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HAYVANSAL ÜRÜNLERİN IRAK’A İHRACINA İLİŞKİN TALİMAT
1)
Hayvan ve hayvansal ürünlerin Ülkemizden ihracatında yürütülecek iş ve işlemler, 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kapsamında; Canlı Hayvan ve Hayvansal
Ürünlerin İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı ve Canlı Hayvan ve
Hayvansal Ürünlerin İhracatı için Sağlık Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Genelge hükümleri
çerçevesinde yürütülecektir.
2)
Su ürünleri ihracatı ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış ve halen yürürlükte olan
talimatlarda yer alan hükümler uygulanır.
3)
1 Mart 2013 tarihi itibari ile Irak’a hayvansal ürün ihracatında yukarıda adı geçen mevzuatlar
çerçevesinde “Irak’a Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Hayvan Maddeleri İçin Uluslararası
Orijin ve Veterinerlik Sağlık Sertifikası” tanzim edilecek olup, adı geçen sağlık sertifikası
TURKVET sisteminde yer almaktadır.
4)
Irak’a ihraç edilmek istenilen hayvan ve hayvansal ürünün İl/ İlçe Müdürlükleri resmi
veteriner hekimleri tarafından belge, kimlik ve fiziki muayenelerini kapsayan veteriner kontrolleri
yapılacak ve kontrol sonrası onay verilen sevkiyatlar için sağlık sertifikası düzenlenecektir.
5)
İhracat sağlık sertifikası düzenleyen İl/ İlçe Müdürlüğü, ürünün çıkış yapacağı İl/İlçe
Müdürlüğüne veya veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne TURKVET üzerinden bildirim
yapacaktır. TURKVET üzerinden yapılan bildirimin bir çıktısı dosyada muhafaza edilecektir.
6)
Irak’a ihracat yapacak olan ihracatçı 4. Maddedeki şartları yerine getirdikten sonra, gümrük
işlemlerini başlatmadan önce çıkış veteriner sınır kontrol noktasında, veteriner sınır kontrol noktası
bulunmayan yerlerde yetkilendirilmiş İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat etmek zorundadır.
7)
Gümrük çıkış işlemleri yapılmadan önce, çıkış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü,
veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü bulunmayan yerlerde yetkilendirilmiş İl/ İlçe Müdürlükleri
tarafından sunulan tüm belgelerin kontrolü, sertifikalar veya diğer belgelerin, ürünün etiketi ve içeriği
ile örtüşüp örtüşmediğinin görsel olarak kontrolü, taşıma, paketleme, etiketleme, sıcaklık kontrolü ve
şüphe duyulması halinde mevzuat hükümlerine uygunluğunun doğrulanması için gerekli olan diğer
tüm kontroller yapılır.
8)
İl/ İlçe Müdürlükleri veya veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından, bu kontrolleri
yapılmamış olan hiçbir hayvan ve hayvansal ürünün gümrük işlemleri için sevkine izin
verilmeyecektir. Herhangi bir hayvan ve hayvansal ürünün veteriner kontrolü yapılmadan çıkışına
izin verildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili Gümrük idaresine ve Genel Müdürlüğümüze derhal
bilgi verilecektir.
9)
İl/ İlçe Müdürlüklerinde ihracat sağlık sertifikası düzenlemeye yetkili veteriner hekimlerde
değişiklik yapılması durumunda imza örnekleri ile birlikte güncel liste Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğüne iletilecektir.
10)
İl/ İlçe Müdürlükleri tarafından aşağıdaki şartları karşılayan işletmelerden elde edilen ürünler
için sağlık sertifikası düzenlenecektir;
a) İhracatçı gıda işletmesinin, 17/12/2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”
kapsamında şartlı onay belgesi veya onay belgesine, ya da 31/12/2013 tarihine kadar adı
geçen yönetmeliğe uygun olarak modernizasyon planını ilgili mercilere sunmuş ve
çalışma izin belgeleri, çalışma izni ve gıda sicili belgeleri veya bu belgelere eşdeğer
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b)

c)

ç)

d)
e)

f)

g)

belgelere sahip olması gerekmektedir. İhracat sağlık sertifikası düzenlenmeden önce
işletmeye ait bilgiler, GGBS sistemi üzerinden kontrol edilecektir.
İhracatçı firmalar, bu maddenin (a) bendinde belirtilen gıda işletmeleri ile fason üretim
anlaşması yaparak da ihracat yapabilirler. Bu durumda, ihracatçı firma, fason üretim/
paketleme anlaşmasını sertifika düzenleyen İl/ İlçe Müdürlüğüne sunmalıdır.
Ürüne ilişkin sağlık sertifikası düzenlenmeden önce, ihraç edilecek olan ürünlerin elde
edildiği hayvanların beslenmesinde kullanılan yemlerde dioksin maddesinin, 05.02.2005
tarih ve 25718 sayılı Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ kapsamında
belirtilen limitlerde olduğunu gösteren son bir yılda alınmış rapor aranacaktır.
Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Tebliği çerçevesinde; ihraç edilecek olan süt ürünlerinde
melaminin uygun değerler içinde olduğunu gösteren son bir yılda alınmış rapor
aranacaktır.
İhraç edilecek olan ürünün içinde domuz eti ve ürünleri olmadığını belirten, yılda en az bir
kez yapılmış tür tayin raporu aranacaktır.
Irak’a ihracat yapacak olan firmalar, “Irak’a Etler ve İnsan Gıdası Olarak Kullanılan
Hayvan Maddeleri İçin Uluslararası Orijin ve Veterinerlik Sağlık Sertifikası”nda ve bu
talimatın 10. Maddesinin (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen analizleri, numune alma
prosedürleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak il müdürlüklerinin belirlediği
plan çerçevesinde, ücretleri kendileri tarafından karşılamak koşuluyla yaptıracak ve her
ihracat partisinde analiz sonucunu ibraz edeceklerdir.
İhraç edilecek olan ürünlerin ‘Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı
Limitleri Yönetmeliği’ne uygun olarak üretilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, herhangi
bir stilben veya trostatik madde/ tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlarla
östrojenik, androjenik, gestajenik veya beta-agonist maddeler almayan hayvanlardan elde
edilmiş olması, ‘Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların
Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik’ hükümlerine uygun
olarak üretilmiş olması gerekmektedir.
MAE(Mekanik olarak ayrılmış etler) gibi Ülkemizde tüketimi mevzuat ile yasaklanmış
olan ürünlerin ihracatı, Irak resmi makamlarının talebi doğrultusunda Genel
Müdürlüğümüzün uygun görüşü ile yapılacaktır.

11)
İhraç edilecek ürünlerin etiket bilgilerinin, 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği”ne ek olarak istenildiği
takdirde alıcı ülke taleplerine uygun şekilde etiketlenmelidir.
12)
İhracatçı firmaların, ihraç edecekleri ürünlerde izlenebilirliği sağlamak amacıyla, ürünlerin
kimlik bilgilerinin yer aldığı etiket veya barkot gibi sistemleri oluşturmuş ve işletiyor olmaları
gerekmektedir. Bu şekilde bir izlenebilirlik sistemi oluşturmayan ihracatçı firmaların ürünlerinin
Irak’a ihracatına izin verilmez.
13)
İhraç edilen ürünlerin olumsuzluğa bağlı olarak geri dönmesi veya Irak tarafından bildirimde
bulunulması durumunda, ürünün üretildiği işletmede yapılacak araştırma sonucunda olumsuzluğun
işletmeden veya işletme çalışmalarından kaynaklandığı sonucuna varılırsa 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve “Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı
için Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı”nın 10. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. Uygunsuzluğun niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen
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önlemlerden biri, birkaçı veya tamamının uygulanmasını müteakip yapılan işlemler ile ilgili olarak
Genel Müdürlük bilgilendirilir;
a) İl müdürlüğü tarafından yapılan araştırma, olumsuzluğun tespit edildiği ihraç partisine ait
ürünlerin hammadde kabul tarihinden ihraç tarihine kadar tutulan dokümanları (HACCP planı
kapsamında tesiste tutulan bütün kayıtlar, personel sağlık kayıtları, tesisin son 3 aylık denetim
raporları ile yeni yapılacak denetim raporu, son 3 (üç) ayda yapılan ihracatlara ilişkin menşe
belgeleri, analiz raporları ve sağlık sertifikaları, ürün türüne göre izleme programı
uygulanıyorsa, menşe belgeleri, analiz raporları, rezidü kayıtları, tesis yetkilileri tarafından,
olumsuzluğun neden kaynaklandığına dair rapor vb.) içerecektir.
b) Ürünün üretildiği/ muhafaza edildiği depolardaki ürünlerin menşe, kabul, işleme kayıtları ve
son ürün halinde depoya alınış tarihleri dikkate alınarak tespiti yapılacaktır.
c) Araştırma sürecinde tesis kullanma suyu dahil işleme sırasında kullanılan katkı maddeleri
varsa bunların da analizleri yaptırılacaktır.
ç) Yapılan bütün araştırma ve analizlere ait sonuçlar ve belgeler il müdürlüğü tarafından
değerlendirilecektir. İhraç edilecek ürünlerden numune alınıp ürün grubuna göre analiz
yaptırılacak, bu süre zarfında işletmenin Irak’a ihracatı askıya alınacaktır. Yukarıda verilen
önlemlerin alınmasını müteakip analizlerin sonucu uygun çıkarsa ihracat gerçekleştirilecektir.
Analiz ücretleri ihracatçı firmalar tarafından karşılanacaktır.
d) Gerek görülmesi halinde Bakanlık merkez denetim elemanları tarafından ürünün üretildiği/
çıkış yaptığı işletmede incelemeler yapılabilir.
e) Ürünü dönen veya bildirim verilen işletme ile ilgili olarak, Irak tarafından kendi
prosedürlerine bağlı özel bir yaptırım ya da karar alınmış ise, istenilen gerekler yerine
getirilecektir.
f) Genel Müdürlük gerekli gördüğünde ihracatta sıkılaştırılmış kontrollerin uygulanmasını
sağlar.
14)
İl Müdürlüklerinde yetkili veteriner hekimler tarafından Irak ‘a gönderilecek hayvansal
ürünlerin yukarıda bahsedilen teknik ve sağlık şartları karşılayıp karşılamadığı yerinde kontrol
edilecek ve geri dönen ürünlere ilişkin firma bilgileri, ihraç edilmek istenen ürüne ilişkin belgeler ve
Irak makamlarınca düzenlenmiş geri gönderilme nedenleri ile birlikte red yazısı Genel
Müdürlüğümüze bildirilecektir.

