
DAMIZLIK KANATLI HAYVAN, YUMURTA, ARI VE BENZERİ İTHALATINDA 
UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR  

 
1- Dilekçe (Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş kişi tarafından imzalı ve kaşeli 

belge). 
2- Proforma Fatura-Türkçe tercümeli 1 adet asıl 3 adet suret (Gümrük beyannamesinin tescili 

sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgileri içeren kaşeli ve imzalı belge). 
3- Orijin Sertifikası-Türkçe tercümeli 1 adet asıl 2 adet suret (İhracatçı ülkenin yetkili resmi 

makamlarınca düzenlenip onaylanmış, menşe ülkesini ve bölgesini/eyaletini belirten belge). İthalata konu 
malların orijin ülkesi ve bölgesi (eyaleti) veteriner sağlık sertifikasında belirtilmişse Orijin Sertifikasına 
gerek yoktur. 

4- Örnek veya Proforma Veteriner Sağlık Sertifikası-Türkçe tercümeli 3 suret (İlgili Gümrük 
Müdürlüğüne ibraz edilecek onaylı orijinal resmi veteriner sağlık sertifikasında bulunacak sağlıkla ilgili 
husus ve bilgileri aynen içeren ihracat öncesi orijinal resmi veteriner sağlık sertifikasını düzenleyecek 
ihracatçı ülke resmi veteriner servislerinden alınacak örnek niteliğindeki onaylı veya Bakanlık İlgili 
Biriminin uygun görmesi durumunda onaysız belge). 

5- Kontrol Belgesi- Örneği Ek-1 de verilen kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı 
belirtilerek imzalanmış her yıl Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak 
düzenlenmiş 3 nüsha belge. 

6- Taahhütname-İthalat talebinde bulunan firma ve şahıslar, ithal edecekleri hayvan ve hayvansal 
ürünlerle ilgili hazırlanan noter onaylı taahhütnamenin (Ek-2) yılda bir defa asıllarını, yıl içerisindeki 
başvurularda ise 3 adet suretlerini vereceklerdir.  

7- İmza sirküleri-Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerden alınacak noter onaylı belge. 
8- Ticaret Sicil Gazetesi-(İthalat yapacak firmaya ait ithalat ve yapacağı işle ilgili hüküm içeren). 
9- Çalışma İzni Belgesi-Damızlık işletme veya kuluçkahanelere ait(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünden temin edilir). 
10-Kapasite Raporu- Gerekli yatırımların tamamlandığını belirten ve yetiştiricinin İl Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğünden temin edeceği ve “Kanatlı Hayvan, Yumurta, Arı ve Benzeri İthali İçin” 
EK-3 te örneği verilen belge ibraz edilir.   

11- İthalat işlemlerinin takibini yapacak kişilerin şirket adına verilmiş noter onaylı vekaletnamesi 
ibraz edilecektir. 

12- Halkbank Ümitköy Şubesinde bulunan TR 10 0001 2009 4160 0016 0000 34 no.lu İBAN hesabına 
veya Bakanlığımız Merkez Kampüsünde bulunan Merkez Döner Sermaye İşletmesi veznesine 310 (üçyüzon) 
TL yatırıldığına dair makbuz (Makbuzda; ithal edilecek ülke adı ve damızlık hayvan sayısı belirtilecek). 

13- Yukarıda belirtilen hususlara uymayan kuruluşların ithalat için yaptıkları başvuru 
değerlendirmeye alınmayarak, kontrol belgesi verilmeyecektir. Bu nedenle ithalat için gerekli hususlara 
tam uyularak başvuruların yapılması şarttır. Ayrıca, ithalatçının ithalat aşamasında veya sonrasında 
usulsüzlüğü tespit edildiğinde hakkında yasal işlem başlatılır ve diğer müracaatları dikkate alınmaz. 
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T.C. 
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
KONTROL BELGESİ 

GTİP (1)          :  

Madde ismi (2)          :   

Hangi listede yer aldığı          :  

İthalatçı firmanın                        

- Ticaret unvanı          :  

- Adresi ve tel no          :  

- Vergi dairesi           :  

- Vergi sicil no          :  

İhracatçı firmanın                     

- Ticaret unvanı          :  

- Adresi          :  

Maddenin  
Kullanım yeri          :  

İthal amacı (3)          :  

Miktarı          :  

Şarj no (4)          :  

Menşe ülkesi          :  

Yükleme ülkesi          :  

Giriş gümrüğü          :  

Kullanıcı firmanın  

- Ticaret unvanı          :  

- Adresi ve tel no          :  
İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız.  
(Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.) 
A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur. 
B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur. 
C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur. 
D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur. 
E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur. 
(1) GTİP tespiti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir. 
(2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. 
(3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir. 
(4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir. 

 
Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi 
Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.  
 

Firma kaşesi 
Yetkilinin Adı ve Soyadı 

İmza 

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı 
yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür. 

 
İmza ve mühür 

Tarih 
 
 

EK-1 
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(Taahhütname-Damızlık Kanatlı Hayvan, Yumurta, Arı ve Benzeri İthali İçin) 
 
EK-2  

 
TAAHHÜTNAME 

 
HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na (5996) uyulması ve Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği  (Ürün Güvenliği ve 
Denetimi: ……. ) esasları dahilinde ………. yılı içerisinde yurt dışından ithal edeceğimiz hayvan ve 
hayvansal ürünlerle ilgili olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na İbraz ettiğimiz Örnek veya 
Proforma Fatura, Veteriner Sağlık Sertifikası, Orijin Sertifikası ve her türlü evrak ve belgelerin ihracatçı 
ülke yetkili makamlarınca onaylı orijinallerini, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, 
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimleri ile tespit edilen amaçlar 
doğrultusunda eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, ilgili İl 
Müdürlüğüne veya Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne ibraz edeceğimizi, ayrı ayrı her ithalat 
için yapılan muayene, kontrol ve analizler sonucunda eşyanın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 
belirlenen usul ve esaslar ile kullanım amacına uygun olacağını, söz konusu belgelerin orijinallerinin ibraz 
edilmemesinden veya bu belgelerin orijinalleri yerine değişik belgelerin ibrazından ve/veya söz konusu 
kontrol ve analiz sonuçlarının uygun olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait 
olacağını, ihracatçı veya aracı firmalar ile aramızda oluşabilecek her türlü anlaşmazlıktan ve maruz 
kalabileceğimiz her türlü mağduriyetten dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını sorumlu 
tutmayacağımızı ve herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
.…/.…/….  

  

İthalatçı Firma Yetkilisinin  

Adı, Soyadı, Kaşe ve İmza  

 

Adres: 

 

 

 

 

(*) Tebliğ numarasını yazınız. 
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EK-3 

KANATLI HAYVANCILIK İŞLETME KAPASİTE RAPORU  
 

            ……/……/ 20..... 

1. FİRMANIN ADI, ADRESİ VE TEL NO ………………………………..……………………………………………………….  

2. İŞL. SAHİBİNİN ADI SOYADI:…………………………………… 

3. VERGİ NO:…………………………………                               

4. İŞLETME ADRESİ:………………………………………………………. 

İlçe:………………..  İl;…………………..  

5- İŞLETMENİN BULUNDUĞU PARSELİN:  

    PAFTA NO:…………        ADA NO:…………….         PARSEL NO:………………     VASFI:………………………….. 

6-  ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ TARİH VE NUMARASI:……………………                                          

7-  İŞLETME TİPİ:             Dam.Yumurtacı                       Damızlık Etçi                     Kuluçkahane 

8-  MÜLKİYET DURUMU; ……………………(Kiralama ise kira kontratosu bulunmalı)    

9-  İŞLETME TOPLAM KAPASİTESİ(Ad.)  :             ETÇİ :    ……………….                    YUMURTACI :..………………    

10 - İŞLETMEDE MEVCUT KÜMES SAYISI (Ad.) : ………………. 

11-İŞLETMEDEKİ  KANATLININ; 

 

12- KULUÇKA MAKİNA SAYISI(Ad.)  : ………………. 

13- KULUÇKAHANE KAPASİTESİ(Ad.):…………………   

14- KULUÇKA RANDIMANI(Son 3 Yıl) :   ……………            ……………               …………….  

 
Müracaatçının ………………tarih ve ………...sayılı yazılı talebi üzerine mevcut bilgilerle düzenlenen bu 

Kanatlı İşletme Kapasite Raporu teknik tespit niteliğinde olup, yasal açıdan mevzuat hükümleri saklı kalmak 
koşuluyla kişiye bir hak doğurmaz. Doğabilecek yasal sorumluluklardan tamamen müracaatçı sorumludur. 

 

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

İşletme Sahibi                         Veteriner Hekim                       Ziraat Mühendisi                       ……….. İl Müdürü   

  

      İmza                                          İmza                                           İmza                                             (ONAY)  

 

 

Açıklama;………………………..         

Eki: İşletmenin basit krokisi eklenecektir. 
 

 TÜRÜ  VERİM YÖNÜ                        IRKI/HATTI                 SAYISI(Adet)  
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