
CANLI BESİLİK SIĞIR İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ 

A- CANLI BESİLİK SIĞIR İHTALATI YAPILACAK ÜLKELER : 

ABD(Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya (Parana bölgesi 

hariç), Uruguay,Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Şili, Yeni 

Zelanda, Avustralya, İzlanda, Norveç,Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Finlandiya (Nort

hern Ostrobothnia Bölgesi hariç), İsveç(Vastmanland Bölgesi hariç), Yunanistan (Kilkis, Pella, 

Thessaloniki ve Serres Bölgeleri hariç) 

  

B-HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER: 

  

  

1. İthal edilecek canlı besilik sığırlar, kültür ırkı ve bunların melezleri olacaktır. 

  

2. Hayvanların her biri 12 aylıktan küçük ve ağırlığı 300 kg’ın altında olacaktır. 

  

3. Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk 

vb. kısımlarında) bulunmayacaktır. 

  

4. Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul 

edilmeyecektir. 

  

5. Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama 

dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin 

uygulaması yapılmamış olmalıdır. 

6. İthal edilecek hayvanlar Bakanlığımızca belirlenen sağlık şartlarına uygun olmalıdır. 

  

  

C-KARANTİNA ŞARTLARI: 

  

1. Hayvanlar, ithalatçının belirleyeceği ve Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri tarafından onaylanmış 

karantina yerlerinde 21 gün süreyle karantinada tutulacak ve karantina başlangıcında, şap 

hastalığına karşı aşılanacaktır. 

  



2. Kontrol amacıyla, karantinadaki hayvanların %5’inden numune alınarak, Ülkemiz 

laboratuarlarında sağlık sertifikasında belirtilen testlerin yeniden analizleri yapılacaktır. 

3. Hayvanlar, karantina süresi tamamlanana kadar 1. maddede belirtilen yerde tutulacaktır. 

4. Karantina süresi içinde hayvanlarda tazminata konu bir hastalık görülmesi halinde her türlü 

hastalık ve ölüm durumunda idari ve mali sorumluluk ithalatçı firmaya ait olacaktır. 

  

5. Karantina dönemi sonunda hayvanların sağlıklı bulunması halinde ithalat prosedürleri 

tamamlanacaktır. 

6. İzlenebilirliğin sağlanması amacıyla her hayvanın kimliklendirilmesi yapılacaktır. Hayvanın 

ithal edildiği ve geldiği ülke/bölge kayıt altına alınacaktır. 

7. İthalat prosedürleri tamamlanmış hayvanlar en az 120 gün besiye alınacaktır. 

  

  

D-DİĞER HUSUSLAR: 

  

1. En az 250 baş kapasiteli ahırları olan şahısların/şirketlerin başvuruları değerlendirmeye 

alınacaktır. Söz konusu ahırların temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapıldığı, kapasitesi, karantina 

ve besiciliğe uygun olduğu Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlükleri tarafından tespit edilecektir. 

  

  

2. Besi süresi boyunca her ne sebeple olursa olsun hayvanların ölmeleri halinde Tarım İl/İlçe 

Müdürlüklerine haber verilecektir. 

E- İSTENİLEN BELGELER: 

1. Başvurular Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır. 

2. Kontrol Belgesi başvurusu sırasında, 22/09/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan 2000/32 sayılı Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında 

Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ, 16/07/2010 tarihli ve 

27643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/31 Sayılı Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi 

Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ ile 

2010/5 sayılı DTS tebliğinde belirtilen evraklar ibraz edilecektir. 

3. Yukarıda bildirilen evraklara ek olarak; 

a) İl ve ilçe müdürlüklerinden onaylı İşletme Tescil Belgesi 

b) İl ve ilçe Müdürlüklerinden onaylı Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatı İçin İşletme Uygunluk 

Belgesi 



c) İl ve İlçe Müdürlüklerinden onaylı "İthal Edilecek Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar İçin Karantina 

Yeri Uygunluk Belgesi”(Karantina aynı işletmede yapılacaksa (b) bendinde bu husus 

belirtilmesi halinde bu belge aranmaz) 

F-DİĞER HUSUSLAR 

1. İthal edilecek besilik sığırların seçimleri, Bakanlığımızca görevlendirilecek iki veteriner 

hekimden oluşan heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır. Heyet talebi ile ilgili 

dilekçede seçim yapılacak ülke ve tarih bilgileri yer alacaktır. 

2. Seçim raporu TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce görevlendirilen elemanlar 

tarafından belirlenen sağlık şartlarını karşılayan hayvanlar için üç nüsha olarak tanzim edilecek 

olup, raporun aslı sevkiyata eşlik edecektir. 

3. TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce canlı besilik sığırların ithali için talep edilen 

Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp ihracatçı 

ülke resmi Veteriner Hekimi tarafından imzalanacaktır. 

4. Sağlık sertifikasında belirtilmemişse sağlık sertifikasına ek olarak ithal edilecek canlı besilik 

sığırların hormon ve antibiyotiklerden ari olduğunu gösterir analiz raporu ibraz edilecektir. 

5.Seçimi yapılan hayvan miktarı kadar yükleme yapılır. 

  

6. Seçim heyet raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının orijinalleri ile sevkiyat için 

düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişlerinde ibraz edilecektir. 

 


