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T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
 
 

 
BİTKİSEL GIDA, BİTKİSEL YEM VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE 
MALZEMELERİN İHRACATINDA SAĞLIK SERTİFİKASI TALEP EDECEK 

İHRACATÇI FİRMALAR İÇİN KILAVUZ 

 

 

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

maddeler ile gıda veya yem amaçlı kullanılacak hayvansal olmayan maddeleri ihraç etmek isteyen 

ihracatçıların talep etmeleri durumunda 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (Gıda ve Yem Şube 

Müdürlüğü)  tarafından Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. 

Sağlık Sertifikası talep edecek ihracatçıların öncelikle aşağıda yer alan kanun, yönetmelik ve 

talimatı incelemeleri faydalı olacaktır. Dokümanlara kamu mevzuat sisteminden 

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

 

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

27610 sayılı Resmi Gazete)  

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

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

Gazete) 

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

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

• Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğleri 

 

İhracat ön bildirimi 

 

İhracat başvurusu öncesinde üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından ihraç edilecek 

ürünlere ait bilgilerin ggbs.tarim.gov.tr internet adresinden Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)’ 

ne girişi yapılır.  

GGBS'ye giriş için Bakanlıkça tanımlanan “TC Kimlik No” ve “Şifre” bilgileri kullanılır. 

İhracatçı firmalar, TC Kimlik No: ihracat ve Şifre: 2012ihracat bilgilerini kullanarak GGBS’ye 

giriş yaparlar.  

GGBS’ye girilen bilgilerin doğruluğundan ihracatçı sorumludur. GGBS’ye bilgilerin nasıl 

girileceği ile ilgili ihracat ön bildirim kılavuzunun incelenmesi faydalı olacaktır. 

İhracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgiler GGBS’ye girildikten sonra sistem 

tarafından ön bildirim numarası ve şifre verilir. Sisteme girilen kaydın firma tarafından 

sorgulanabilmesi, ürün ekleme ve/veya güncelleme yapılabilmesi için geçici şifre ve ön bildirim 

numarası kullanılır. 

İhracat ön bildirim formunun GGBS’den çıktısı alınır. Form, üretici/ihracatçı veya temsilcisi 

tarafından kaşelenir ve imzalanır, diğer belgelerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. 

Süresi içerisinde başvurusu yapılmayan veya il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmayan 

bildirimler sistemden otomatik olarak silinir. İhracat ön bildirimi sistemden silinmiş başvurular için 

ihracat işlemleri başlatılmaz. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308110
http://ggbs.tarim.gov.tr/
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İhracat başvurusu 

 

GGBS’ye kaydı yapılan ihracat işlemlerine ilişkin başvuru, kaydın yapıldığı tarihten itibaren 

en geç 7 gün içerisinde üretici/ihracatçı veya temsilcisi tarafından Sertifika talep edilecek 

ürünlerin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne yapılır.  

Serbest Bölgeden yapılacak ihracat başvuruları Serbest Bölgenin bulunduğu il/ilçe 

müdürlüğüne yapılır. 

 

İhracat başvurusu aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır. 

a) Beyanname (GGBS’den alınan çıktı) 

b) Ekli Liste (GGBS’den alınan çıktı) 

c) Alıcı ülke veya ithalatçı firma talebi doğrultusunda üretilmiş ürünler için yurt içi piyasaya 

sunulmayacağına dair Taahhütname (Ek–5) 

ç) İhracat Ön Bildirim Formu (GGBS’den alınan çıktı) 

d) Yetki Belgesi/vekâletname (bu belge bir defaya mahsus olarak istenir geçerlilik süresi 

içerisinde bir değişiklik olmadığı takdirde ihracatçı firma dosyasında muhafaza edilir) 

e) Alıcı ülkenin kontrol sıklığı uyguladığı ürünlerin belirli miktarlarda bileşen olarak yer 

aldığı kompozit ürünlerin ihracatında, analiz gerekliliğinin tespiti amacıyla ürüne ait Bileşen Listesi 

f) İthal edilmiş ürünün değişikliğe uğramadan ihraç edilmek istenmesi durumunda, fiili ithalat 

aşamasında düzenlenen İthalat Uygunluk Yazısı (İthalat Uygunluk Yazısı yerine ihracat 

başvurusunda Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden bu belge için verilen gümrük 

belge numarası ) ile ithalata ilişkin Gümrük Beyannamesi 

g) Serbest Bölgeye girdikten sonra işlem görmeden ticarete konu olan ürünler için ürünle 

birlikte gelen Sağlık Sertifikası, Serbest Bölgede üretilen ürünler için ürünü oluşturan ithal 

hammaddelerin her biri ile birlikte gelen Sağlık Sertifikaları, Türkiye’den serbest bölgeye giren 

ülkemiz menşeli ürünler veya hammaddeler için ise sertifika yerine serbest bölge müdürlüğünce 

düzenlenen serbest bölge işlem formu, yine Türkiye’den serbest bölgeye giren ithal edilmiş ürünler 

veya hammaddeler için ise sertifika yerine serbest bölge müdürlüğünce düzenlenen serbest bölge 

işlem formu ve ithalat uygunluk yazısı. 

 

Yönetmelik ve Talimatta Geçen Bazı Önemli Hususlar 

 

• Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar hariç olmak üzere; ihraç edilmek istenen 

ürünleri üreten firmanın Kanun gereği kayıt veya onay belgesine sahip olması zorunludur. Aynı 

hüküm ihracattan geri dönen ürünler için de geçerlidir.  

• İhracatta öncelikle alıcı ülke talepleri dikkate alınır. Alıcı ülke talebi olmaması durumunda 

Türk gıda/yem mevzuatı hükümleri dikkate alınır. 

• İhraç edilmek istenen ürünlerle ilgili alıcı ülkenin analiz talebi, üretici/ihracatçı firma veya 

temsilcisi tarafından ihracat beyannamesinde belirtilir. Alıcı ülke talebi varsa, bu talep beyanname 

ekinde de sunulabilir. Ürünün alıcı ülke taleplerine uygunluğunun tespiti amacıyla il/ilçe müdürlüğü 

tarafından numune alınarak muayene ve analiz sonucuna göre ihracat işlemleri gerçekleştirilir.  

• Kontrol görevlisinin gerek görmesi halinde ürünün yerinde fiziksel kontrolü yapılabilir.  

• Son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ve/veya kokuşmuş ve/veya çürümüş 

ve/veya yabancı madde karışmış ve/veya bozulmuş ürünlere Sertifika düzenlenmez.  
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• Türk gıda/yem mevzuatına göre üretim teknolojisi ve/veya ürün içeriği bakımından 

üretimine izin verilmeyen ancak alıcı ülke talebi ve/veya mevzuatı doğrultusunda 

üretilerek/işlenerek ihraç edilmek istenen ürünlerin, üretiminden önce üreticisi/ihracatçısı 

tarafından il müdürlüğüne başvurularak bilgi verilir. İl müdürlüğü konuyu değerlendirerek, ürünün 

ihraç kaydıyla üretilmesine/işlenmesine müsaade edebilir.  

• İhraç edilmek istenen ürünlerin, birden fazla üretici tarafından üretilmiş olması ya da aynı 

üreticiye ait farklı illerde veya aynı ilde farklı adreslerde üretilmesi durumunda ihraç edilecek 

ürünler için ayrı Sertifika düzenlenir.  

• Sertifika talep edilen ürünlerin, ihracat başvurusu yapılan il sınırları içerisinde olmaması 

veya ürünlerin ihracatının/sevkiyatının gerçekleşmiş olması durumunda Sertifika düzenlenmez. 

• Veteriner kontrollerine tabi olmayan kompozit ürünlerin belirlenmesinde “Ülkeye Girişte 

Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik” dikkate alınır ve buna 

göre Sertifika düzenlenir. 

 

 

İlk yayım tarihi: 17.01.2018 

Güncelleme tarihi: 10.09.2019 

 

 


