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KONTROL BELGESİ 

G.T.İ.P.:   

Madde ismi (*):   

Hangi listede yer aldığı :   

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:   

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve 

vergi sicil numarası :   

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi :   

Malın kullanılacağı yer:   

Malın ithal amacı (**):   

Malın miktarı:   

Şarj numarası (***):   

Malın menşe ülkesi:   

Malın yükleneceği ülke:   

Malın giriş gümrüğü   

Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, 

telefonu:   

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız. (Mal B 

grubunda ise, ayrıca ilgili bölümün altını çiziniz.) 

A- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesi Hakkında KHK’nın Değiştirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uygundur. 

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur. 

C- 29/05/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu hükümlerine uygundur. 

D- 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu 

hükümlerine uygundur. 



E- 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu hükümlerine uygundur. 

F- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur. 

G- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur. 

H- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur. 

(*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların 

orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir. 

(**) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir. 

(***) Zirai veteriner ilaçları ile bu ilaçların imalinde kullanılacak aktif madde, hammadde ve 

yardımcı maddelerin ithalatında belirtilecektir. 

  

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Dış Ticarette 

Standardizasyon (2010/5) sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. 

  

  

  

Firma kaşesi 

Yetkilinin Adı ve Soyadı 

İmza 

İlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, söz konusu maddenin, gümrük 

beyannamesinin tescili aşamasında, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve 

sağlığı yönünden yapılacak kontrollerde uygun bulunması halinde, ithali uygun görülmüştür. 

İşbu Kontrol Belgesi, Dış Ticarette Standardizasyon (2010/5) sayılı Tebliğ hükümleri 

çerçevesinde, ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir. 

  

  

İmza ve mühür 

Tarih 

 


