
Gümrük Birliği Komisyonu tarafından 

18 Temmuz 2010 tarih ve 317 sayı ile 

 ONAYLANMIŞTIR 

 

Gümrük Birliği gümrük sınırında içinde ve Gümrük Birliği gümrük bölgeleri içinde 

veteriner kontrolünün gerçekleştirilmesine ilişkin birleşik düzen hakkındaki 

YÖNETMELİK  

 

(17 Ağustos 2010 tarihli değişiklikle birlikte)  

I. Uygulama alanı 

1.1. Gümrük Birliği gümrük sınırında ve Gümrük Birliği gümrük bölgeleri içinde veteriner 

kontrolünün gerçekleştirilmesine ilişkin ortak düzen hakkındaki 

Yönetmelik (ileride “Yönetmelik” olarak anılacaktır), Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Devletlerarası Konseyinin (Gümrük Birliğinin yüksek organı), 11 Aralık 2009 tarih ve 29 

sayılı hükümet başkanları düzeyindeki Kararı temelinde, 11 Aralık 2009 tarihli, Gümrük 

Birliğinin veterinerlik ve sağlık tedbirleri Anlaşmasının geliştirilmesi için geliştirilmiştir. 

1.2. İşbu Yönetmeliğin talepleri, veterinerlik denetimine (kontrolüne) tabi olan mallar 

listesinde belirtilen mallar için uygulanacaktır (ileride “kontrol altındaki mallar” olarak 

anılacaktır. İşbu Yönetmelik, Gümrük Birliğine üye devletlerin, veterinerlik faaliyeti yürüten 

devlet makamları ve kuruluşları (ileride – “Tarafların yetkili makamları” olarak anılacaktır) 

tarafından, insan ve hayvanların sağlığı için tehlike arz eden kontrol altındaki malların 

Gümrük Birliği gümrük sınırları içine ithal edilmesinin ve transfer esilmesinin (taşınmasının) 

önlenmesi amacıyla, Gümrük Birliği gümrük sınırında ve Gümrük Birliği gümrük bölgeleri 

içinde kontrol altındaki malların denetiminin gerçekleştirme düzenini belirlemektedir.  

1.3. Kontrol altındaki malların üretimini, işlenmesini ve (veya) depolanmasını gerçekleştiren 

kuruluşlar ve kişiler için kontrol (denetim) gerçekleştirme düzeni, veterinerlik kontrolüne 

(denetimine) tabi olan öğelerin ortak denetiminin ve malların (ürünlerin) numune (örnek) 

seçiminin yapılmasına ilişkin birleşik düzen hakkındaki Yönetmeliğe uygun olacaktır.  

1.4. Gümrük Birliğine üye devletlerinin iktidar yürütme makamları (ileride “Taraflar” olarak 

anılacaktır), Tarafların idari yürütme makamları, yerel öz-yönetim makamları, her türdeki 

hukuki organizasyon formundaki tüzel kişiler ve bunların yanı sıra, faaliyetleri, her türdeki 

kontrol altındaki malların üretimi, işlenmesi, depolanması, geri dönüşümü, yok edilmesi, 

transferi (taşınması) ve her türdeki taşıma ve teslimat ile satışıyla ilişkili olan özel teşebbüsler 

(ileride “kuruluş ve kişiler” olarak anılacaktır) için işbu Yönetmeliğin gereklerinin yerine 

getirilmesi, zorunludur.  

  

II. Terimler ve tanımlar  

2.1. İşbu Yönetmelikte, aşağıdaki terim ve tanımlar kullanılmaktadır:  

2.1.1. “veterinerlik kuralları ve standartları” (ileride “Veterinerlik kuralları” olarak 

anılacaktır) – birleşik veterinerlik (veterinerlik ve sağlık) gereklerini belirleyen normatif 

dokümanlar ve aynı zamanda, riayet edilmemesi halinde, insan ve hayvanlar için ortak 

hastalıklar da dahil olmak üzere,  hayvan hastalıklarının ortaya çıkması ve yayılması için 

tehdit oluşturacak olan hayvan sanitasyonu standartları;  

2.1.2. “birleşik veterinerlik gerekleri” – insan ve hayvanlar için ortak olan hastalıklar da dahil 

olmak üzere, bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve veterinerlik hijyeni anlamında, tehlikeli 

menşeli malların (ürünlerin) Tarafların insan ve hayvanlar için ortak hastalıklar da dahil 

olmak üzere,  hayvan hastalıklarının altındaki mallar için beyan edilen gerekler;  

2.1.3. “Veterinerlik sertifikası” – Transfer edilecek (taşınacak) olan mallar için Tarafın yetkili 

makamınca verilen, bunların, veterinerlik hijyen güvenliğini ve bu malların üretim yerlerinin 



idari alanlarının, insanlar ve hayvanlar için ortak olan hastalıklar da dahil olmak üzere,  

bulaşıcı hayvan hastalıkları için refahını onaylayan dokümandır;  

2.1.4.  “veterinerlik sınır kontrol noktası” – yetkili makamın, Gümrük birliği gümrük 

sınırından geçiş noktalarındaki ve tarafların mevzuatıyla belirlenen daha başka yerlerde, 

veterinerlik sınır kontrolü gerçekleştiren yapısal alt birimidir; 

2.1.5. “İthal eden ülke (ithalatçı ülke) – kontrol altındaki malları alan ülkedir;  

2.1.6. “İhraç eden ülke “ (ihracatçı ülke) – kontrol altındaki malların, ithalatçı ülkeye 

gönderildiği ülkedir;  

2.1.7. “transit mal” – gönderildikleri ve gidecekleri noktalar,  Gümrük Birliği gümrük 

bölgeleri sınırları dışında bulunan kontrol altındaki malların transferi (taşınması);   

2.1.8. “kontrol altındaki malların ithalatı (ihracatı) ya da transiti için izin” – kontrol altındaki 

malların ithalatı ve transiti sırasında, ihracatçı ülkelerin hayvan hastalıkları salgın durumunu 

referans alarak kontrol altındaki malların kullanım düzenini ve koşullarını belirleyen, Tarafın 

mevzuatına göre, veterinerlik alanında yetkilendirilmiş olan görevli kişi tarafından verilen 

dokümandır;  

2.1.9. “hayvan hastalıkları salgın durumu” – hayvan hastalıklarının mevcudiyeti, bunların 

yaygınlığı ve sıklığıyla karakterize edilen belirli bir zamanda,  belirlenmiş bir bölgede 

veterinerlik hijyen durumudur;  

2.1.10. “karantina önlemleri” –insan ve hayvanlar için ortak hastalıklar da dahil olmak üzere,  

bulaşıcı hayvan hastalıklarının odaklarının, lokalizasyonu ve bertaraf edilmesine yönelik özel 

ve örgütlü-ekonomik tedbirler takımıdır; 

2.1.11. “veteriner kullanımı için ilaçlar (ileride “ilaçlar” olarak anılacaktır)” – hayvan 

hastalıklarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için kullanılan, kandan, kan plazmasından ve 

bunun yanı sıra hayvanların organlarından, bitkilerden, minerallerden, sentez ya da biyolojik 

teknolojiler uygulanarak elde edilen maddeler ve aynı zamanda, farmakolojik etkinliğe sahip 

olan bitkisel, hayvansal ya da sentetik menşeli maddelerdir;  

2.1.12. “yem ve yem katlı maddeleri” – her türdeki hayvanların beslenmesi ve karışımları da 

dahil olmak üzere, bitkisel, hayvansal, mineral, kimyasal ve mikro biyolojik kaynaklı ürünler 

ya da yem üretimi için kullanılan bileşenler. 

2.2. İşbu Yönetmelikte özel olarak belirtilmeyen terimler, Gümrük Birliği ve Avrupa 

Ekonomik Topluluğu çerçevesinde akdedilenler de dahil olmak üzere,  daha başka 

uluslararası sözleşmelerde öngörülen anlamlarında kullanılmaktadırlar. 

III. Genel Hükümler 

3.1. Veterinerlik sınır kontrol noktalarının görevlileri, yetkilerini gerçekleştirdikleri sırada, 

diğer iktidar yürütme makamlarının görevlileriyle, kontrol noktalarında denetimi 

gerçekleştiren yetkililerle, kontrol noktası idareleriyle (Gümrük birliği gümrük bölgesi 

üzerindeki kontrol noktalarında, kontrol makamlarının karşılıklı yardımlaşma teknolojik 

şeması çerçevesinde), armatörlerle, ajans firmalarla ve servislerle, diğer kurum ve kuruluşlarla 

ve aynı zamanda sınır devletlerin kontrol noktalarının veteriner uzmanlarıyla 

yardımlaşacaklardır.  

3.2. Devlet veterinerlik müfettişleri, kendi yetki sınırları içinde, kontrol altındaki malların 

üretim, depolama ve işleme tesislerini engellenmeden ziyaret etme hakkına sahiptirler.  

3.3. Veterinerlik sınır kontrol noktaları görevlileri, görev yükümlülüklerini yerine getirmeleri 

sırasında, iş onaylarını üzerlerinde bulundurmak ve Tarafların mevzuatıyla öngörülmüş olan 

üniformaları giyinmiş olmalıdırlar.  

3.4. Kontrol altındaki malların, Gümrük Birliği gümrük sınırı üzerinden transferine  

(taşınmasına), bu amaçlarla tasarlanmış olan noktalarda ya da tarafların mevzuatlarıyla 

belirlenmiş olan, Tarafların mevzuatlarına uygun şekilde, veterinerlik kontrol araçlarıyla 

teçhiz ve tesis edilmiş olan yerlerde izin verilecektir.  



3.5. Gümrük Birliği gümrük sınırı üzerindeki, askeri nakliye araçları kontrol noktalarında, 

Tarafların Savunma Bakanlıkları tarafından, askeri deniz üslerinde, askeri havaalanlarında ve 

diğer yerlerde veterinerlik kontrol noktaları organize edilecektir.  

3.6. Kontrol noktalarındaki veterinerlik sınır kontrol noktaları görevlileri, kontrol altındaki 

malların ithalatı sırasında, Gümrük Birliği gümrük sınırı üzerindeki veterinerlik kontrolünü 

(denetimini), malın gideceği Tarafa bağlı olmaksızın gerçekleştireceklerdir.    

3.7. Kontrol altındaki mallarda, ithalat, transit sırasında ve aynı zamanda başka bir Tarafın 

topraklarından Gümrük Birliği içine taşınmaları sırasında, tüm nakliye süresince, tarafların 

yetkili makamlarının görevlileri tarafından ya da ihracatçı ülkenin yetkili makamları 

tarafından verilmiş olan veterinerlik sertifikalarının olması zorunludur.  Kontrol altındaki 

mallar, Taraflardan birinin topraklarına, bu ülkenin mevzuatıyla öngörülen düzen içinde 

taşınabilecektir.  

3.8. Kontrol altındaki malların, Gümrük Birliği gümrük bölgesine ithalatı sırasında, 

veterinerlik sertifikaları Rusça ve ihracatçı ülkenin dilinde tanzim edilecektir.  

3.9. Tarafların bölgesine ithal edilen kontrol altındaki malların kullanım koşullarının 

(depolama, işleme,  hayvan yemi kullanımı, iade, geri dönüşüm, bertaraf, vb.) belirlenmesi ve 

numune (örnek) seçimi, Tarafların yetkili makamları tarafından gerçekleştirilecektir. 

3.10. Veterinerlik kontrolünün (denetiminin) yürütülmesi sırasında, Birleşik Veterinerlik 

Gereklerine uygunluğa ilişkin veterinerlik sertifikalarının tanzim edilmesi için, 11 Aralık 

2009 tarihli Gümrük Birliği gümrük bölgesi sınırları içinde zorunlu uygunluk 

değerlendirmesine (onayına) tabi olan ürünlerin dolaşımı hakkında Anlaşma uyarınca,  

tarafların, Gümrük Birliği sertifikasyon ve deney laboratuarlarının (merkezlerinin) Birleşik 

Siciline dahil olan laboratuarlarında yapılan laboratuar deneylerinin (incelemelerinin) 

protokolleri kullanılacaktır. 

3.11. Veterinerlik sertifikalarının, diğer ilişik veterinerlik dokümanlarının tanzimi ve her 

türdeki veterinerlik kontrollerinin yürütülmesine ilişkin masrafların finansmanı, tarafların 

mevzuatlarına uygun şekilde yapılacaktır.  

3.12. Kontrol altındaki malların uluslararası taşımasının yapılması sırasında ve aynı zamanda 

Gümrük Birliği gümrük bölgesi içinde transfer (taşımasının) yapılması sırasında, öngörülen 

faaliyet alanındaki Birleşik Veterinerlik Gereklerini ihlal etmekten suçlu olan kişiler, ihlalin, 

toprakları içinde oluştuğu Tarafın mevzuatı uyarınca sorumluluk taşıyacaklardır. 

Ortaya çıkarılan ihlaller için, 1 No.lu Ekteki form üzerinde bir Tutanak tanzim edilecektir. 

3.13. Gümrük Birliği gümrük bölgesi içinde, veterinerlikte kullanılan ilaçların ve yem 

takviyelerinin ithali, nakliyatı ve kullanımı, bunların, tarafların yetkili makamlarınca kaydının 

yapılması koşuluyla olacaktır. Taraflar, veterinerlikte kullanılan ilaçların ve kimyasal ve 

sentetik sentezli yem takviyelerinin ithalatının, veterinerlik sertifikası olmadan, imalatçı 

işletme tarafından verilmiş olan, bunların kalitesini ve güvenliğini teyit eden bir belge 

eşliğinde yapılacağını karşılıklı olarak kabul etmişlerdir.   

3.14.  Kontrol altındaki malların ithalatı, ihracatı ve transiti sırasında, aşağıdaki kontrol türleri 

uygulanacaktır: belge, fiziksel, laboratuar. 

3.14.1. Belge kontrolü, aşağıdakilerin denetimidir: 

- kontrol altındaki malların güvenliğini teyit eden belgeler; 

- kontrol altındaki malların ithalatı (ihracatı) ya da transiti için verilen izinlerin mevcudiyeti; 

- verilen dokümanların içeriğinin Birleşik Veterinerlik Gereklerine uygunluğu.  

3.14.2. Fiziksel kontrole aşağıdakiler dahildir: 

- kontrol altındaki malların yoklaması ve hayvanların muayenesi;  

-ilişik belgelerde belirtilmemiş olan kontrol altındaki malların mevcut olup olmadığının ve 

uygun olmayan malların birlikte taşınıp taşınmadığının belirlenmesi amacıyla,   kontrol 

altındaki malların beyan edilen dokümanlardaki bilgilere uygunluğunun kontrolü; 



- nakliye aracının, kontrol altındaki malların taşınması için gerekli olan,  öngörülen 

veterinerlik hijyeni gereklerine uygunluğunun kontrolü; 

- transfer (taşıma) koşullarının ve düzeninin kontrolü; 

- ambalaj ve etiketlerin öngörülen gereklere uygunluğunun kontrolü. 

Hayvanların, Gümrük Birliği bölgesi sınırları içinde, ithali, ihracı, transiti ve transferi 

(taşınması) sırasında, sulama ve besleme noktalarında, her bir grup muayeneye tabi olacaktır. 

Gümrük birliği gümrük sınırı üzerindeki kontrol noktasında, taşınan kontrol altındaki malların 

erişilebilir olan kısmının muayenesine izin verilecektir.  

Muayene sonuçları için, 2 No.lu Ekteki formda uygun bir tutanak tanzim edilecektir.  

3.14.3. Taşınan kontrol altındaki malların muayenesi sırasında görünür organoleptik 

değişikliklerin tespit edilmesi ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının eliminasyonu halinde, 

laboratuar kontrolü, bu amaçla akredite edilmiş olan laboratuarlarda deneylerin yapılması 

yoluyla gerçekleştirilecektir. 

Laboratuar deneyleri için numune (örnek) seçimi, veterinerlik kontrolüne (denetimine) tabi 

olan öğelerin ortak denetiminin ve malların (ürünlerin) numune (örnek) seçiminin 

yapılmasına ilişkin birleşik düzen hakkındaki Yönetmeliğe uygun olacaktır.  

3.15. Belirtilen türdeki kontrollerin gerçekleştirilme sonuçları için,  veterinerlik sınır kontrol 

noktası görevlisi tarafından, kontrol altındaki mallara ilişkin olarak aşağıdakilerden 

hakkındaki kararlardan biri alınacaktır: 

- geçiş; 

- hareketin durdurulması; 

- ithalat yasağı; 

- geri yollama.  

Kontrol altındaki mallar için alınan karar, Gümrük birliği gümrük bölgesi üzerindeki kontrol 

noktalarında, kontrol makamlarının karşılıklı yardımlaşma teknolojik şemasına uygun olarak, 

veterinerlik sınır kontrol noktası görevlisi tarafından, veterinerlik dokümanlarına ve mala 

ilişik dokümanlara, 3 No.lu Ek uyarınca uygun damgaların konulması yoluyla 

resmileştirilecektir.  

3.16. Veterinerlik kontrolüne (denetimine) tabi olan öğelerin ortak denetiminin ve malların 

(ürünlerin) numune (örnek) seçiminin yapılmasına ilişkin birleşik düzen hakkındaki 

Yönetmelikle öngörülen düzen içinde, Gümrük birliği gümrük bölgesine taşınan kontrol 

altındaki malların üretimini, işlemesini ve (veya) depolamasını yapan kurum ve kişiler 

Siciline kaydedilmiş olan ihracatçı-işletmelerin, kontrol altındaki malları Gümrük birliği 

gümrük bölgesine ithal etmesine izin verilecektir.  

3.17. Zirai hayvanların, üçüncü ülkelerin bitişik bir bölgesine izinsiz geçmeleri halinde, 

yetkili makamlar, hayvanların geri yollanmasına ilişkin tedbirleri ve Birleşik Veterinerlik 

Gereklerine riayet edilmesine ilişkin diğer tedbirleri alacaklardır. 

3.18. Nakliye aracı (demiryolu vagonu, soğutma vagonu, konteynır, vb.) yükleme öncesinde 

(indirme sonrasında), kontrol altındaki malın türüne ve bölgenin hayvan hastalıkları salgın 

durumuna bağlı olarak, 4 No.lu Ekteki formdaki doküman verilerek, veterinerlik hijyeni 

işlemine gönderilecektir.  

3.19. Tarafların yetkili makamlarının, devlet veterinerlik denetimi gerçekleştiren 

görevlilerinin faaliyetleri (işlevsizlikleri), faaliyetin (işlevsizliğin) gerçekleştirildiği ülkenin 

mevzuatıyla öngörülen düzen içinde şikayet edilebilecektir.  

3.20. yetkili makamların görevlilerinin kararları, adli düzen içinde şikayet edilebilecektir.  

IV. Kontrol altındaki malların, Gümrük birliği gümrük bölgesi içinde transferi 

(taşınması) sırasında veterinerlik kontrolünün (denetiminin) yapılma düzeni  

4.1. Kontrol altındaki mallarda, gümrük birliği sınırları içinde, taraflardan birinin 

topraklarından, diğer tarafın topraklarına transfer edilmeleri (taşınmaları) sırasında, tüm 



nakliye süresince, tarafların yetkili makamlarının görevlileri tarafından ya da ihracatçı ülkenin 

yetkili makamları tarafından verilmiş olan veterinerlik sertifikalarının olması zorunludur.   

Kontrol altındaki mallar, taraflardan birinin toprakları içinde, bu ülkenin mevzuatıyla 

öngörülen düzen içinde taşınabileceklerdir. 

4.2. Kontrol altındaki malların, her türdeki nakliye araçlarıyla, Gümrük birliği gümrük bölgesi 

sınırları içinde transferi (taşınması) sırasında veterinerlik kontrolü, bunların üretimi ve 

yüklenmesi sırasında, tarafların yetkili makamları tarafından gerçekleştirilecektir.  

Kontrol altındaki malların, veterinerlik kontrolü yapılmadan yüklenmesine izin 

verilmeyecektir.  

4.3. Hayvanlar için veterinerlik kontrolü, bunların yüklenmesi sırasında ve gittikleri yerde, 

hayvanları gönderinin ve alıcısının çiftliğinde, zorunlu karantina önlemleri alınarak 

yapılacaktır.  

4.4. Veterinerlik sertifikalarının tanzimi, kontrol altındaki malların yoklama (muayene) 

sonuçlarına göre, yükleme ve nakliye aracının veterinerlik hijyeni durumunun 

değerlendirmesi sırasında, kontrol altındaki malın menşe bölgesinin, salgın hayvan 

hastalıkları konusunda refah içinde olması ve Birleşik Veterinerlik Gereklerine uygun olması 

koşuluyla gerçekleştirilecektir.   

Kontrol altındaki malların, Gümrük birliği gümrük bölgesi sınırları içinde transferi (taşınması) 

sırasında, yetkili makamların izni gerekmeyecektir.  

4.5. Taraflardan birinin yetkili makamınca verilmiş olan, malların güvenliğini teyit eden 

veterinerlik sertifikalarının yeniden tanzimi ve bu amaçla, Gümrük birliği gümrük bölgesinde 

üretilen (yetiştirilen) kontrol altındaki mallarının ikinci kez laboratuar incelemeleri (deneyleri) 

yapılmayacaktır. 

4.6. Gümrük birliği gümrük bölgesinde üretilen kontrol altındaki mal partisinin bölünmesi 

halinde, hedef yerde daha küçük bir partinin gelmesi durumunda, tarafın yetkili temsilcisince, 

yeni alıcılar için, yükleme yerindeki yetkili makam tarafından verilmiş olan veterinerlik 

sertifikalarının kopyalarını tanzim edilecektir, bunlara (arka sayfalarına) aşağıdaki bilgiler 

konulacaktır: kontrol altındaki malın ve yeni nakliye aracının, veterinerlik hijyeni gereklerine 

uygunluğu, buna yüklenen kontrol altındaki mal sayısı, malın alıcısının unvanı ve ikamet yeri, 

nakliye tarihi. Bu bilgiler, yetkili makamın mührü ve imzası ile onaylanacaktır.  

Veterinerlik sertifikasının aslı, partiyi bölen kuruluşta muhafaza edilecektir.  

Müteakip partisi de aynı alıcıya gidecek olan bir partinin bölünmesi halinde, veterinerlik 

sertifikasının aslı ilk ya da son nakliye aracı ile gönderilecektir.  

Bu işlemlere ilişkin bilgiler,  Gümrük Birliği Dış Ve Karşılıklı Ticaret Entegre Bilgi 

Sistemine geçirilecektir.  

V. Kontrol altındaki malların, Gümrük birliği gümrük bölgesinden ihracı sırasında 

veterinerlik kontrolünün  (denetiminin) gerçekleştirilme düzeni  

5.1. Kontrol altındaki malların Gümrük birliği gümrük bölgesinden ihraç izni ve veterinerlik 

sertifikalarının tanzimi ilgili Tarafın mevzuatına uygun şekilde, yetkili makam tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

5.2. İhracatçı, ithalatçı ülkenin veterinerlik mevzuatına riayet etmek zorundadır.   

VI. Kontrol altındaki malların, Gümrük birliği gümrük bölgesine ithalatı sırasında 

veterinerlik kontrolünün  (denetiminin) gerçekleştirilme düzeni  

6.1. Kontrol altındaki malların Gümrük birliği gümrük bölgesine ithalatı, kontrol altındaki 

malın gireceği ülke tarafından verilen ithalat izninin mevcut olması koşuluyla 

gerçekleştirilecektir. Belirtilen izninin geçerlik süresi, ithalat izninde belirtilen hacim için bir 

takvim yılıdır. 

6.2. İzinler, kontrol altındaki malların üretim (depolanma) yerinin hayvan hastalıkları salgın 

durumu göz önünde bulundurularak ve işletmenin ya da kişinin Birleşik Sicilde olması 

koşuluyla verilecektir. 



6.3. Kontrol altındaki malların her bir partisi, işbu Yönetmeliğin 6.1. maddesinde belirtilen 

iznin ve (veya) kontrol altındaki malları gönderen ülkenin yetkili makamı tarafından verilen 

veterinerlik sertifikasının mevcut olması durumunda Gümrük birliği gümrük bölgesine ithal 

edilecektir.  

6.4. İhracatçı ülkenin veterinerlik sertifikası eşliğindeki kontrol altındaki malların partisinin 

bölünmesi halinde, müteakip partileri birkaç alıcıya gidecek olan partide, malın aktaran 

ülkenin yetkilendirilmiş ya da yetkili makamı tarafından, ihracatçı ülkenin veterinerlik 

sertifikasının kopyaları tanzim edilecektir, bunlara (arka sayfalarına) aşağıdaki bilgiler 

konulacaktır: kontrol altındaki malın ve yeni nakliye aracının, veterinerlik hijyeni gereklerine 

uygunluğu, buna yüklenen kontrol altındaki mal sayısı, malın alıcısının unvanı ve ikamet yeri, 

nakliye tarihi. Bu bilgiler, yetkili makamın mührü ve imzası ile onaylanacaktır.  

Belirtilen kopya, diğer nakliye dokümanlarına iliştirilecektir. 

Veterinerlik sertifikasının aslı, partiyi bölen kuruluşta muhafaza edilecektir.  

6.5. Doküman kontrolü sona erdiğinde,  kontrol altındaki malların yoklaması yapılacaktır. 

Kontrol noktası üzerinden taşınan kontrol altındaki malların yoklaması aşağıdaki şekilde 

gerçekleştirilecektir: yoklamaya tabi olan kontrol altındaki malın (ürünün), et ve balık 

partilerinin en az onda biri ve ülkeye münferit girişe göre, diğer kontrol altındaki mal 

partilerinin en az yirmide biri, hayvan ithalatı sırasında ise, her bir partinin muayenesi 

yapılacaktır. Bu durumda, hayvanların, veterinerlik sertifikasındaki tanımlama numaraları 

(dövmeler, çipler, küpeler, işaretler, vb.) karşılaştırılacaktır.  

Kontrol altındaki malın yoklama sürecinde veterinerlik hijyeni gereklerinin ihlal edildiğinin 

ortaya çıkması halinde, ileride, imalatçı işletmenin kontrol altındaki mallarının bulunduğu 

nakliye birimleri için üst üste beş teftişten yapılacaktır.   

6.7. Getirilen (götürülen) kontrol altındaki malların yoklaması sırasında, görünür 

değişikliklerin ortaya çıkması halinde, işbu Yönetmeliğin 3.14.3. maddesi uyarınca laboratuar 

kontrolü yapılacaktır.  

6.8. Veterinerlik kontrolü sonuçlarına göre, işbu Yönetmeliğin 3.15 maddesi uyarınca ilgili 

karar alınacak ve eşlik eden dokümanlara 3 No.lu Eke uygun formda damga vurulacaktır: 

“İthale izin verildi”, “Veteriner denetimine gönderilecek”, “İthal yasaklandı”, ya da “Mal geri 

yollanacak”, bundan sonra, Veterinerlik sınır kontrol noktası görevlisi, bunları, kendi soyadını 

ve adının baş harflerini belirterek mühür ve imza ile onaylayacaktır.  

Malın geri yollanması kararının alınması halinde, 5 No.lu ve 6 No.lu Eke uygun formlardaki 

dokümanlar tanzim edilecektir.   

6.9. Gerekli olan tüm bilgiler, 7 No.lu Ekteki, kontrol altındaki malların kontrol noktası 

üzerinden transfer rapor defterine işlenecek ve elektronik rapor sistemine geçirilecektir 

(bunun kullanılması durumunda).  

6.10. Kontrol altındaki mallar, kontrol noktalarındaki denetim sona erdikten sonra, kontrol 

altındaki malın tam yoklamasıyla birlikte veterinerlik kontrolünün yapılacağı hedef (teslimat) 

yerine gönderilecektir. Veterinerlik kontrolünün tamamlanmasından sonra, ihracatçı ülkenin 

veterinerlik sertifikası yeniden tanzim edilecek, Gümrük Birliği veterinerlik sertifikasına ve 

eşlik eden belgelere 3 No.lu Eke uygun formdaki damgalar vurulacaktır: “İhraca izin verildi” 

ya da “İhraç yasaklandı”.  

6.11. İthalatçı, kontrol altındaki malların Gümrük birliği gümrük bölgesine ithali sırasında, 

Gümrük Birliği veterinerlik mevzuatı gereklerine riayet etmek zorundadır.  

6.12. Kontrol altındaki malların, deniz kontrol noktalarında tanzim edilme özellikleri. 

6.12.1. Kontrol altındaki malların sintine partisinin girişi sırasında. 

Veterinerlik sınır kontrol noktaları görevlisi, kontrol altındaki malın, bir alıcıya gidecek olan 

her sintine partisi için veterinerlik sertifikası tanzim edecektir.  



Deniz nakliye aracından boşaltma sürecinde, kontrol altındaki malın yoklaması yapılacak, bu 

yükleme için tahsis edilmiş olan nakliye aracının (karayolu nakliye aracı, vagonlar, vb.) 

veterinerlik hijyeni durumu kontrol edilecektir. 

Malın sintine partisinin boşaltılmasına, rıhtımın, geçidin, yükleme-boşaltma envanterinin, 

veterinerlik sınır kontrol noktaları görevlisinin kontrolü altında dezenfekte edilmesinden sonra 

izin verilecektir.  

6.12.2. Kontrol altındaki malların konteynırlarda girişi sırasında. 

veterinerlik sınır kontrol noktaları görevlisi, deniz nakliye aracının kaptanından aşağıdaki 

dokümanları almak zorundadır:  

- okyanus konşimentosunun kopyası; 

- besleme konşimentosu (veterinerlik sertifikasının numarası, malın alıcısı, malı gönderen, 

malın adı, miktarı ve ağırlığı belirtilerek); 

- genel beyanname. 

6.12.3. Kontrol altındaki malların deniz nakliyesi ile ithal edilmesi sırasında, veterinerlik 

kontrolü, faaliyetini gümrük birliği bölgesi içinde gerçekleştiren alıcılara, ihracatçı ülkenin 

veterinerlik servisi tarafından, 8 No.lu Ekteki forma uygun, elektronik şekildeki, belirli 

partilerin fiili olarak gönderildiğine ilişkin ön bildirimlerin sunulması koşuluyla 

gerçekleştirilecektir. 

VII.  Kontrol altındaki malların, Gümrük birliği gümrük bölgesi üzerinden transiti 

sırasında veterinerlik kontrolünün (denetiminin) gerçekleştirilme düzeni  

7.1. Hayvanların ve hayvan kökenli hammaddelerin, Gümrük birliği gümrük bölgesi 

üzerinden transiti, ithalat sırasında, kontrol noktası Gümrük Birliği gümrük sınırını kesecek 

olan Tarafça verilen transit izni ile gerçekleştirilecektir. İzinde, izlenecek olan yol 

belirtilecektir. Kontrol altındaki malların diğer türdeki transiti, tarafların yetkili makamlarının 

izni olmadan gerçekleştirilecektir. Tarafın yetkili makamının, kontrol altındaki malların, 

Gümrük birliği gümrük bölgesi üzerinden transitine ilişkin izninin alınması, kontrol altındaki 

malların sahibinin yükümlülüğüdür.  

7.2. Kontrol altındaki malların, kontrol noktalarındaki veterinerlik kontrolü, mal nakliye 

konşimentosunun ve (veya) veterinerlik sertifikasının verilmesinden sonra 

gerçekleştirilecektir. 

7.3. Doküman kontrolü sona erdiğinde, hayvanların veterinerlik muayenesi yapılacaktır, bu 

durumda: veterinerlik sertifikasındaki tanımlama numaraları (dövmeler, çipler, küpeler, 

işaretler, vb.), veterinerlik sertifikasında belirtilen numaralarla karşılaştırılacak, taşıma 

koşulları, hayvanların durumu ve bunların daha sonraki transfer imkanı denetlenecektir.  

Diğer kontrol altındaki malların, Gümrük birliği gümrük bölgesi üzerinden transiti, yoklama 

olmadan gerçekleştirilecektir.  

Kontrol altındaki malların (hayvanlar hariç olmak üzere) transiti sırasındaki yoklama, sadece 

kontrol noktasındaki devlet kontrol makamlarının kararıyla ya da kontrol altındaki malın, 

beyan edilene uygun olmadığına ilişkin bilgilerin mevcut olması halinde yapılacaktır.  

7.4. Veterinerlik sınır kontrol noktaları görevlisi, kontrol sonuçlarına göre karar alacak ve 

Gümrük birliği gümrük bölgesine ithal sırasında, mala eşlik eden dokümanlara ve veterinerlik 

sertifikasına 3No.lu Eke uygun damgayı koyacaktır: “Transite izin verildi” ya da “Transit 

yasaklandı”, Gümrük birliği gümrük bölgesinden ihracat noktasında ise, “Transit tamamlandı” 

damgası, bundan sonra, bunu kendi soyadını ve adının baş harflerini belirterek mühür ve imza 

ile onaylayacaktır. 

7.5. Gerekli olan tüm bilgiler, 9 No.lu Eke uygun formda, transit nakliye rapor defterine 

işlenecek ve elektronik raporlama sistemine geçirilecektir (bunun kullanılması durumunda).  

7.6. Kontrol altındaki malların, kontrol altındaki malların Gümrük birliği gümrük bölgesinden 

transiti için izin alan sahibi, Gümrük Birliğinin veterinerlik mevzuatının gereklerine riayet 

etmek zorundadır.  



7.7. Üçüncü bir devlet üzerinden (Gümrük Birliği üye devletlerinin sınırları dışında) transit 

izni, kontrol altındaki malın sahibi tarafından önceden alınacaktır.  

VIII. Devlet mülkiyetine dönüşen kontrol altındaki mallara ilişkin veterinerlik 

kontrolünün (denetiminin) gerçekleştirilme düzeni  

8.1. Devlet mülkiyetine dönüşen tüm kontrol altındaki mallar, zorunlu olarak veterinerlik 

kontrolüne tabidir. 

8.2. İşbu Yönetmeliğin 8.1. maddesinde belirtilen kontrol altındaki malların daha ileride 

kullanım imkanı hakkındaki karar, kontrol altındaki malı tutan ve (veya) toplatan Tarafın 

devlet makamının yazılı talebi üzerine, tarafın mevzuatına uygun şekilde veterinerlik alanında 

yetkilendirilmiş olan kişi tarafından alınacaktır. 

IX. Birleşik Veterinerlik Gereklerine uygun olmadığının ortaya çıkması nedeniyle, 

hareketi geçici olarak durdurulan kontrol altındaki mallara ilişkin veterinerlik 

kontrolünün (denetiminin) gerçekleştirilme düzeni 

9.1. Tarafın, kontrol altındaki malın hareketini durduran yetkili makamı, bu malın  ileride 

hareketine (geri gönderilmesine) ilişkin bir kararın alınmaması halinde, 24 saat içinde, Tarafın 

mevzuatı uyarınca,  veterinerlik alanındaki yetkilisine, konu hakkında, kontrol altındaki malın 

sahibini, gideceği yerleri, ihraç ülkelerini, veterinerlik sertifikasının (ya da malın güvenliğini 

teyit eden başka bir belgenin)  numarasını, nakliye aracı tipini ve bunun kayıt numarasını, 

havayolu seferini, kontrol altındaki malın hareketinin durdurulma nedenlerini belirterek, 11 

No.lu Eke uygun olarak, Tarafın yetkilisinin elektronik posta adresine bilgi vermek 

zorundadır. Bu durumda, 5 No.lu Ekteki forma uygun olarak, kontrol altındaki malların 

taşınması sırasında, veterinerlik hijyeni gereklerinin ihlal edildiğine ilişkin bir tutanak tanzim 

edilecek, bu mal sahibine (ekspeditöre), Tarafın diğer devlet kontrol makamlarına verilecektir. 

Hareketi durdurulan kontrol altındaki mallar hakkındaki bilgiler, 10 No.lu Ekteki forma 

uygun şekilde rapor defterine işlenecektir. Durdurulan kontrol altındaki malların ileride 

taşınmasına ilişkin karar, Tarafın mevzuatı uyarınca, veterinerlik alanındaki yetkilendirilmiş 

olan görevlisi tarafından, 72 saat içinde alınacaktır.  

9.2. Tarafın ulusal mevzuatı uyarınca yetkilendirilmiş olan görevlisinin, durdurulan kontrol 

altındaki malların ilerideki transferi (taşınması) hakkındaki kararı almasından sonra, bu 

mallara ilişkin tüm faaliyetler, Tarafın yetkili makamının görevlilerinin nezaretinde 

yapılacaktır.  

9.3. Sahibinin, veterinerlik hijyeni güvenliğini teyit eden belgelerle menşeini teyit edemediği 

kontrol altındaki mal, ekspertiz yapılmaksızın, masrafları, bu malın sahibi tarafından 

karşılanarak geri dönüşüme (bertaraf) tabi olacak ya da malı gönderene (ihraççıya) geri 

gönderilecektir.  

9.4. İthaline izin verilmeyen kontrol altındaki mallar, Tarafların mevzuatlarıyla öngörülen 

süreler içinde ihraca tabi olacaklardır. İhraç, masrafları, kontrol altındaki malların sahibi 

tarafından karşılanarak ve Gümrük Birliği gümrük mevzuatına riayet edilerek 

gerçekleştirilecektir.  

9.5. Birleşik Veterinerlik Gereklerine uygun olmayan kontrol altındaki malların, Gümrük 

birliği gümrük bölgesine getirildiği kontrol noktası üzerinden, Gümrük birliği gümrük bölgesi 

sınırları dışına, öngörülen süre içinde ihracının imkansız olması halinde, bu mallar, Tarafların 

mevzuatlarına uygun olarak geri dönüştürülecek ya da bertaraf edilecektir.  

X. Kontrol altındaki malların,  özel kişilerin el bagajlarında ya da bagajlarında ve aynı 

zamanda posta gönderisi olarak, Gümrük birliği gümrük bölgesine ithali sırasında 

veterinerlik kontrolünün (denetiminin) gerçekleştirilme düzeni  

10.1. Gümrük birliği gümrük bölgesinin, insan ve hayvanlar için ortak hastalıklar da dahil 

olmak üzere,  hayvan hastalıklarının girişinden korunması ve veterinerlik hijyeni anlamında 

tehlikeli olan ürünlerin dolaşımının engellenmesi amacıyla, Tarafların yetkili makamları, 

Gümrük birliği gümrük sınırındaki kontrol noktalarında, bir kişi için, malların üreticisinin ve 



ihraç ülkesinin hayvan hastalıkları salgını konusunda refah içinde olması koşuluyla,  5 kiloya 

kadar ve 5 kilo da dahil olarak, fabrika ambalajı içindeki hayvansal kökenli ürünlerin olduğu 

durumlar hariç olmak üzere, özel kişilerin el bagajlarında, bagajlarında ve posta 

gönderilerinde, üçüncü ülkelerden, izinsiz ve veterinerlik sertifikası olmayan kontrol altındaki 

malların ithalinin engellenmesine ilişkin çalışmaları uluslararası posta değişim kuruluşlarının 

(yerleri) organizasyonu da dahil olmak üzere, organize edeceklerdir.  

10.2. Gönderen ülkeye geri yollanması imkansız olan kontrol altındaki malların bertaraf 

edilmesi (geri dönüşümü), Tarafların ulusal mevzuatıyla öngörülen düzen içinde 

gerçekleştirilecektir.  

XI. Nihai ve geçici hükümler 

11.1. İşbu Yönetmelikteki tüm değişiklik ve eklemeler, Gümrük Birliği Komisyonunun kararı 

temelinde yapılacaktır. 

11.2. Tarafların teknik hazırlıkları ölçüsünde, kontrol altındaki mallar için veterinerlik 

sertifikalarının tanzimi (yeniden tanzimi) ve teslimi, birleşik elektronik sistem kullanılarak 

gerçekleştirilecektir.  

11.3. Gümrük birliği gümrük bölgesine ithal edilen kontrol altındaki malların üretimini, 

işlemesini ve (veya) depolamasını yapan kuruluş ve kişilerin Birleşik Sicilinin tanzim 

edilmesinden önce, Tarafların yetkili makamları, kontrol altındaki malların ithali ve Gümrük 

Birliği gümrük sınırında veterinerlik kontrolünün yapılmasına ilişkin izin dokümanlarının 

verilmesi sırasında, yabancı devletlerin işletmelerinin, Tarafların yetkili makamlarının 

sitelerine yerleştirilmiş olan ve kontrol altındaki malların ithaline izin verildiğine referans 

olan listelerine göre hareket edeceklerdir. 

Aşağıdaki, üretimini, işlemesini ve/veya depolanmasını, belirtilen listelere dahil olmayan 

kuruluş ve kişilerin yaptıkları malların: hayvanlar; genetik materyal; arıcılık ürünleri; 

hayvansal kökenli hammaddeler (deri, yün, kürk, tüy, vb.); hayvansal kökenli gıda 

takviyeleri; bitkisel kökenli yemler, vb., Gümrük birliği gümrük bölgesine ithalatı, Tarafın 

yetkili makamınca, hayvan hastalıkları salgın durumu göz önünde bulundurularak verilen izne 

göre gerçekleştirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 No.lu Ek 

Gümrük Birliğine üye devletin yetkili makamı 

Tarih: __________ 

Adres:_______________________________________ 

Telefon:______________________________________ 

e-mail: _______________________________________ 

 

 

 

Devlet veterinerlik denetimi kontrolü altındaki malların taşınması sırasında, Birleşik 

Veterinerlik hijyeni Gereklerinin ihlali hakkındaki 

Tutanak No: 

 

İşbu tutanak, __________________ tarafından (görevi, soyadı, adı, babadan adı) 

_______________ kişilerin 

_______________ malın alıcısının _______________ tarih ve _____ sayılı vekaletname 

temelinde hareket eden temsilcisinin (ekspeditörünün) nezaretinde, _________ (tarih), saat 

_________’de ___________ ‘nın meydana gelmesi üzerine tanzim edilmiştir 

_______ tarih ve _________ sayılı mal nakliye belgesine göre, mal ___________(malın adı), 

________ parça (baş) _________ (ağırlık) olarak gelmiştir 

 

_____________ tarih ve _________ sayılı Veterinerlik sertifikası / veterinerlik belgesi, kalite 

belgesi (güvenlik)  

____________ tarafından (ihraç ülkesi, kuruluş, görevi, soyadı, adı, babadan adı) verilmiştir. 

 

Gönderildiği yer (ülke)_______________________________ 

 

Gönderen _________________________________________ 

 

Müteakip adres_____________________________________ (malın, depolama ya da işleme, 

karantina, vb. için gideceği ticari kuruluşun unvanı, adresi) 

 

____________________________ tespit edilmiştir 

 

Gümrük Birliğinin veterinerlik alanındaki mevzuatı temelinde _____________’ye karar 

verilmiştir 

 

Yetkili makamın alt biriminin temsilcisi_________________________ (görevi, soyadı, adı, 

babadan adı) 

 

Nezaret eden görevliler ____________________ (görevi, soyadı, adı, babadan adı) 

 

Ticari kuruluşun temsilcisi 

(malın sahibi) ________________________(görevi, soyadı, adı, babadan adı) 

 

Tutanak üç nüsha halinde tanzim edilmiştir. 

Veteriner hekim ve tutanağın tanzimi için esas olan durumların teyidine katılmış olan kişiler 

(en az iki) tarafından imzalanmıştır. 

 

Mühür yeri  



2 No.lu Ek 

Gümrük Birliğine üye devletin yetkili makamı 

Tarih: __________ 

Adres:_______________________________________ 

Telefon:______________________________________ 

e-mail: _______________________________________ 

 

Veterinerlik hijyeni Yoklama Tutanağı No:  

Tarih:____________ 

İşbu tutanak, __________________ tarafından (görevi, soyadı, adı, babadan adı), 

_______________ (kişinin görevi ve soyadı, adı, babadan adı belirtilecek)  

Malın sahibi ya da malın sahibinin, ________tarih ve _____ sayılı vekaletname temelinde 

hareket eden temsilcisinin nezaretinde, 

_________ (tarih), saat _________’de  

Yapıldığı yer___________ 

____________Malın yoklamasının (muayenesini) yapılmasına ilişkin olarak tanzim edilmiştir 

Mal, _________ tarih ve __________ sayılı veterinerlik ve mal nakliye belgesiyle ________ 

tarihinde, _______ parça (baş) _________ ağırlıkta gelmiştir 

 

Nakliye aracı türü ________________________________ 

 

Menşe (gönderildiği) ülkesi_______________________ 

 

Gönderen__________________________________________ 

 

Müteakip adres_____________________________________(malın, depolama ya da işleme, 

karantina, vb. için gideceği ticari kuruluşun unvanı, adresi) 

 

Aşağıdakiler tespit edilmiştir: 

Malın, mal nakliye belgelerine 

uygunluğu ______________________________(uygundur/uygun değildir) 

 

nakliye aracının (konteynırın) 

iç sıcaklığı______________________________(uygundur/uygun değildir) 

 

malın sıcaklığı 

(hayvan termometresi) _____________________(uygundur/uygun değildir) 

 

Organoleptik göstergeler ____________________(uygundur/uygun değildir) 

 

Üretim tarihi______________________________(uygundur/uygun değildir) 

Satış (depolama) süresi _______________________(uygundur/uygun değildir) 

 

Ambalaj ___________________________________(uygundur/uygun değildir) 

 

Etiket _____________________________________(uygundur/uygun değildir) 

 

Nakliye aracının (konteynırın) 

Veterinerlik hijyen durumu    ____________________(uygundur/uygun değildir) 

 



Diğer bilgiler (mühür no, hayvanlarda 

Klinik belirtilerin olmaması, hayvan ölülerinin 

Mevcudiyeti, yasadışı durumların 

Olmaması, vb.) ______________________________(uygundur/uygun değildir) 

 

Yetkili makamın alt birim temsilcisi ____________________ (görevi, soyadı, adı, babadan 

adı) 

 

Nezaret eden görevliler____________________ (görevi, soyadı, adı, babadan adı) 

 

Ticari kuruluşun temsilcisi 

(malın sahibi) ________________________(görevi, soyadı, adı, babadan adı) 

 

 

Tutanak üç nüsha halinde tanzim edilmiştir. 

 

Mühür yeri/damga 
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VETERİNERLİK DENETİMİ DAMGA NUMUNELERİ 

1.  

VU YETKİLİ MAKAM 01 

001 

             

Veterinerlik denetimi 

Çıkışa izin verildi 

Devlet Veterinerlik Müfettişi ____________ 

____________________________________ 

 

Tarih       imza 

 

2. 

VU YETKİLİ MAKAM 01 

001 

             

Veterinerlik denetimi 

Çıkış yasaklandı 

Devlet Veterinerlik Müfettişi ____________ 

____________________________________ 

 

Tarih       imza 

  

3.  

VU YETKİLİ MAKAM 01 

001 

             

Veterinerlik denetimi 

Girişe izin verildi 

Devlet Veterinerlik Müfettişi ____________ 

____________________________________ 

 

Tarih       imza 

 

4. 

VU YETKİLİ MAKAM 01 

001 

             

Veterinerlik denetimi 

Giriş yasaklandı 

Devlet Veterinerlik Müfettişi ____________ 

____________________________________ 

 

Tarih       imza 

 

 

 

 

 



5.  

VU YETKİLİ MAKAM 01 

001 

             

Veterinerlik denetimi 

Transite izin verildi 

Devlet Veterinerlik Müfettişi ____________ 

____________________________________ 

 

Tarih       imza 

 

6.  

VU YETKİLİ MAKAM 01 

001 

             

Veterinerlik denetimi 

Transit yasaklandı 

Devlet Veterinerlik Müfettişi ____________ 

____________________________________ 

 

Tarih       imza 

 

7. 

VU 

 

YETKİLİ MAKAM 01 

001 

             

Veterinerlik denetimi 

Mal geri gönderilecek 

Devlet Veterinerlik Müfettişi ____________ 

____________________________________ 

 

Tarih       imza 

 

8.  

VU YETKİLİ MAKAM 01 

001 

             

Veterinerlik denetimi 

Veterinerlik denetimine verilecek 

Devlet Veterinerlik Müfettişi ____________ 

____________________________________ 

 

Tarih       imza 

 

 

 

 

 

 

 



9. 

VU YETKİLİ MAKAM 01 

001 

             

Veterinerlik denetimi 

Geçici muhafaza deposuna (Gümrük depolarına) 

taşınacak 

Devlet Veterinerlik Müfettişi ____________ 

____________________________________ 

 

Tarih       imza 

 

10.  

VU YETKİLİ MAKAM 01 

001 

             

Veterinerlik denetimi 

Transit tamamlandı 

Devlet Veterinerlik Müfettişi ____________ 

____________________________________ 

 

Tarih       imza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UYGULAMA TALİMATLARI 

 

Damgaların boyutu: 60 mm x 30 mm  

Veterinerlik denetimi damgalarının imalatı sırasında kullanılan işaretler: 

Sağ üst köşeye, bölge kodu ve bölge kodunun altında yer alacak olan üç haneli sınır 

veterinerlik noktası kodu damgalanacak. 

Sol üst köşeye: Gümrük Birliği üye devletlerinin işaretlerinden birisi - BY, KZ, RU. 

Damganın üst satırında, Tarafın, sınırda ve nakliye aracında veterinerlik kontrolünü 

(denetimini) gerçekleştiren yetkili makamı belirtilecektir. 

Damga 1 “Çıkışa izin verildi” – malın (ürünün), Gümrük birliği veterinerlik hijyeni 

gereklerine uygun olması durumunda, eşlik eden belgelerde, gümrükleme tanziminin 

doldurulacağı yerlere konulacaktır. 

Damga 2  “Çıkış yasaklandı” – malın (ürünün), Gümrük birliği veterinerlik hijyeni 

gereklerine uygun olmaması durumunda, eşlik eden belgelerde, gümrükleme tanziminin 

doldurulacağı yerlere konulacaktır. 

Damga 3 “Girişe izin verildi” – Gümrük birliği gümrük sınırı üzerindeki kontrol noktalarında, 

malın (ürünün), ithaline izin verilmesi ve Gümrük birliği veterinerlik hijyeni gereklerine 

uygun olması durumunda, eşlik eden belgelere konulacaktır. 

Damga 4 “İthali yasaklandı” - Gümrük birliği gümrük sınırı üzerindeki kontrol noktalarında, 

malın (ürünün), ithalinin yasaklanmış olması ya da Gümrük birliği veterinerlik hijyeni 

gereklerine uygun olmaması durumunda, eşlik eden belgelere konulacaktır. 

Damga 5 “Transite izin verildi” - Gümrük birliği gümrük sınırı üzerindeki kontrol 

noktalarında, hayvanların ya da hayvansal kökenli hammaddelerin, Gümrük birliği gümrük 

bölgesinde transitine izin verilmesi ve malın (ürünün) Gümrük birliği veterinerlik hijyeni 

gereklerine uygun olması durumunda ve hayvanların muayene sonuçlarına göre,  eşlik eden 

belgelere konulacaktır. 

Damga 6 “Transiti yasaklandı” - Gümrük birliği gümrük sınırı üzerindeki kontrol 

noktalarında, hayvanların ya da hayvansal kökenli hammaddelerin, Gümrük birliği gümrük 

bölgesinde transitine izin verilmemesi, malın (ürünün) Gümrük birliği veterinerlik hijyeni 

gereklerine uygun olmaması durumunda ya da hayvanların muayene sonuçlarına göre,  eşlik 

eden belgelere konulacaktır. 

Damga 7 “Mal geri gönderilecek” – İthali yapılan malın, güvenlik bakımından Gümrük birliği 

veterinerlik hijyeni gereklerine uygun olmaması durumunda eşlik eden belgelere konulacaktır. 

Damga 8 “Veterinerlik denetimine verilecek” - malın, gideceği yerde nakliye aracından 

indirilmesi sırasında, kontrol noktalarında, tam bir muayene yapılmasına ilişkin kararın 

alındığı durumlarda Gümrük birliği gümrük sınırı üzerindeki kontrol noktalarında eşlik eden 

belgelere konulacaktır. 

Damga 9 “Geçici muhafaza deposuna (Gümrük depolarına) taşınacak” – malın tanzimi 

sırasında, eşlik eden veterinerlik belgelerinin orijinalliği hakkında şüphenin ya da ithal edilen 

(Gümrük Birliği çerçevesinde transfer edilen) malların kalitesi ve güvenliğine ilişkin 

endişelerin oluşması halinde Gümrük birliği gümrük sınırı üzerindeki kontrol noktalarında 

eşlik eden belgelere konulacaktır. 

Tarafın ulusal mevzuatı uyarınca daha başka damgaların kullanılmasına izin verilecektir.  
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Gümrük Birliğine üye devletin yetkili makamı 

Demiryolu istasyonu, yerleşim noktası, bölge, havalimanı, liman 

 

VETERİNER TAYİNİ No: 

Tarih: ______________ 

 

___________ (malın türü) indirilmesinden sonra boşalan _________________ (nakliye aracı, 

konteynır belirtilecek), ______ kategorisindeki  veterinerlik hijyeni işlemi için, 

____________ (belirtilmesi gereklidir) (demiryolu istasyonu, havalimanı, liman, daha başka 

hedef noktalar) dezenfekte-yıkama istasyonuna gönderilecektir (dezenfekte-yıkama noktasına, 

veterinerlik hijyen alanına). 

 

Yetkilendirilmiş Görevli 

İmza      Soyadı, adı, babadan adı 

 

 

Mühür yeri 
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Malın geri gönderilmesine ilişkin beyanname/Non-manipulation declaration* 

 

A. Malın tanımı/Consignment details 

 

1. Malın türü / Consignment type 

__________________ 

 

2. Menşe ülkesi / Country of origin 

 

3. Nakliye aracı / Means of transport 

________________________________________________________________ 

(Vagon, karayolu aracı, konteynır, uçak seferi numarası, gemi adı /  

the number of railway carriage, truck, container, flight-number, name of the ship) 

4.  Mühür No / Seal No ______________________________________________ 

5. Parça sayısı / Quantity of goods_________ Ağırlık / Weight_____________ 

 

6. Etiketleme / Labelling 

________________________________________________________________ 

7. Veterinerlik sertifikası numarası / Veterinary Certificate No 

________________________________________________________________ 

Verildiği tarih / date of issue ___________________________________________ 

8. Sertifikayı veren yetkili makam  / Issued by Competent authority 

_________________________________________________________ 

 

9.  Malın gönderildiği son AB ülkesi  / Member state in the EU 

from which consignment last dispatched 

________________________________________________________________ 

 

10. Malın, beyan edilen dokümanlara uygunluğu / Consignment 

corresponds to documents presented _____________________________________ 

(evet/hayır) (yes/no) 

 

11. Nakliye aracının ve nakliye düzeninin uygunluğu  / Means 

of transport and regime of transportation meets the relevant requirements 

________________________________________________________________ 

 

(evet/hayır) (yes/no) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В. Bildirim / Statement 

Yukarıda belirtilen malın, ithalat sırasında, aşağıdaki Gümrük Birliği Veterinerlik 

Gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle,  ______’ya kabulüne izin verilememiştir / The 

consignment mentioned above has been refused acceptance in 

____________________________,  because it does not meet the following Customs union** 

veterinary import requirements: 

 

Ben devlet veteriner hekimi,  ____ no.lu mühürle, Gümrük birliği gümrük bölgesine giren,  

geri yollanan malın, nakliye ve depolaması da dahil olmak üzere, durumunu değiştirecek 

herhangi bir manipülasyona maruz kalmadığını teyit ediyorum /The state veterinary inspector, 

confirm that the returned consignment which entered the customs territory of the Customs 

union with the seal  No 

_______________________________________________________________, 

/ has not undergone any handling altering its status including transport and storage. 

 

Malın geri gönderildiği nakliye aracı, ____ No ile mühürlenmiştir / The means of transport 

which contains the returned consignment is resealed with 

the seal  No_____. 

 

Beyannameyi teyit eden kişinin statüsü  / Status of person confirming the 

declaration 

 

Kitap harfleriyle soyadı, adı, babadan adı / Name in capital letters ______ 

 

İmza/ Signature 

_______________________________________________________ 

 

Görevi  / Position________________________________________________ 

Yetkili makam / Competent authority _____________________________ 

Tarih  / Date ________________________________________________________ 

* belirtilen beyanname, sadece Avrupa Birliği devletleri için tanzim edilecektir; 

**Gümrük Birliği gümrük noktası belirtilecektir / Indicate the customs entry 

point in the Customs union. 
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Gümrük Birliği İdari Birimi 

____________________________________________ 

Geri gönderme hakkındaki tutanağı tanzim eden yetkili makam 

 

_______________________________________________ 

Tarih: ___________________ 

 

Adres:_______________________________________ 

Telefon:______________________________________ 

e-mail: _______________________________________ 

 

MALIN GERİ GÖNDERİLMESİ HAKKINDAKİ* 

TUTANAK NO: 

 

Ben, veterinerlik mühendisi ________________ (görevi, soyadı, adı, babadan adı), malın 

alıcısının temsilcisinin ve diğer kişiler_____________’lerin (soyadı, adı, babadan adı, görevi, 

kuruluşun adı) nezaretinde, _____’dan gelen (Gümrük Birliği ülkesinin, bölgesinin adı) 

(alıcının adı ve adresi, telefonu) ________’nın (malın adı, parça sayısı, ağırlığı) geri 

gönderilmesine ilişkin kararı aldım. 

 

Nakliye aracının türü _____________ (nakliye aracı numarası ve adı) 

 

Eşlik eden belgeler _______________(veterinerlik sertifikası, kalite ve güvenlik onayı) 

 

İthalat/ihracat izni, numarası ve tarihi____________________ (gerekli olduğu hallerde) 

 

Gönderen________________________ 

Alıcı____________________________ 

Geri gönderme nedenleri____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Mühür yeri 

İmzalar: 

1. Yetkilendirilmiş görevli ________________ 

2. Malın alıcısının temsilcisi_______________ 

3. Diğer sorumlu kişiler ______________ 

 

Tutanak _____ nüsha halinde tanzim edilmiştir. 

 

Geri Gönderme hakkındaki Tutanağın, ___ No.lu  1. Nüshasını aldım 

__________________(görevi, soyadı, adı, babadan adı) 

 

Geri Gönderme hakkındaki Tutanağın, ___ No.lu  2. Nüshasını aldım 

__________________ 

Geri Gönderme hakkındaki Tutanağın, ___ No.lu  3. Nüshasını aldım 

__________________ 

 

*Geri gönderme hakkındaki bilgiler, geri gönderimi gerçekleştiren yetkili tarafından, birleşik 

enformasyon sistemine geçirilecektir.  
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Devlet veterinerlik  kontrolü altındaki ithalat ve ihracat mallarının, ______ kontrol noktası üzerinden transfer rapor defteri 

     Miktar   

Madde 

No  

Tanzim tarihi İthalatçı ülke, alıcının 

kuruluşunun adı, adresi, 

telefon numarası 

İhracatçı ülke, 

üretici ve adı 

Malın adı Parça Ağırlık/baş Nakliye aracının türü 

ve numarası  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal nakliye 

konşimentosunun 

numarası 

Eşlik eden veterinerlik 

dokümanının numarası 

ve verildiği tarih 

Yetkili makamın 

ithalat ve ihracat 

izni numarası 

Doktorun 

imzası 

 10 11 13 
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Gümrük Birliği bölgesine deniz nakliyesi ile teslim edilen kontrol altındaki mallar hakkındaki ön bildirim 
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Transit taşıma sırasında, kontrol altındaki malların, _______ kontrol noktası üzerinde, devlet veterinerlik kontrolüne (denetimine)  

transfer rapor defteri 

 

    Miktar     

Madde 

No  

Tanzim 

tarihi 

Alıcının 

kuruluşunun adı, 

adresi, telefon 

numarası 

Malın adı Parça Ağırlık/baş İhracatçı 

ülke, üretici 

ve adresi 

İthalatçı ülke Nakliye 

aracının türü 

ve numarası 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal nakliye 

konşimentosunun 

numarası 

Eşlik eden veterinerlik 

dokümanının numarası 

ve verildiği tarih 

Yetkili makamın 

ithalat ve ihracat 

izni numarası 

(gerekli olduğu 

hallerde) 

Muayene 

sonuçları 

(hayvanlar 

için) 

Doktorun 

imzası 

10 11 12 13 14 
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Kontrol noktasında, devlet veterinerlik denetimi için tutulan malların (ürünlerin) ve bunlar için alınan kararların rapor defteri 

No Malın tutulduğu tarih 

ve saat 

Firma adı, 

adresi 

Kontrol 

altındaki malın 

türü ve miktarı 

(hayvanlar, 

ürünler, yemler, 

vb.) 

İhracatçı, 

ithalatçı ülke 

Tutulma 

nedeni 

Alınan tedbirler: 

sorumlu 

depolama, 

karantina, geri 

dönüşüm, geri 

gönderme (kararı 

alan kişi 

tarafından esas 

belirtilecek) 

Yetkili 

makamın alt 

birimi için 

tebliğ (saat, 

tarih, kimin 

aldığı) 

Tebliği veren 

devlet 

müfettişinin 

imzası 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 No.lu Ek 

Hareketi durdurulan mallar hakkındaki operasyonel bilgiler  

Kontrol 

noktası ya da 

başka bir yer  

Tutulma tarihi Nakliye 

aracı 

İhracatçı ülke Malın miktarı Gümrük 

birliğindeki 

alıcı 

Tutulma 

nedeni 

Veterinerlik 

sertifikasının (ilaçlar, 

kimyasal ya da 

mikrobiyolojik 

sentezli yem katkı 

maddeleri için 

onayın) numarası  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 


