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SAP VE SAMAN İTHALATINDA SAĞLIK GEREKLİLİKLERİ VE 

ÜLKEYE GİRİŞTE YÜRÜTÜLECEK VETERİNER KONTROLLERİ  

Sağlık gereklilikleri: 

1. Sap ve saman, OIE’nin Şap Hastalığından Ari Olan Ülkeler/Bölgeler Listesinde 

(http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-

fmd-free-members/) yer alan ülke/bölgelerden gelmesi halinde herhangi bir işleme 

tabi tutulma şartı bulunmamaktadır.  

2. Şap hastalığı sebebiyle ithalat kısıtlaması uygulanan ülkeler/bölgelerden 

(http://yasakli.gkgm.gov.tr/) gelmesi halinde aşağıdaki işlemlerden birine tabi tutulmuş 

olması gerekmektedir: 

a) kapalı bir odada, balyanın merkezi sıcaklığı en az 10 dakika boyunca minimum 

80°C’lik ısıya ulaşacak şekilde uygulanan bir buhar işlemi. 

veya 

b) minimum 19°C’lik ısıda en az 8 saat boyunca %35-40’lık ticari solusyondan üretilen 

bir formalin dumanı (gaz formaldehit) işlemi. 

3. Yukarıda bahsedilen hususların “Türkiye Cumhuriyeti’ne Sap ve Saman İhracatı 

için Sağlık Sertifikası”nda (EK-1) belirtilmiş olması gerekmektedir. 

 

Veteriner Kontrolleri: 

1. İhracatçı ülkedeki Resmi Veteriner Hekim, sap ve saman sevkiyatının ülkemize 

girişinde aranacak olan “Türkiye Cumhuriyeti’ne Sap ve Saman İhracatı için Sağlık 

Sertifikası”nı yükleme aşamasında düzenler. 

2. Sevkiyattan sorumlu kişi, sevkiyat Türkiye giriş kapısına gelmeden önce Veteriner 

Giriş Belgesi’nin 1. Bölümünü (EK-2) doldurarak giriş yapacağı kapıdan sorumlu 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’ne veya bulunmadığı yerde İl Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne iletilir. ( veteriner giriş belgesi doldurulmasıyla ilgili 

olarak “Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine 

Dair Yönetmelik”i ve eklerini inceleyiniz. )  

3. İlk olarak, sevkiyatların veteriner kontrolleri yürütülecek olup, uygun bulunmasını 

takiben zirai karantina kontrolleri yapılacaktır. İhracatçı ülke bitki sağlığı birimince 

düzenlenen ve ürünün bitki hastalık ve zararlılarından ari olduğunu gösteren Bitki 

Sağlık Sertifikasının ürüne eşlik etmesi gerekmektedir. 

4. İthalat başvuruları, öncelikle Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’ne, olmayan 

yerde Zirai Karantina Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Eğer giriş yerinde her iki Müdürlük 

de mevcut değil ise, giriş müdürlüğünün bulunduğu ilin İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı 

Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ne başvurulacaktır.  

5. Veteriner kontrolleri; sırasıyla Belge Kontrolü, Kimlik Kontrolü ve Fiziksel Kontrolden 

oluşmaktadır. Bu aşamaların herhangi birinde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda 

diğer aşamaya geçilmez, sevkiyat reddedilir. 

6. Belge kontrolü: 1. Bölümü doldurulmuş veteriner giriş belgesinin varlığı ve sevkiyata 

eşlik etmesi zorunlu olan veteriner sağlık sertifikasının ibrazı esastır.  

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/
http://yasakli.gkgm.gov.tr/
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15596&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15596&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hayvan
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7. Belge kontrolünde, veteriner sağlık sertifikasının Bakanlığımızca talep edilen modelde 

(Ek-1) olup olmadığı ve sertifikada yer alan ayrıntıların talep edilen garantileri 

karşılayıp karşılamadığı, giriş yerindeki resmi veteriner hekim tarafından kontrol edilir. 

( Örn: şap hastalığı görülen bir ülkeden gelen sap saman sevkiyatına eşlik eden 

veteriner sağlık sertifikasında, sap ve saman için uygulanması gereken işlem belirtilmiş 

olmalıdır. ) 

8. Veteriner Kontrollerinde ithalat aşamasında sunulması gereken belgelere dair ilave 

bilgiler için “Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat 

Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ”i ve ekini inceleyiniz. 

9. Kimlik Kontrolü: İthalat aşamasında sunulması gereken belgeler ve sevkiyata eşlik 

eden diğer belgelerde yer alan bilgilerin birbirleriyle ve sevkiyatla uyumu kontrol edilir. 

10. Fiziksel Kontrol: “Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin 

Düzenlenmesine Dair Yönetmelik”te belirtildiği gibi nakliye esnasında ürünlerin garanti 

edilen durumlarında bir değişiklik oluşmadığının saptanması amacıyla yapılır. 

11. İlgili Mevzuat açısından yapılan veteriner kontrolleri sonucunda uygun bulunan 

sevkiyatlar için giriş yerindeki resmi veteriner hekim tarafından Veteriner Giriş 

Belgesi’nin 2. Bölümü doldurulur.  

12. Sevkiyattan sorumlu kişi tarafından uygun olduğuna dair onaylanmış Veteriner Giriş 

Belgesi, zirai karantina kontrollerinin yürütülmesi için ilgili birimdeki kontrolleri 

yürütecek olan inspektöre ibraz edilir. 

13. İthal edilmek istenen sap ve samanın hem veteriner kontrolüne hem de bitki sağlığı 

kontrolüne tabi olması nedeniyle 05.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanan  “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin 

Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ ”in en son güncel 

halindeki EK-1 (“İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar” sütunu) ve Ek-4 listenin her 

ikisinde ortak olan yetkili il ve gümrük idarelerinden giriş yapması gerekmektedir. 

14. Veteriner kontrolüne tabi olan söz konusu ürünler için ayrıca, Genel Müdürlüğümüz 

web adresindeki ilgili mevzuatı da inceleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120219.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120219.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120219.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120219.htm
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15601&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%BClkeye
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15601&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%BClkeye
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