük üzerinde bir hastalık 
belirtisi ile karşılaşıldığında kabul eden taraf söz konusu aracın (hastanın ya da onunla temasa 
geçenlerin) veya kontrole tabi ürünlerin ülkeye girişi ya da transit geçişi engelleme hakkına sahiptir. 

4. Araca ve araçtaki kişiye sıhhi sağlık kontrolleri gerçekleştirildikten sonra diğer kontrol organı 
mensupları da görevlerini yerine getirirler. 

5. Taraflar ve Gümrük Birliğinin arasındaki nüfusun sıhhi epidemiyolojik refahlık yasalarına 
uyulmaması ve ayrıca enfeksiyon hastalıklarının ve toplu enfeksiyon olmayan (zehirlenme) 
hastalıkların ortaya çıkması tehdidin oluşması ile, sıhhi-karantina kontrolü yapan görevli kişi 
tarafından yapılan temel araştırmalarına dayanarak,sorumlu kuruluşun  bölge yöneticisinin (veya 
yardımcısı)yazdığı ve  en geç 24 saat içinde ve sorumlu kişilerin yapması gereken şu hususlar 
sunulur: 

- Halkın refahının ve sıhhi sağlığının bozulması yönündeki yasal ihlalin düzeltilmesi yönünde 
direktif 

- Bulaşıcı hastalıklara maruz kalan kişilerin laboratuvar muayenesinin yapılması ve bu kişileri 
tıbbi gözetimde tutulması; 

- Kitlesel olmayan bulaşıcı hastalıklara (zehirlenmesi) neden olabilecek kontrol altındaki 
malların değerlendirilmesi; 

- Ek sıhhi ve anti-salgın (önleyici) tedbirler alınması; 

- kontrol noktasında araçta dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını yürütmek 

6. Hastalıktan ölen ve sıhhi güvenlik süreçlerinden geçmesi gereken cesedi taşıyan aracın 
gümrük geçiş noktasına varması ile, sıhhi-karantina uygulamalarını gerçekleştirmekle 
görevlendirilmiş kişiler: 

- bölgenin sıhhi güvenliğini sağlamaya gerektirecek hastalıkların duyurulması için bir duyuru 
şeması hazırlarlar ve sıhhi-antiepidemik bir operasyon planı hazırlarlar; 

-ceset nakliyatı organizasyonu hakkında hizmet veren kuruşlar haberdar edilerek ,kaldırma ve 
taşıma, özel şartlara uygun olarak morga kaldırılır 

- Hastanın varlığında olduğu gibi ulaşımda da aynı süreçler uygulanır. 

  

  

Ek  No: 4  
  

 KAYIT VE RAPORLAMA FORMLARI (Gümrük Birliği Komisyonu kararı 02.03.2011 N 567 )  
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                                                                  Form U 1  
                                                                   
Onaylanmaktadır  
  
                                                        "__" ocak 201_  
  
                       Nöbet kabul ve teslim defteri  
  
                SIHHİ BİRİM ____________________ _________________  
  
  
                                                             
Başlangıç________  
                                                             Bitiş______  
                                                       Raf ömrü 2 yıl  

  

 Tablodaki sütün numaralandırması resmi belge metnine uygun olarak verilmiştir. 

  

 
Tarih 

 
SIHHİ BİRİM 

nöbetçi uzman 
adı/soyadı/baba 

adı 

 
Nöbet 

başlangıç 
zamanı 

 
SIHHİ 
BİRİM 
uzman 
imzası 

 
Nöbet 
teslim 
zamanı 

 
Uyarı 

 
SIHHİ 
BİRİM 
uzman 
imzası 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
6 

 
7 

 
8 

              

              

              

              

  

  

 

 

 

 

 

  



                                                                  Form U-2  
  
                                                                  
Onaylanmaktadır  
  
                                                        "__" ocak 201_  
  
     Taşıma aracın sıhhi-karantina denetleme kayıt defteri  
                   GELİŞ, GİDİŞ - ayrı defterler  
  
                SIHHİ BİRİM ____________________ _________________  
  
  
                                                             
Başlangıç________  
                                                             Bitiş______  
                                                        Raf ömrü: 5 yıl  

  

 
N 

 
Tarih, 

zaman, 

 
Taşıma 
aracın 
adı, N, 
(IMO) 

 
Yönetici 

adı/soyadı/baba 
adı baş 
(kaptan, 
komutan, 
sürücü) 

 
Aidiyet, 
gemicilik 

şirketi 

 
Güzergah 

 
Yük 

miktarı 
(vagon), 

adı 

 
Yolcu / 

mürettebat 
sayısı 

 
Sağlık 

denetimini 
geçtiğine 

ilişkin belge 
(sağlık 

denetiminden 
muaf 

tutulma) 

 
Liman(havaalanı) 

ile serbest 
iletişim N, tarih, 

saat 

 
Bulaşıcı 

hastaların 
varlığı 

 
Sağlık ihlallerin türleri 

 
Uzman 
imzası 

 
Toplam 

 
alanı dahil olmak üzere 

 
su 

tesisatı 

 
besleme 

 
Epidemiyolojik 
gereksinimler 

 
atık 
imha 

 
ekipman 
donatımı 

 
diğer 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

3 numaralı sütüne ayrı satır olarak vagon-restoranlar dahil edilir 

9 numaralı sütün gemiler için doldurulur. 

10 numaralı sütün gemiler ve uçaklar için doldurulur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



                                                                  Form U-3  
  
                                                                  
Onaylanmaktadır  
  
                                                        "__" ocak 201_  
  
     Denetime tabi tutulan malların sıhhi-karantina kontrol kayıt defteri  
  
                SIHHİ BİRİM ____________________ _________________  
  
  
                                                             
Başlangıç________  
                                                             Bitiş______  
                                                        Raf ömrü: 5 yıl  

 
Tarih, 

zaman, 

 
Taşıma 
aracın 
adı, N, 
(IMO) 

 
Yükün 
toplam 
miktarı, 

ton(vagon) 

 
Yük partileri incelendi, adları 

 
Malların ithalatı durduruldu 
(geçici olarak yasaklandı) 

 
Malların ithalat yasağı 

nedeni 

 
Yetkili 
kişinin 
emir 

N 

 
Gümrük Birliği 

topraklarına geçiş 
dayanağı(belgenin 

tarihi, N,) 

 
SIHHİ 
BİRİM 
İmza 

uzmanı 

       
Toplam 

 
tehlikeli 

 
gıda 

ürünleri 

 
diğer 

 
Toplam 

 
tehlikeli 

 
gıda 

ürünleri 

 
diğer 

 
belgelerin 

uygunsuzluğu 

 
taşıma 

koşullarının 
ihlali 

                                

                                

                                

  

11 numaralı sütünü ulaşılabilir bilgilerin varlığında doldurulur. 

  
Form U-3 

(02.03.2011 N 567 Gümrük Birliği Komisyon kararı )  
 

Onaylıyorum  
  

  
                                                        "__" ocak 201_  
  
                                   Kontrole tabi ürünlerin sıhhi-karantina 
kontrol  
       kayıt defteri  
  
                SIHHİ BİRİM ____________________ _________________  
  
                                                          Başlangıç________  
                                                          Bitiş______  
  
                 
 
 
 
 
 
                                        Raf ömrü: 5 yıl  

http://www.alta.ru/tamdoc/11sr0567/


 
Tarih, 

zaman, 

 
Taşıma 
aracın 
adı, N 

 
Sağlık ve karantina kontrolüne tabi tutulan parti mallar incelenmiştir 

 
malların 

ithalatı(geçici 
olarak 

yasaklanmıştır) 
durdurulmuştur 

 
Malların 
ithalat 
yasağı 
nedeni 

 
İhbar 

N 

 
Gümrük 
Birliği 

topraklarına 
geçme 

dayanağı 
(belgenin 
tarihi, N) 

 
SIHHİ 
BİRİM 
İmza 

uzmanı 

 
malların 
tanımı 

 
Malların 

Tek 
Listesi 

uyarınca 
bölüm 

ve ürün 
grubu 

 
TN 

VED 
TC 

kodu 

 
toplam, 

parti 
sayısı 

 
bunlardan 
örnekleri 

alınan 

 
ton ile 
miktarı 

 
parti miktarı dahil olmak 

üzere 

 
Tehlikeli 
olanlar 

<*> 

 
gıda 

ürünleri 

 
diğer 

  

-------------------------------- 

<*> Bu formun uygulanması amacıyla ''tehlikeli'' olanlar, insan sağlığı ve çevre güvenliğini 
tehdit nesneler ve maddelerdir. 

  

  

  

                                                                  Form U 4  
  
                                                                  
Onaylanmaktadır  
                                                               Yönetici  
  
                                                        "__" ocak 201_  
  
          Taşıma aracının sıhh-karantina denetimi esnasında tespit edilen  
         hasta veya enfeksiyon hastalığı şüphesi olan kişileri  
                          Kayıt eden defter  
  
                SIHHİ BİRİM ____________________ _________________  
  
  
                                                             
Başlangıç________  
                                                             Bitiş______  
                                                        Raf ömrü: 5 yıl  

  

 
S
ır
a 
N
o 

 
T
ari
h 

 
Hasta 

Adı/soy
adı/bab

a adı 

 
Vata
ndaşl

ık 

 
Taş
ıma 
ara
cınd

a 
baş
vur
u 

tari
hi 

 
Taşı
ma 
arac
ın N 
ve 

güze
rgah

ı 

 
Hast

a 
güze
rgah

ı 

 
Has
talı
k 

tari
h 
ve 
za
ma
nı 

 
Epide
miyoloj

ik 
anamn

ez 
verileri 

 
Tanı 

 
Has
tanı
n 

mua
yen
e 

tarih
i ve 
zam
anı 

 
Hast
anın 
hast
aney

e 
yatış 
tarihi 

ve 
süre

si 

 
İletiş
im 

sayı
sı, 

bunl
arı 

araş
tırm

a 
tarih

 
dezenf
eksiyo

n 
faaliyet
lerini 

yürütm
e tarihi 

ve 
zaman

ı, 

 
SI
HH

İ 
Bİ
Rİ
M 
uz
ma
n 
im

 
önc
ede

n 

 
so
nu
ç 



ve 
saat

i 

i ve 
zam
anı 

hacmi za
sı 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

                                

                                

                                

                                

                                

  

  

                                                                 Form U-5 

  

                                                                  
Onaylanmaktadır 

  

                                                        "__" ocak 201_ 

  

                 İnsan cesedi taşıma kayıt defteri 

  

                SIHHİ BİRİM ____________________ _________________ 

  

  

                                                             
Başlangıç________ 
                                                             Bitiş______ 
                                                        Raf ömrü: 5 yıl 



  

N  
p 
/ 
p 

Tarih, 
zaman, 

Taşıma 
aracın 
N, adı, 
rotası 

Ölüm 
belgesi 
bilgileri 

Ölüm 
nedeni 

Eşlik 
eden 
kişinin 
Pasaport 
bilgileri 

Nereye 
ve 
nerden 
eşlik 
ediyor 

Tabutun, 
kutunun 
sıhhi 
durumu 

Dezenfekte 
edilme yeri 

SIHHİ 
BİRİM 
uzman 
imzası 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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┌────────────────────────────────────┬────────────────┐ ┌────────────────┐ 
Temsil :│:  Süreler │ │ │ │ N 1KT Formu 
│ │ │ │ │ temsil 
├────────────────────────────────────┼────────────────┤ └────────────────┘ 
Yönetici (yardımcıları)  │ Her sene 15 kadar  │ 
Devletlerin yetkili kurumları- │şubat 
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│Yetkili                                │ 
│Kurum │ 
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adresi 
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Gümrük Birliği topraklarına gelişi 

 
Gümrük Birliği topraklarından ayrılış 

     
hava 

taşımac
ılığı 

 
Su 

taşımac
ılığı 

 
Demir 
yolu 

taşımac
ılığı 

 
Kara 
yolu 

taşımac
ılığı 

 
hava 

taşımac
ılığı 

 
Su 

taşımac
ılığı 

 
Demir 
yolu 

taşımac
ılığı 

 
Kara 
yolu 

taşımac
ılığı 

   
N 
say
fa 
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u 

 
yü
k 
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u 
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k 
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k 
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u 
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k 
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k 

 
yolc
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yü
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1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
SIHHİ 
BİRİM 
sayısı 

 
1 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
İncelenen 

taşıma 
aracı, birim 

 
2 

                                

 
aralarında: 

hastalık 
açısından 
başarısız 

ülkelerden 
gelen araç 

sayısı 

 
2.1 

                                

 
geçişi 
askıya 
alınmış 

araç sayısı 
(geçici 
olarak 

yasaklanmı
ş) 

 
2.2 

                                



 
bunlara 

dahil 
olanlar: 
hasta 

kişilerin 
ve/veya 

enfeksiyon 
hastalığı 
şüphesi 

olan 
kişilerin 
varlığı 

nedeniyle 

 
2.3 

                                

 
enfeksiyon 
hastalıkları 

belirtileri 
için kontrol 
edilen kişi 

sayısı 

 
3 

                                

 
bunlardan: 

hasta 
ve/veya 

enfeksiyon 
hastalığı 
şüphesi 
olan kişi 
sayısının 

tespiti 

 
3.1 

                                

 
hastaneye 
yatırılan 

dahil 

 
3.2 

                                

 
Toplam 

denetlenen 
sevkıyatlar 
- birimler. 

 
4 

                                

 
 Tehlikeli 

yükler   
dahil olmak 

üzere 

 
4.1 

                                

 
gıda 

maddeleri 
ve gıda 

hammadde
leri 

 
4.2 

                                

 
diğer 

 
4.3 

                                

                                  



Malların 
girişi 

durdurulmu
ştur 

(yasaklan
mıştır)- 

toplam: 00 
hacim, ton 

5 

 
parti 

sayısı, 
birim 

 
5.1
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tehlikeli 

yük dahil 
olmak 
üzere: 

hacim, ton 

 
5.2 

                                

 
parti 

sayısı, 
birim 

 
5.2
.1 

                                

 
Bunlardan 
belgelerin 
eksikliği 

(uygunsuzl
uğu) 

nedeniyle 
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.2 

                                

 
 taşıma 

koşullarını
n ihlali 

nedeniyle 
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maddeleri 
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hammadde
leri, hacim, 

ton 
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sayısı, 
birim 
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.1 
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belgelerin 
eksikliği 

(uygunsuzl
uğu) 

nedeniyle 
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 taşıma 
koşullarını

n ihlali 
nedeniyle 

5.3
.3 

 
Diğer, 

hacim, ton 

 
5.4 

                                

 
parti 

sayısı, 
birim 

 
5.4
.1 

                                

 
bunlardan 
belgelerin 
yokluğu 

(uygunsuzl
uğu) 

nedeniyle 

 
5.4
.2 

                                

 
 taşıma 

koşullarını
n ihlali 

nedeniyle 

 
5.4
.3 

                                

  

  

Ek  No : 5 
  
 

(Gümrük Birliği Komisyonu kararı ile girişi yapıldı17.08.2010 N 341 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                            İhbar N____  
                                               "__" ____________ 20__ dan  
                                   ________________________________________  
                                    (Nakliyeye ilişkin taşıyıcıya veya diğer  
                                            yetkili kişiye)  
                                   ________________________________________  
Gümrük Birliği topraklarına ithal edilen ürünün  
___________________________________________________________________________  

http://www.alta.ru/tamdoc/10sr0341/


           (ürün adı, taşıma belgesi numarası)  
___________________________________________________________________________  
kontrollere tabi malların sağlık ve karantina kontrolü gerçekleştirme 
esnasında  
bu ürünün 28.05.2010 tarihli 299 numaralı Gümrük Birliği Komisyon Kararı ile 
onaylanan  
 gümrük birliğinin gümrük sınırlarından taşınan kişi ve taşıma araçlarının,  
 gümrük sınırından ve gümrük birliğinin gümrük alanından geçirilen kontrol 
altında olan malların  
 Devlet sıhhi-epidemiyolojik kontrol yönetmelik taleplerine  
uygun olmadığı tespit edilmiştir  
Gümrük Birliği 28.05.2010 Komisyon Kararı ile onaylanan yönetmelikleri  
N 299, bölüm:  

  
   

   ürünlerin(malların) güvenliğini doğrulayan belge eksikliği  
 <1>  

  
   

   taşıma (nakliye) ve ticari belgelerinde  
gümrük birliğinin gümrük sınırlarında sıhhi- epidemiyolojik 
denetime(kontrolle) tabi olan bu malların,  
Malların Tek listesi Bölüm III uyarınca  
devlet tescil belgesinin  
sunulmasına ihtiyacın  
 bulunmaması <2>  

   
  

  numune olarak girişi yapılan ürünlerin bu ürünlerin üretici tarafından  
üretildiğini belirten  
 mektup yokluğu <3> 

  
   

 Gümrük Birliği Üye-devlet sınırlarına girişine süreli olarak tedbir olarak  
 gümrük birliği sınırlarına girişinin yasaklanması  durumu <4>.  
 Yukarıdakilere dayanarak, ithalatı yasaklanan ________________________  

  

                                                     ürün adı  

___________________________________________________________________________ 



  

___________________________________________________________ Alınan  

  

                         (taşıma belgesi adı ve numarası)  

  

____________________________________________________ sihhi -karantina  

  

    (kararı alan uzman adı)  

  

bölüm ___________________________________ ________________________________  

  

        (geçiş bölüm adı) (uzman adı/soyadı/baba adı, imzası)  

  

  

 LDL (kişisel numaralı mühür)  

  

İhbarı alan_______________________________________________________  

  

                                (görevi, soyadı, imza)  

  



İhbar iki nüsha halinde hazırlanmıştır.  

  

Tel. _________________________________  

-------------------------------- 

<1> Madde 17  Yönetmelikler. 

<2> Madde 19 Yönetmelikler. 

<3> Madde 19 Yönetmelikler 

<4> Madde 9 ''Sıhhi Önlemlere ilişkin Gümrük Birliği Anlaşması". 

  

 


