
T.C. 
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 

BAKANLIĞI 

Sayı :B .12 .0 .GKG.0 .06 .02 .00 /010~X t f t Û 8 . 2 0 1 2 * 2 7 8 1 9 ' ••••/•••/2012 
Konu : Ot, yaprak, sap ve saman ithalatı 

DAĞITIM 

09.08.2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitki Karantinası 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince ülkemize sap, saman, ot ve 
yaprak ithalatı yasağı kaldırılmıştır. Sap ve saman ithalatında yürütülecek resmi kontrollere 
ilişkin olarak; 

Bilindiği üzere, 1213 00 00 ve 1214 (90) tarife pozisyon numarasına sahip sap ve 
saman, 30.12.2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 
Güvenliği ve Denetimi: 2012/5)"nin Ek-IB listesinde yer almaktadır. Söz konusu ürünler, 
Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ek-5 gereğince 
Bitki Sağlık Sertifikası Taşıması Gereken Ürünler listesinde yer almakta olup, ayrıca 
21.12.2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ülkeye Girişte Veteriner 
Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik" gereğince ülkemize girişte 
veteriner kontrolüne de tabidir. 

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde; aşağıda belirtilen giriş kapılarına ilgili mevzuat 
gereğince ön bildirimi yapılarak gelen sap ve saman sevkıyatları için halk ve hayvan sağlığı 
açısından Bakanlıkça belirlenecek sağlık şartlarının yer aldığı ekte gönderilen Veteriner 
Sağlık Sertifikası ile Bitki Sağlık Sertifikasının eşlik etmesi gerekmektedir. Sap ve samanın 
ülkemize girişlerinde aranacak olan Veteriner Sağlık Sertifikası Genel Müdürlüğümüz web 
sayfasında yayımlanacaktır. 

İthalat başvuruları, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne (VSKN) veya VSKN 
Müdürlüğü bulunmayan yerlerde varsa Zirai Karantina Müdürlüğü'ne yapılır. Eğer iki 
Müdürlük de mevcut değilse, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube 
Müdürlüğüne yapılır, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile koordinasyon 
sağlanır. Giriş yerinde yapılacak Bakanlığımızın tüm kontrolleri, yukarda belirtilen birimlerde 
görevli teknik elemanlarca müştereken yapılır. 

Veteriner kontrolleri, sevkiyatın ülkeye giriş yaptığı yerdeki Veteriner Sınır Kontrol 
Noktası Müdürlüğü veya giriş müdürlüğünün bulunduğu ilin İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı 
Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından 
yürütülecektir. 

Giriş yerinde müştereken yapılacak veteriner ve zirai karantina kontrollerine dair 
olarak; 

1. Sap, saman ve otun ülkemize girişi Artvin, Edirne, Hatay, İzmir, Kocaeli, Mersin, 
Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak İli Gümrüklerinden yapılacaktır. 

2. 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Hayvan ve Ürünlerin 
Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin" Ek-2'sinde yer 
alan "Veteriner Giriş Belgesi (VGB)"nin 1. Bölümü firma tarafından doldurularak giriş 
yapacağı yerdeki Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne (VSKN) veya VSKN 
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Müdürlüğü bulunmayan yerlerde İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri 
Şube Müdürlüğüne iletilir. 

3. İlgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek veteriner kontrolleri kapsamında yapılacak 
belge, kimlik ve fiziksel kontrollerini takiben VGB'nin 2. Bölümü, kontrolü yapan veteriner 
hekim tarafından girişinin uygun olduğu veya olmadığını belirtir şekilde doldurulur. 

4. Veteriner kontrolleri uygun çıkan sevkiyat için düzenlenen VGB, Zirai Karantina 
Müdürlüğü veya bulunmadığı yerde İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlüğü bünyesindeki zirai kontrolleri yürütecek olan yetkili personele sevkiyattan 
sorumlu kişi tarafından ibraz edilir. 

5. Zirai karantina açısından da uygun bulunan sevkiyatlar için uygunluk yazısı Zirai 
Karantina Müdürlüğü veya bulunmadığı yerde İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir. 

6. Veteriner kontrolleri sonucunda uygusuzluk görülmesi durumunda uygunsuzluk 
yazısı, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü (VSKN) veya VSKN Müdürlüğü 
bulunmayan yerlerde İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube 
Müdürlüğü tarafından düzenlenir. 

7. Zirai karantina kontrolleri sonucunda uygusuzluk görülmesi durumunda uygunsuzluk 
yazısı, Zirai Karantina Müdürlüğü veya bulunmadığı yerde İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve 
Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenir. 

8. Uygunsuzluk durumunda uygunsuzluğu tespit eden birim personeli tarafından 
kontrolden sorumlu diğer birim personeli bilgilendirilir. 

Giriş yerinde veteriner kontrolü yapılmadan iç gümrüklere sevkedilen sap ve saman 
sevkiyatları için veteriner kontrolü açısından uygunsuzluk kararı verilir ve ilgili Mevzuat 
çerçevesinde işlem yürütülür. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

EK-1: Veteriner Sağlık Sertifikası (3 sayfa) 

DAĞITIM: 
1- 81 İl Müdürlüğü 
2- Zirai Karantina Müdürlükleri 
3- Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri 
4- Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 
5- Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
6- Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği 
7- Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) 
8- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Prof. Dr. İrfan EROL 
Bakan a. 

Genel Müdür V. 
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H E A L T H C E R T I F I C A T E 

E X P O R T A T I O N O F HAV A N D S T R A W * T O T H E R E P U B L I C O F T U R K E Y 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE SAP VE SAMAN İHRACATI İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI 

1.1. Consignor / Gönderen: 
Name / Adı: 
Address / Adresi: 
Postal code/Posta kodu 
Tel No: 
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1.7. Country of origin/ 
Orjin Ülkesi: 

ISO Code/ 
ISO Kodu: 

1.8. Region 
of origin/ 
Orijin Bölge 

Code/Kodu 

1.11 Place of Origin / Orjin Yeri: 

Name /Adı: 
Address / Adresi 

1.13. Place of loading / Yükleme Yeri: 

1.2. Certificate reference number/Sertifika 
referans numarası: 

.2 .a . 

1.3. Central Competent Authority / Merkezi yetkili otorite: 

1.4. Local Competent Authority / Yerel yetkili otorite: 

1.9. Country of destination 
/ Varış ülkesi: 

TURKEY/ TÜRKİYE 

ISO Code/ 
ISO Kodu: 

TR 

1.10. 

.14 Date of departure / Çıkış tarihi: 

1.15 Means of transport / Nakliye aracı 
Aeroplane • Ship • Ra i lwayWagon 
Uçak Gemi Tren Vagonu 

Roadvehicle • Other • 
Otoyol Aracı Diğer 

Identification /Kimliği: 
Documentary references /Doküman referansları: 

.16 TR'ye giriş yeri/ Entry point in TR: 

• 

1.18 Description of commodity / Malın Tanımı: 1.19. Commodity (HS) code /Malın Kodu (HS): 

1.20 Quantity/ Miktar: 

1.21 

1.23.Identification of container/seal number 
kimliği/mühürnumarası (uygulanabilirse): 

1.22. Number of bales (vvhen applied)/ Balya 
sayısı (uygulandığında): 

(if applicable) /Konteynerın 
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Health Information/ Sağlık Bilgileri ll.a.Certificate reference No:/Sertifika 

referans No: 

I, the undersigned official veterinarian, certify that the hay or stravv described above comply the conditions that: / Ben, aşağıda 
imzası bulunan resmi veteriner hekim, onaylarım ki yukarıda tanımlanan sap ve saman aşağıdaki şartları karşılamaktadır: 

II.1. e i t h e r f V y o C) 

Come from (2) the region/country is classified as free from foot-and-mouth disease by World 
Organization for Animal Health (OIE). / Geldiği f ) bölgesi/ülkesi Dünya Hayvan Sağlığı 
Teşkilatı (OIE) tarafından Şap Hastalığından ari olarak sınıflandırılmıştır. 

or(1)/veyo(1) 

foot-and-mouth disease has been not occurred in (2) the region/country vvhere the hay and stravv 
come from, for at least 12 months./ Sap ve samanın geldiği f ) bölgesinde/ülkesinde en az 
12 ay boyunca şap hastalığı görülmemiştir. 

or(1)/veyo(1) 

have been subjected to one of the follovving treatments, vvhich, in the case of material sent in bales, has been shovvn to 
penetrate to the centre of the bale:/5crp ve samanın balya olarak gönderilmesi durumunda, balyanın merkezine kadar 
ulaşan aşağıdaki işlemlerden biri uygulanmıştır: 

eitherfVyo (*) 

a) a treatment of steam in a closed chamber such that the center of the bales has reached a minimum 
temperature of 80°C for at least ten minutes,/ kapalı bir odada, balyanın merkezi sıcaklığı en az 10 
dakika boyunca minimum 80°C'lik ısıya ulaşacak şekilde uygulanan bir buhar işlemi. 

orCj/veyaC) 

b) a treatment of formalin fumes (formaldehyde gas) produced by its commercial solution at 35-40 
percent in a chamber kept closed for at least eight hours and at a minimum temperature of 19°C;/ 
minimum 19°C'lik ısıda en az 8 saat boyunca %35-40'lık ticari solüsyondan üretilen bir formalin 
dumanı (gaz formaldehit) işlemi. 

11.2. Rinderpest and anthrax do not exist in the country/region vvhere the hay and stravv come from ./Sap ve samanın geldiği 
ülkede/bölgede sığır vebası ve anthrax bulunmamaktadır. 

11.3. The hay and stravv are free of grossly identifiable contamination with material of animal origin,/Sap ve saman, belirlenebilecek 

şekilde büyüklükteki hayvansal kökenli maddelerle bulaşık değildir. 

11.4. The hay and stravv comply the conditions that mentioned in Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the 
Council on undesirable substances in feed./ Sap ve saman, yemlerde istenmeyen maddelere dair olan 2002/32/EC sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifinde belirtilen şartları karşılamaktadır. 

11.5. Ali measures have been taken on the hay and stravv in order to protect from any contamination of ectoparasites./ Sap ve 
samanın dış parazitlerle kontaminasyonuna karşı korumak amacıyla tüm önlemler alınmıştır. 

11.6. Vehicles of transportation have been cleansed and disinfected vvith an officially approved disinfectant priorto dispatch./Atofc// 
vasıtaları sevk öncesinde temizlenmiş ve ruhsatlı bir dezenfektanla dezenfekte edilmiştir. 

Notes/Notlar 

Part I :/Bölüm I: 

-Box reference 1.11: Place of origin: name and address of the place vvhere the products have been obtained./Madde 1.11: 
Orijin yeri: ürünlerin elde edildiği yerin adı ve adresi. 
-Box reference 1.15: Registration number (railvvay vvagons or cantainer and lorries), flight number (aircraft) or name (ship). 
Separate information is to be provided in case of unloading and reloading./ Madde 1.15: Kayıt numarası (tren vagonu veya 
konteyner ve kamyon), uçuş numarası (uçak) veya ad (gemi). Boşaltma ve geri yükleme durumunda ayrıca bilgi 
sağlanmalıdır. 
-Box 1.19: use the appropriate Harmonised System (HS) code: 1213 00 00 or 1214 90/Madde 1.19: : Uygun Kodu (HS) 
kullanınız: 1213 00 00 ya da 1214 90/ 
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-Box reference l.20:lnsert net weight of the consignment/Madde 1.20: sevkıyatın net ağırlığını yazınız. 
-Box reference 1.23: Identification of container/seal number: only vvhere applicable./Modde 1.23: Konteynerın 

kimliği/mühörnumarası: sadece uygulanabilir olduğunda. 

Parti -./Bölüm II: 
-f1) Delete as appropriate./l/ygun şekilde siliniz. 
-(2) Insert the name of the country or the region./Ülke veya bölge adını yazınız. 

* Definition of "Hav and stravv": the products consisting of either ali cereal and pasture crops (including seed heads) or dried 
stalks of threshed grain (seed heads removed) of vvheat, barley or oats vvhich have been cut and baled for stockfeed or 
bedding material during the transport of livestock./ Sap ve saman tanımı: canlı hayvan transportu boyunca altlık materyali 
olarak kullanılan ya da yem stoğu olaka kullanmak amacıyla kesilen ve balyalanan, tüm tahıl/hububatlar ve çayır/mera 
mahsulleri (tohum başları dahil) veya dövülmüş buğday, arpa veya yulaf hububatlarının kurutulmuş saplarını (tohum başları 
çıkarılmış) içeren ürünler. 

- The hay and stravv vvhich come with live animals consignment, should be stored vvithout contact with live animals during 
transportation./ Canlı hayvan sevkiyatıyla birlikte gelecek sap ve saman, yol boyunca canlı hayvanlarla temas etmeyecek 
şekilde depolanmalıdır. 

- The signature and the stamp must be in a colour different to that of the printing. / İmza ve mühürün rengi baskı renginden 
farklı olmalıdır. 

Official Veterinarian / Resmi veteriner hekim 

Name (in capitals) / İsim (Büyük harflerle): 

Date/ Tarih: 

Stamp / Mühür: 

üualification and title/Yetkisi ve ünvanı: 

Signature / İmza: 
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