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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

 PARA İLE SATILMAZ.
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AÇIKLAMALAR
KOD 343FBS032

ALAN Mesleki eğitimin verildiği tüm alanlar için ortak

DAL/MESLEK Dış Ticaret Ofis Elemanı
MODÜLÜN ADI Bakanlıklarda Dış Ticaret İşlemleri

MODÜLÜN TANIMI
Dış ticaret faaliyetlerinde bakanlıklar ile ilgili iş ve
işlemlerin yapıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK Bakanlıklarda dış ticaret işlemleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile bakanlıklardan alınacak belge ve izin
işlemlerini bilgisayar yardımı ile yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Maliye Bakanlığından dış ticaret için alınacak izin ve

belgelere ilişkin işlemleri yapabileceksiniz.
2. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından dış ticaret izin

alınacak izin ve belgelere ilişkin işlemleri
yapabileceksiniz.

3. Milli Savunma Bakanlığından dış ticaret için alınacak
izin ve belgelere ilişkin işlemleri yapabileceksiniz.

4. Çevre ve Orman Bakanlığından dış ticaret için alınacak
izin ve belgelere ilişkin işlemleri yapabileceksiniz.

5. Kültür ve Turizm Bakanlığından dış ticaret için
alınacak izin ve belgelere ilişkin işlemleri
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Sınıf –atölye: Sinevizyon, perde, tahta, defter, kalem
Bireysel öğrenme: İnternet, kütüphane, çevre, kitaplar,
örnek bütçe, broşürler, form belgeler, yazıcı
İşletme (sektör): İGEME, Bakanlıklar

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme
aracıyla değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Ülke ekonomisinin kalkınmasında ve gelişmesinde ticaretin önemi büyüktür. Özellikle
millî gelirin büyümesinde yurt içi gelirlerinin yanı sıra yurt dışı gelirlerinin de payı
önemlidir. İhracat adı verdiğimiz dış satım ile ülke mallarının yurt dışına çıkarılması sonucu
ülkeye döviz girişi sağlanmakta ve bu da ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanmaktadır.
Dış ticarette, ihracatın ithalattan (dış alım) fazla olması her zaman istenen bir durumdur.
Böylece ülke parası içerde kalırken aynı anda yurt dışından ülkeye para girişi söz konusu
olmaktadır.

İhracat, her ne kadar ekonomi açısından artırılması istenen bir ticaret şekli olsa da
birtakım usul ve esaslara ve izinlere bağlı kalınarak yapılması gereken, kontrole tabi bir
olaydır. Ülke mal ve hizmetlerinin yurt dışına çıkarılmasında her bakanlığın kendi alanı
içerisine giren ürünlerde denetimi söz konusudur. Her bakanlık, kendi görev sınırları
içerisine giren ürünlerin ihracatı ile ilgili usül ve esasları belirlemekte ve bu esaslara göre
izin belgelerini düzenlemektedir. İhracat ancak ilgili birimlerin düzenleyip verdikleri izin
belgelerine istinaden yapılabilmektedir. Hangi malların ne şekilde ihraç edilebileceği ve
bunların ihracatı ile ilgili prosedürlerin bilinmesi ve bunlara uyulması ile ihracat mümkün
olmaktadır.

Bu modül ile ülkemizde her bir bakanlığın görev ve teşkilat yapılarını öğrenecek ve
ihracata konu olan mallarla ilgili bakanlıkların düzenledikleri izin belgelerini ve bunların
prosedürlerini öğreneceksiniz. Böylece ticari hayatta faaliyette bulunurken ihracat usullerine
uyarak ekonomik büyümeye yardımcı olabilecek ve ülke ekonomisine katkı
sağlayabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyeti ile Maliye Bakanlığından dış ticaret için alınacak izin ve
belgelere ilişkin işlemleri yapabileceksiniz

Bu faaliyete başlamadan önce yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

 Maliye Bakanlığına giderek bakanlığın çalışmalarıyla ve örgüt yapılarıyla ilgili
bilgiler edininiz.

 Bakanlıkta kullanılan izin belgelerini temin ediniz.
 Daha önceden doldurulmuş olan belgeleri inceleyiniz.
 İhracatı Geliştirme Etüt Merkezine (İGEME) giderek konu ile ilgili kaynaklar

temin ediniz.

1. MALİYE BAKANLIĞI

Maliye Bakanlığı ülkemizin genel olarak gelir ve gider harcamaları ile ilgili her türlü
işlemin düzenlenmesi ve yürütülmesi işlevini yerine getirir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1. Görevleri

Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:
 Maliye politikasını hazırlar ve uygulanmasına yardımcı olur.

 Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemet hizmetlerini yapmak

 Devletin harcama politikalarını ve bütçe işlemlerine ilişkin hizmetleri yürütmek

 Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak

 Gelir politikasını geliştirmek

 Devlete ait malların yönetimi ve ilgili esaslarını belirlemek ve yürütmek
 Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı

hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak

 Milletlerarası kuruluşların bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip
etmek, bu konulardaki bakanlık görüşünü hazırlamak, yurt dışı ve yurt içi
faaliyetleri yürütmek

 Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek
onaylamak, yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek

 Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak

 Karapara aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri
yapmak ve bu konuya ilişkin uygulanacak esas ve usulleri belirleme

 Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek
teftiş etmek ve denetlemek

1.2. Örgüt Yapısı

Maliye Bakanlığı teşkilatı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili
kuruluşlardan meydana gelir. Buna göre bakanlığın teşkilat yapısı Şema 1.1’de
gösterilmektedir.Bakanlık örgüt yapısında yer alan bakanlık makamları tanımlanacak
olursa;

Bakan: Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve bakanlık hizmetlerini mevzuata,
milli güvenlik siyasetine, hükümetin genel siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık
programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda
diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı
sorumludur. Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup bakanlık
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merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili kurumların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını
denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar: Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan
adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığı amaç ve politikalarına, kalkınma
planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.
Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu hariç olmak üzere,
Bakanlığın diğer kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve
temin eder. Müsteşar belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşar yardımcıları: Maliye Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve
yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda müsteşara yardımcı olmak üzere beş
müsteşar yardımcısı görevlendirilebilmektedir.
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Şema 1.1: Maliye Bakanlığı teşkilat yapısı
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1.3. Özel Fatura (İstisna Belgesi)

Yabancılara (veya yabancı ülkede ikâmet ettiğini belgeleyen T.C. uyruklu) yapılan
satışlarda KDV istisnasının uygulanabilmesi için düzenlenen belgedir.

Satıcı, bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkâmet Etmeyenlere
Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi” (İstisna Belgesi) almaktadır.
Yolcu beraberi eşya ihracı istisnası uygulamasında da bu belge geçerli olmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-b maddesinde Türkiye’de ikâmet etmeyen
yolculara yapılan teslimler, ihracat istisnası kapsamına alınmış ve bu istisnanın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aynı maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
dayanılarak 43 nu.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Bu
düzenlemeye göre istisna, verginin satışı sırasında tahsil edilip malın yurt dışına çıkarılışını
müteakip alıcıya iade edilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

Vergi dairesine başvurarak İstisna Belgesi alan mükellefler, bu tür satışlarını katma
değer vergisi tahsil etmeden yapabileceklerdir.

İstisna belgesi almak isteyenlerin;
 Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları
 Haklarında sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiği veya bilerek

kullandığı konusunda rapor yazılmamış olması gerekmektedir.

Bu şartları taşıyan mükelleflerin yapacakları başvuru vergi dairesince
değerlendirilerek durumu uygun görülenlere İstisna Belgesi (özel fatura) verilmektedir.
(Şekil 1.2).

Özel fatura (istisna belgesi) Maliye Bakanlığının verdiği yetkiye dayanılarak ilgili
vergi dairesi tarafından beş (5) nüsha olarak düzenlenir ve 1. nüshası alıcıya verilir. Özel
faturanın 2.3. ve 4. nüshaları malın gümrükten çıkışı sırasında onaylatılır ve 5. nüshası ise
satıcıda kalır.

Satın alınan malların, satın alma tarihinden itibaren üç ay içinde Maliye Bakanlığının
görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek gümrük kapılarından yurt dışına
çıkarılması ve bu gümrük kapılarında onaylatılan özel faturaların çıkış tarihinden itibaren en
geç bir ay içinde satıcıya intikal etmiş olması gerekmektedir.

İstisna belgesine sahip mükelleflerce satın alınan malların, Gümrük Müsteşarlığınca
belirlenen kapılarda Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı görevlilerine gösterilmesi ve
bu mallara ait özel faturanın 2,3, ve 4. nüshalarının her iki görevli tarafından da onaylanması
gerekmektedir. Onaylatılan özel faturanın 2. nüshası gümrük görevlilerine teslim edilecek, 4.
nüshası ise çıkış tarihini izleyen bir ay içerisinde satıcıya intikal ettirilecektir.

İstisna belgesi satıcıların Türkiye’de ikâmet etmeyenlere yapacakları istisna
kapsamındaki teslimlerden doğacak katma değer vergisi iade alacakları, öncelikle mükellefin
kendi vergi borçlarına mahsup edilecek, mahsup edilecek vergi olmaması veya iade
alacağının tamamını karşılamaması hâlinde nakden iade yapılabilecektir.

İstisna Belgesi satıcılara ihraç kaydıyla teslimde bulunanlar lehine doğacak katma
değer vergisi iade alacaklarının ise nakden iadesi mümkün değildir. Bu iade alacakları, ancak
mükelleflerin kendi vergi borçlarına mahsup edilebilecektir.
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Şekil 1.1: Özel fatura (istisna belgesi) örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Maliye Bakanlığının görev ve
birimlerini sayınız

 Bakanlığın Başbakana karşı sorumlu
olduğunu bilmelisiniz.

 Özel faturayı temin ediniz.
 Özel faturanın Maliye Bakanlığı

tarafından hazırlandığını ve verildiğini
unutmamalısınız.

 Belgenin şeklini inceleyiniz.
 Belgenin belirli standartlarda

hazırlandığını bilmelisiniz.

 Belgenin hangi durumlar için
verileceğini ayırt ediniz.

 Belgeyi alabilmek için Katma Değer
Vergisi mükellefi olunması gerektiğini
unutmamalısınız.

 İstisna belgesinde ihracatçı firma
bilgilerini yazınız.

 Firma ile ilgili bilgilerin eksiksiz
doldurulmasına dikkat edebilmelisiniz.

 Belgeye alıcı bilgilerini yazınız.
 Alıcı bilgilerinin eksiksiz olarak

doldurulmasına dikkat edebilmelisiniz.

 Belgeye mal bilgilerini yazınız.
 İhracata konu olan mallara ait tüm

bilgileri eksiksiz doldurabilmelisiniz.

 Belgeye tarih yazınız.
 Belgenin düzenlendikten sonra satıcıya

tesliminde bir aylık süre şartının
olduğunu hatırlayabilmelisiniz.

 Belgeyi imzalattırınız.
 İmzaların ilgili kişiler tarafından doğru

yerlere atılmasına dikkat
edebilmelisiniz.

 İlgili birimlere teslim ediniz.
 İstisna belgesinin her bir nüshasının

ayrı kişi ve birimlere verileceğini
unutmamalısınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerinden biri değildir?
A) Devlet hesaplarını tutmak
B) Devlete ait malları yönetmek
C) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim ve

girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan varlığı ve benzeri tabii kaynakların
korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, program ve projeler
yapmak ve yaptırmak

D) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemet hizmetlerini yapmak

2. …………… Maliye Bakanının emrinde ve onun yardımcısı olup, bakanlık
hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktifi ve emirleri yönünde, bakanlığı amaç ve
politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak
düzenler ve yürütür.

3. Maliye Bakanlığında kaç tane müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

4. Yabancılara veya yabancı ülkelerde ikamet ettiğini belgeleyen T.C. uyruklu kişilere
yapılan satışlarda KDV istisnasının uygulanabilmesi için düzenlenen
belgeye……………………………. denir.

DEĞERLENDİRME

Vermiş olduğunuz cevapları modül sonundaki Öğrenme Faaliyeti-1 testi cevap
anahtarı ile karşılaştırınız.Yanlışlarınız var ise ilgili öğrenme faaliyetine geri dönerek
eksiklerinizi tamamlayınız ve faaliyeti tamamen öğreniniz. Kendinizi yeterli bulana kadar
faaliyeti tekrarlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu öğrenme faaliyeti ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdan dış iticaret için alınacak izin
ve belgelere ilişkin işlemleri yapabileceksiniz.

Bu öğrenme faaliyetine başlamadan önce yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının nerede olduğunu öğreniniz.
 Bakanlığı ziyaret ederek yetkili bir kişiden çalışmalarının kapsamı hakkında

bilgi edininiz.
 Bakanlıktan ihracatta kullanılan izin belgelerinden birer örnek temin ediniz ve

bunları inceleyiniz.
 Bu belgelerin kullanımı ile ilgili araştırmalar yapınız.

2. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ülke genelinde yürütülen tarımsal faaliyetlerin
yürütülmesine yardımcı olur ve gerekli kararları alır.

2.1. Görevleri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:

 Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması,
tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların tespitine

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım kesimi
ve kırsal bölgelerin topyekun geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak ve
yaptırmak

 Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim ve
girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan varlığı ve benzeri tabii kaynakların
korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan, program ve projeler
yapmak ve yaptırmak

 Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağıtımı ile
ilgi hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak, tarım ürünlerini
destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii afetlerden zarar gören
çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak

 Gıda ve diğer tarımsal ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara uygun
olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini temin
ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek, işletmek
ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasına yardımcı olmak

 Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik, iskân ihtiyaçlarını
karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern fiziki
yerleşme imkânlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek, arazi
toplulaştırması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, proje
yapmak ve yapılmasını sağlamak

 Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşılamak için
ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkânlarını geliştirmek üzere
bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve üretimi
çeşitlendirmek

 Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği
ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri
tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel sektöre
yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek

 Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke
düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım, eğitim sistemi ve
programları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek
üzere eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev
ekonomisi, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere
tedbirler almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı
ve eğitimi için her türlü tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu alanlarda teknisyen
yetiştirmek, bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla iş birliğinde
bulunmak
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 Taşınır, taşınmak, çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağlamak
için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya tahsis
edilecek araziyi tespit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için ilgili
kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya
özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık,
makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi ile
ıslah, imar ve ihya etmek

 Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kontrolüne
yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksi’nin
hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri
ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem
Kanunu ile verilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek

 Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı otlarla
mücadele etmek veya ettirtmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai
mücadeleye zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve
projelerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler
almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden
kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirleri
belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar
hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkânları ile
önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı devlet mücadelelerini
programlayıp uygulamak, 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını
sağlamak ve denetlemek

 Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinelerinin ithal, imal, satış ve kullanılma
esaslarını tespit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve çevreye
zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri yapmak

 Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalıklar ve
hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir
ve şartlarını tespit etmek, tedavilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak,
kurulmalarına izin vermek, iç ve dış karantina şartlarını belirlemek, duyurmak,
uygulatmak, hayvan hareketlerini takip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve
sergilerinde sağlık kontrollerini yürütmek, tahaffuzhaneler açmak ve
gerektiğinde diğer metotlarla sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirler almak,
denetlemelerde bulunmak

 Havyan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbahalarla
hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, serbest
veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol etmek

 Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serim, biyolojik ve kimyasal maddeler ile
veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili veya yardımcı maddelerini
üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini imal, ihzar, ithal, satış,
taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına izin vermek,
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kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yerine
getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve
istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol
etmek

 Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hastalıkları ve
tedavileri hakkında yayım hizmetlerini götürmek, veteriner sağlık teknisyeni ve
laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak

 Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii ve suni
tohumlama ve embriyo transferleri tekniklerini uygulamak ve geliştirmek,
programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern
hayvancılık işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği
sağlamak, finansmanı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan
yetiştiriciliği ve yönetimi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri
yapmak, hayvan soy kütüğü sistemini organize etmek

 Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları yapmak ve
yaptırmak

 Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
denetlemek ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak

2.2. Örgüt Yapısı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve
ilgili kuruluşlardan meydana gelir. Bakanlığın teşkilat yapısı Şekil 2.1’de gösterilmektedir.

Bakanlık örgütünde yer alan makamlar ve bunların görevleri Tarım ve Köyişleri
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 07.08.1991 tarih ve 441 nu.lu Kanun Hakkında
Kararname’de şu şekilde tanımlanmaktadır:

Bakan: Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve bakanlık hizmetlerini mevzuata,
hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık
programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer
bakanlarla iş birliği ve koordinasyonunu sağlamakla görevli ve Başbakan’a karşı
sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık Merkez ve Taşra
Teşkilatı ile bağlı, ilgili ve yurt dışı kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını
denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar: Bakan’ın emrinde ve onun yardımcısı olup, bakanlık hizmetlerini bakan
adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma
planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu
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amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç bakanlığın bütün birim ve kuruluşlarına gereken
emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.
Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde Bakan’a karşı sorumludur.

Müsteşar yardımcıları: Müsteşara yardımcı olmak üzere dört (4) müsteşar yardımcısı
görevlendirilebilir.

E t v e B a l ık Ü rü n le r i A .Ş . G n . M ü d .

İL G İL İ K U R U L U Ş L A R

T o p ra k M a h s u lle r i O fis i G n . M ü d .

T a r ım İş le tm e le r i G n . M ü d .

Ç a y İş le tm e le r i G n . M ü d .

A ta tü rk O rm a n Ç ift liğ i M ü d .

T a h a ffu z h a n e v e G ü m rü k K o n tro l

M ü d ü r lü k le r i

İl K o n tro l la b o ra tu v a rla r ı

Z ira i K a ra n tin a M ü d ü r lü k le r i

A raş t ırm a E n s titü le r i

Ü re tm e İs ta s y o n la r ı

İl M ü d ü r lü k le r i

İlç e M ü d ü r lü k le r i

T AŞR A B İR İM L E R İ B AĞ L I K U R U L U Ş L A R

T a r ım R e fo rm u G n . M ü d .

S a v u n m a S e k re te r l iğ i

Y A R D IM C I H İZ M E T B İR İM L E R İ

P e rs o n e l G n . M ü d .

Y a y ın D a i. B ş k .

İd a r i v e M a li İş le r D a ire s i B ş k .

H u k u k M ü şa v ir liğ i

D ış İ liş k ile r v e A v ru p a B ir liğ i K o o rd . D a i.

T e ş k ila t la n m a v e D e s te k le m e G n . M ü d .

T a r ım s a l A ra ş tırm a la r G n . M ü d .

T a r ım s a l Ü re t im v e G e liş t irm e G n . M ü d .

K o ru m a v e K o n tro l G n . M ü d .

A N A H İZ M E T B İR İM L E R İ D E N E T İM V E D A N IŞM A B İR İM L E R İ

S tra te ji G e liş t irm e B aş k a n lığ ı

M Ü S T EŞA R

Y A R D IM C IL A R I

M Ü S T EŞA R

Y U R T D IŞ I T A R IM

M Ü ŞA V İR L İK L E R İ

Y Ü K S E K K O M İS E R L E R

K U R U L U
T E F T İŞ K U R U L U

B AŞK A N L IĞ I

B A S IN V E H A L K L A

İL İŞK İL E R M Ü ŞA V İR L İĞ İ

B A K A N

Ö Z E L K A L E M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

B A K A N L IK

M Ü ŞA V İR L İĞ İ

Şekil 2.1: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilat yapısı
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2.3. Bakanlıktan Alınacak İzin Belgeleri

Alınacak izin ve belgeler tarım ürününün türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu
nedenle izinler ürün özelliğine ayrı ayrı ele alınacaktır.

2.3.1. Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)

Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısının, satacağı ürünlerde hastalık, zararlı maddeler ve
ilaç kalıntılarının bulunmadığını gösterir “Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası” adlı
belgeyi temin etmesi gerekmektedir. Konu ile muhatap kurum, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleridir.

İhracatçı, bu belgeyi temin etmek için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara İl
Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesinden Zirai Karantina Servisi Bitki İhraç Dilekçesinin bir
örneği ve teknik yardım ücretinin yatırıldığına dair makbuz ile müracaat etmekte ve böylece
işlemi başlatmaktadır.

Başvuru üzerine kontrolör alınarak ürünün yüklendiği yerde ürünün hijyenik kontrolü
yapılır. Kontrolör, belgeyi tanzim ederek imzalar. Ortadoğu ve Körfez ülkeleri, bu belgenin
ayrıca Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve kendi büyükelçilikleri
tarafından da tasdik edilmesini istemektedirler. Bunun yanı sıra, alıcı ülkelerin istekleri
doğrultusunda yapılan laboratuvar analiz raporları da bu belgeye eklenmektedir.

Bu uygulamanın uluslararası geçerliliği olması nedeniyle Bitki Sağlık Sertifikası
önemli bir belgedir. Bu belgenin ihracat sırasında Gümrük İdarelerine ibrazı zorunludur
(Şekil 2.2).
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Şekil 2.2: Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası
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Bitki Sağlık Sertifikasının temin edilmesinde yapılan işlemler şunlardır:

 Yaş meyve ve sebzelerin kontrolünün yapılabilmesi için öncelikle ihracatçının,
üyesi olduğu İhracatçı Birliğinin bu amaçla açtığı hesaba “Teknik Yardım
Ücreti” yatırması gerekmektedir.

 İhracatçı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube
Müdürlüğünden temin edebileceği Zirai Karantina Servisi Bitki İhraç
Dilekçesini doldurduktan sonra Tarım İl Müdürlüğü’nden havale almaktadır.

 İhracatçı, Bitki Koruma Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunduktan sonra, ihraç
konusu ürünün yüklendiği yerde kontrolör tarafından hijyenik kontrolü
yapılmaktadır. Kontrolör, Bitki Sağlık Sertifikasını tanzim ederek
imzalamaktadır.

 Alıcı ülkelerin istekleri doğrultusunda laboratuvar analiz raporları da bu belgeye
eklenmelidir.

 Sertifikalar, yaş meyve sebze için 10 gün, kuru meyveler için 20 gün, hububat
ve bakliyat için de 20 gün süreyle geçerlidir. Tarım ürünleri, daha önce
muayene edilmiş olsalar bile ihraç anına kadar her zaman ve her yerde muayene
edilebilmektedir.

 Bakanlık tarafından yapılan ihracat kontrollerinde, alıcı ülke talepleri göz
önünde bulundurulmaktadır.

 Yaş meyve ve sebzeler için alıcı ülke tarafından Bitki Sağlık Sertifikası dışında
aflatoksin, pestisit vb. analizler istenildiği takdirde, ihracatçı firmaların İl
Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Sağlık sertifikası ihracat beyannamesi üretici, ihracatçı veya ihracatçı temsilcisi
tarafından doldurulur (Şekil 2.4).

 Alıcı ülkenin ihraç edilecek ürün ile ilgili olarak Türk Gıda Kodeksi dışında
farklı bir limiti olması durumunda bu durumun ihracatçı firma tarafından beyan
edilmesi veya alıcı ülkeden belge sunulur.

 Fatura veya Proforma Fatura verilir (Şekil 2.3.). Proforma fatura; satın alınacak
malların cinsi, miktarı gibi detaylı bilgilerin yer aldığı, firma adına
düzenlenerek imzalanan belgedir.

 Ürünün çeşidine göre gerektiğinde istenecek diğer belgeler. (Çeki listesi,
taahhütname, ürün bileşen listesi, etiket örneği)

Yukarıdaki işlemlerden sonra temin edilen Sağlık Sertifikasının geçerlilik süresi
verildiği tarihten itibaren 4 aydır. Raf ömrü 4 aydan az olan ürünler için geçerlilik süresi raf
ömrü kadardır.
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Firma Adı :
Adresi :
Telefon : Fax :

Proforma Invoice

(PROFORMA FATURA)

Receiver’s (Alıcının)

Company Name (Firma Adı): Date (Tarih):

Address (Adres): PTS AWB# :

Country (Ülke) : Telephone:

Quantity

(Adet)
(a) Description of Goods

(Malın Tanımı)

(b) Unit
Price

(Birim Fiyat)

(c) Total
Amount

(Toplam Tutar)

TOTAL
(Toplam)

Samples,No commercial value
Value for Customs Purposes only,
We declare that the above information is true
and correct to the best of our knowledge and
the goods are of Turkish origin.

Şekil 2.3: Proforma fatura



20

SAĞLIK SERTİFİKASI İHRACAT BEYANNAMESİ

Üreticinin Adı :

Üreticinin Adresi :

İhracatçının Adı :

İhracatçının Adresi :

Ürünün Adı :

Gıda işyeri açma ve çalışma ruhsat tarih ve no su :

Üretim İzni tarih ve sayısı :

Son Tüketim Tarihi :

Menşe Ülke :

Gönderileceği Ülke :

Parti No :

Net Toplam Ağırlığı :

Ambalaj Tipi :

Birim Net Ambalaj Ağırlığı :

Çıkış Gümrüğü :

Muhafaza şartları :

Üretici /İhracatçı Firma Temsilcisinin
Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

Şekil 2.4: Sağlık sertifakası ihracat beyannamesi

İhraç edilmek istenen ürünlerin birden fazla firma tarafından üretilmesi durumunda
ise her üretici firma tarafından üretilen ürün ile ilgili tanımlayıcı bilgiler (üretici adı ve
adresi,ürün adı, ürün adedi,parti numarası, net ağırlık vb.) ayrı bir şekilde listelenerek Ek-3
belgesi (Ekli Liste) düzenlenecektir.

Alıcı ülke tarafından talep edilmesi halinde Gıda Üretim İzni Belgesi olan ürünlerin
Üretim izin tarih ve numarası Ek-3 (Ekli Liste)’e yazılabilir. Ek 3 belgesi aşağıdaki gibidir;
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EK-3
Başvuruyu yapan Üretici veya İhracatçı Firma Anteti; (Adı, adresi, telefon ve faks numaraları, e-
mail)

Referans Numarası : (Genel Evrak Giriş Numarası yazılacak)
Reference nu:
Tarih : (Genel Evrak Giriş Tarihi yazılacak)
Date:

Ürün adı Ürün adedi(Dış Ambalaj) Parti numarası Net
Miktar(kg/lt/adet)

Name of the Product Quantity of Product Lot No Net weight

(Bu bölümde beyan edilen bilgilerden sonra alt bölüm kapatılacaktır.)

Çalışma izni ve Gıda Sicili tarih ve no:
Production Permit and Registration no

Üretim İzni tarih ve no:
Production Permit date and no

Son Kullanma Tarihi:
Expirery Date

Depolama ve Nakil sıcaklığı:
Storage and transport temperature

Nakil aracı:
By the following means of transport.
Çıkış Gümrüğü:
Customs Office for Departure

Gideceği ülke ve yer:
Place and country of destination

Alıcının adı ve adresi:
Name and address of consignee

Yukarıda belirtilen ürünlerin hali hazırda geçerli olan İyi Üretim Uygulamaları ve yasal mevzuata
ve/veya alıcı ülke kriterlerine uygun şekilde üretildiğini ve insan tüketimine uygun olduğunu bu
belge ile deklare ederiz.
We hereby declare that the above mentioned products were produced in accordance with the
current Good Manufacturing Practices, current legislation and/or the buyer country criteria and that
they are fit for human consumption.
Firma tam ünvanı, tarih
kaşe /yetkili kişi imzası
İl Müdürlüğü Mühürü
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2.3.2. Hayvansal Ürünler ile igili Sağlık Sertifikası (Health Certificate For
Animal Export)

İhracatçıların canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracatında, bu
ürünlerin insan ve hayvanlara geçebilen hastalıkları taşımadığını, temiz olduklarını gösteren
sağlık sertifikalarını temin etmeleri gerekmektedir.

Sağlık Sertifikası (Health Certificate): Bunun yanı sıra, hali hazırda geçerli olan
mevzuat kapsamında, tüm tarım ürünlerinde işleme tabi tutulup tutulmadığına bakılmaksızın
alıcı ülkenin talebi doğrultusunda Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir.

Bu çerçevede ihracatçının ya da temsilcisinin ürünün denetlenmesini isteyen bir
beyanname vermesi üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca gıda güvenliğine yönelik
olarak sertifika düzenlenmesi amacıyla yapılan denetim esnasında muayene ve analiz etmek
üzere gerektiğinde numune alınarak denetim raporu ve analiz sonuçlarının
değerlendirilmesinde alıcı ülke talebi ve/veya Türk Gıda Kodeksi esas alınmaktadır.

Ürünlerde aranılan sağlık şartları taraf ülkenin talebine ve ürünün özelliğine göre
değişiklik göstermektedir. Her ürünün özelliğine göre taşıması gereken sağlık şartı farklıdır.

Canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracatında konu olan mala göre
değişen belgeler (sertifikalar) şunlardır:

 Canlı hayvanlar için “Hayvan Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası”

 Hayvansal ürünlerde “Hayvani Maddeler için Veteriner Şahadetnamesi”

 Avrupa Birliği’ne yönelik süt ürünleri ihracatında “IMA1 Sertifikası”

 Deniz Ürünleri için “Model I ve Model II Sertifikaları”
 Model I: Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balık, kabuklu deniz

hayvanı, taze yumuşakçalar (canlı veya ölü), denizkestanesi, mürekkep
balığı, deniz memelileri, kurbağa ve etleri ile ilgili sağlık sertifikasıdır.

 Model II: Deniz ve tatlı su ürünlerinin tuzlanmış, salamura edilmiş,
kurutulmuş, füme edilmiş, hazır ve konserve şekilleriyle, balık yağları ve
deniz memelilerine ait ürünlerle ilgili sağlık sertifikasıdır.

 Etler ve yenilen sakatatlar ile insan gıdası olarak kullanılan maddeler için
“Uluslararası Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası”

 Deri, yün ve insan gıdası olarak kullanılmayan hayvan maddeleri için
“Uluslararası Orijin ve Sağlık Sertifikası”

Hayvan ihracına ilişkin sağlık sertifikası ile yetkili kurum Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı Tarım İl Müdürlükleridir.
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İhracatçı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı olan ihracatla yetkili Tarım
Müdürlüklerine müracaat ederek sertifika alabilmektedir. İhracatçıların sertifika alabilmeleri
için müracaat sırasında aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir:

 Dilekçe
 Teknik yardım ücretinin yatırıldığına dair makbuz
 Yurt içi sevk raporu

İl müdürlüğünden ilgili veteriner ya da kontrolörce hükümet genelgesine uygun olarak
canlı hayvanlar tartılır, cinsiyetleri tespit edilir, alıcı ülkelerin talepleri doğrultusunda
laboratuvar analizleri yapılarak raporlar düzenlenir. Bu işlemler sonrasında sağlık sertifikası
üçer nüsha olarak tanzim edilir.

2.3.3. Gübre İhracatı

Kimyevi gübreler hariç gübre ihracatında ön izin alınması gerekmektedir. İzin
işlemleri ile ilgili kuruluş, Tarım ve Orman Bakanlığı İhracatı Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğüne bağlı olan Tarım Müdürlükleridir.

27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı yönetmelik ile TSE standartları ithalat uygunluk
belgelerinin düzenlenmesinde ölçüt olarak ele alınacaktır. Dış ticaret müsteşarlığının gübre
ithaline ilişkin 2002/16 sayılı tebliğine göre başvuru için aşağıdaki belgeler gerekir.

 Müracat Dilekçesi
 İthal edilecek maddenin analiz sertifikası (aslı veya firmaca onaylı sureti)
 Proforma fatura (aslı veya firmaca onaylı sureti)

Gübre ihracatı ile ilgili mevzuat ve işleyiş, tohum ihracatında olduğu gibidir. Bu
bakımdan ihracatla ilgili yapılacak çalışmalar, tohum ihracatı konusunda ele alınmaktadır.

2.3.4. Tohum İhracatı

“Tohumlukların Tescil Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkındaki Kanun” gereği orman
ağaçları tohumları hariç, tohum ihracatında ön izin alınması gerekmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi’ne göre tohumluk ihracatında;

İhraç izinleri hâlen yürürlükte bulunan İhracat Yönetmeliği, İhracı yasak ve ön izine
bağlı mallara ilişkin ihracat tebliğleri esas alınarak verilir. Bu tebliğ gereğince tohumluk
ihraç izinleri verilmektedir. Söz konusu tebliğe göre ihracı yasak ve ön izne bağlı malların
listesi Tablo 2.1 ve Tablo 2.2’ de gösterilmektedir.

Gerek ticari, gerekse deneme ve gösteri amacı ile ihraç edilecek tohumluklar için
başvurular İl Müdürlüklerine veya Tarımsal Üretim ve Geliştirme Müdürlüğüne (TÜGEM)
yapılır.
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Tohumluk ihracatında alıcı tarafından istenecek olan tohumluk sertifikalarını temin
etmek satıcının yükümlüğündedir. İhracat yapılacak ülkenin tohumlukta aradığı özelliklerin
temin etme yükümlülüğü, ihracat yapan firmaya aittir.

İthal edilmiş olan tohumluğun tekrar yurt dışına gönderilmesi durumunda sadece
TÜGEM’den ihraç izni alınmaktadır.

Vergi numarası olan ve belirtilen evrakları eksiksiz olarak temin eden kişi ve
kuruluşlara tohumluk ihracat izni verilebilir.

Tohumluk İhracatında istenecek belgeler şunlardır:

 Başvuru dilekçesi

 Tohumluk ihracat formu (Şekil 2.5)

 İhraç edilecek tohum daha önce yurt dışından ithal edilmiş ise ithalat ön izin
yazısı ve gümrük giriş belgesi

 Temin edilebilmesi hâlinde tohumluk sertifikası ibraz edilecektir.

TOHUMLUK İHRACAT FORMU

1- Talep Sahibinin
a) Adı, Soyadı veya Unvanı :
b) Adresi :
c) Vergi No :
d) Bağlı Bulunduğu İhracatçı Birliği :

2- Malın Gideceği Firma veya Kuruluşun
a) Adı, Soyadı veya unvanı :
b) Adresi :
c) Ülkesi :
3- Tohumluğun

a) Cinsi :
b) G.T.İ.P. :
c) Kalitesi ve Standardı :
d) Üretim Yılı ve menşei :
e) Ambalaj Şekli :
f) Miktarı :
g) Değeri (TL. ve ABD $ olarak) :

İhraç Gümrüğü :
Talep Sahibi

Adı Soyadı
İmza,tarih,kaşe

Şekil 2.5.: Tohumluk ihraç formu örneği

2.3.5. Su Ürünleri İhracatı

Su ürünlerinden, su ürünleri avcılığını düzenleyen esaslar çerçevesinde, avlanması
yasak olan cins ve nitelikteki su ürünleri (sülükler dâhil) ihracatında ön izin alınması
gerekmektedir.
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Resim 2. 1: Su ürünleri ihracatı

Su ürünleri ihracatında ve ürün hizmetleri ile yetkili kuruluş Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Su Hizmetleri Daire Başkanlıkları, Su
Ürünleri Kontrol Şube Müdürlükleridir.Su ürünleri ihracatında yapılacak işlemler şunlardır:

 İhraç edilecek ürünlerin analizlerinin yapılmasına yönelik İl Müdürlüğüne
müracaat

 İl Müdürlüğü denetçilerince tesiste yerinde inceleme ve parti, seri numaraları
dikkate alınarak numunelerin alınması ve laboratuarlara gönderilmesi

 Ön sağlık veya sağlık sertifikası düzenlenmesi amacıyla İl Müdürlüğüne
müracaat

 Analiz raporunun değerlendirilmesi (Ürün uygun görülmezse imha edilir, sağlık
sertifikası düzenlenmez.)

 Menşei belgesi, tesis rutin denetim formları, stok tespit belgesi gibi belgelerin
incelenmesi uygunluk bağlantılarının kurulması (uygun değilse sağlık sertifikası
düzenlenmez.)

 Sağlık sertifikası düzenlenmesi veya tesisin bulunduğu ilde çıkış kapısı
bulunmuyorsa ve gümrükleme yapılmıyorsa ön sağlık sertifikası düzenlenmesi

 Ön sağlık sertifikalarının gümrüklemenin yapılacağı tahaffuzhame ve Gümrük
Veteriner Müdürlüğünce veya il sağlık sertifikasına dönüştürülmesi

 İhracat
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2.3.6. Yarış Atları İhracatı

Resim 2. 2: Yarış atı ihracatı

Islahı Hayvanat Kanunu çerçevesinde yarış atlarının ihracatında tarım il
müdürlüklerinden ön izin alınması gerekmektedir.

2.3.7. Yem İhracatı

29.05.1973 tarih ve 1734 sayılı Yem Kanunu çerçevesinde kanun kapsamına giren
yem ihracatında ön izin alınması gerekmektedir.

Resim 2. 3: Yem

Yem ihracatında ihracatla ilgili işlemlerin yürütülmesi, izin belgelerinin düzenlenmesi
ile ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem ve
Gıda Tescil Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkilidir.

Yem ve Gıda Tescil Hizmetleri Daire Başkanlığının Yem ve Tescil Ruhsat Şube
Müdürlüğü ve Yem Kontrol Şube Müdürlüğü 1734 sayılı Yem Kanunu kapsamında karma
yem, mineral yem, yemlik preparat, hayvansal kökenli yem ve ev hayvanı yemi üreten
işletmelerin kurma izinlerini vermek, ruhsat işlemlerini yapmak, ticarete arz edilecek olan
yemlerin tescil ve beyan işlemlerini yapmak, yemlerin beyan ve tescillerindeki niteliklerine
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uygunluklarını kontrol etmek, yem veya yemlik maddelerin ithalatında kontrol belgesi,
ihracatında izin belgesi düzenlemek, kontrollerini yapmak ve yaptırmakla görevlidir.

2.3.8. Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri İhracatı

Resim 2. 4: Zirai mücadele ilaçları

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu çerçevesine zirai mücadele ilaç ve
aletlerinin ihracatında ön izin alınması gerekmektedir.

Zirai mücadele ilacı, ham maddesi, aleti, imal ithal ve ihraç etmek isteyenlerin Tarım
ve Köyişleri Bakanlığından; bunların toptan ve perakende satışı için ise valiliklerden izin
almaları şarttır (Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında Nizamname 27.04.1996 tarih
96/8156 sayılı değişiklik).

Zirai mücadele ilaç ve aletlerini toptan ve perakende satacaklarda aranılacak nitelik ve
koşullar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir.

Ham madde ve ilaçları ihracı, Ziraat Müdürlüklerinin ruhsat ve kontrolüne ve
koyacağı şartlara bağlıdır. Türkiye’de kullanma ruhsatnamesi alınmış olan ilaçlara ihraç izni
verilebilir. Türkiye’nin ihtiyacı olan ham madde ve ilaçların ihracına hiçbir suretle izin
verilmez.

Ham madde ve ilaç ihraç etmek isteyenlerin Ziraat Müdürlüklerine bir dilekçe ile
müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ziraat Müdürlüklerince yapılacak inceleme sonunda uygun görüldüğü takdirde ihraç
izni verilmektedir. Bu izinler her bir parti için ve azami 3 ay süre ile geçerli olmaktadır.
Uygun görülmesi durumunda bu süre 6 aya kadar uzatılabilir.

Zirai alet ihraç etmek isteyenlerin de Ziraat Müdürlüklerine bir dilekçe ile müracaat
etmeleri gerekmektedir.
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2.3.9. Veteriner İlaçları İhracatı

1262 sayılı İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarlar Kanuna Yeniden Bazı Hükümler
İlavesine Dair 3490 sayılı Kanun (değişiklik) çerçevesinde veteriner ilaçlarının ihracatında
ön izin alınması gerekmektedir. İhracı ön izne bağlı mallar listesinde (Tablo 2.2) 12. sırada
ihracata dair hükümler yer almaktadır.

Veteriner ilaçları ihracatı ile ilgili olarak yetkili kuruluş, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Tarımsal Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüdür. Genel Müdürlüğün İlaç-Alet Hizmetleri
Daire Başkanlığının Veteriner İlaç Şube Müdürlüğü, hayvan sağlığında kullanılan ilaçların
ve bunların aktif ve yardımcı maddelerin ithalat ve ihracatları ile ilgili işlemleri yapmak,
norm ve özelliklerini tespit etmekle yetkilidir.

2.3.10. Doğal Çiçek Soğanları İhracatı

İhracat Rejim Kararı çerçevesinde ihracat amacıyla doğadan elde edilmesi kontenjanla
veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanlarının ihracatında ön izin
alınması gerekmektedir.

24.08.2004 tarih ve 25563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Doğal Çiçek
Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelik” in 7. maddesi gereğince,
ihracat amacıyla gerek doğadan sökülerek gerekse büyütme ve üretim yoluyla elde edilerek
2005 yılında ihraç edilecek çiçek soğanlarının cins, tür, çevre genişliği ve ihracat
kontenjanları ile ihracatı yasak olan doğal çiçek soğanı türleri Tablo 2.3’te gösterilmektedir.

Doğal çiçek soğanları ihracatına dair yasal düzenlemeler ve CITES listelerinde yer
alan türler için CITES (Nesli tehlikede olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslar arası
ticaretine ilişkin sözleşmedir. Katılım tarihi: 23.09.1996, Yürürlük tarihi: 22.12.1996 yılıdır.)

İhracat izinlerinin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) tarafından yürütülmektedir.

Resim 2. 5: Çiçek soğanları

Doğal çiçek soğanlarının doğadan söküm, suni üretim ve çoğaltma yolu ile elde
edilmesinden ihracatına kadar olan her aşama TÜGEM tarafından kontrol ve denetimine
tabidir.
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İhracatçı firmaların ise yönetmelik gereği depo, iklim odaları, işleme vb. tesislere
sahip olması ve gerekli teknik personeli istihdam etmesi sorumluluğu vardır.

Teknik komite tarafından onaylanmayan ve TÜGEM’den yeterlilik almamış olan
firmaların bu alanda faaliyet göstermesi yasaktır.

Resim 2. 6: Doğal çiçek soğanları

Orman sahası içinde yapılan sökümler için Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri
tarafından menşe belgesi (eşyanın ekonomik milliyeti) düzenlenir.

Orman sahası dışında kalan alanlardan ve üretim, ekim, dikim, vejetasyon gelişimi ve
hasadı Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı İl Müdürlüklerinin kontrolü altında yapılan
alanlardan elde edilen soğanlar için ise Bakanlığın İl Müdürlüklerince hasat belgesi
düzenlenir.

İhracat izni için firma, söküm planında belirtilen bölgelerden alınmış menşe ve hasat
belgeleri ile ön depo kayıt belgelerini ekleyerek dilekçe ile TÜGEM’e müracaat eder.

Belgelerin, söküm planında belirtilen yer ve miktarları ile menşe ve hasat belgelerinde
belirtilen miktarlar bakımından tutarlılığı, ön depo kayıtlarının tutarlığı, kontenjan
bakımından uygunluğu incelenerek ihracat izin belgeleri düzenlenir.

Düzenlenen ihracat izinleri, ilgili Gümrük Müdürlüğüne ve 6968 sayılı Zirai Mücadele
ve Zirai Karantina Kanunu kapsamında Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmek üzere ilgili
Zirai Karantina Müdürlüğü veya Bakanlık İl Müdürlüğüne gönderilir.
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2006 YILI DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ İHRACAT LİSTESİ TABLOSU

(I) (II) (III)

Doğadan Toplanarak
İhracatı Yasak Olan

Çiçek Soğanları

İhracatı Kotayla veya Başka Herhangi Bir Kayıtla
Sınırlandırılan Çiçek Soğanları

Ü
re

ti
m

d
en

S
er

b
es

t
O

la
n

Ç
iç

ek
S

o
ğ

an
la

Tür İsmi Tür İsmi

Yıllık Limit (Adet)

Ç
ev

re
G

en
iş

.
(c

m
)

Tür İsmi
Doğa Büyüt

me
Üretim

1. Allium (yabani soğan)
türlerinin hepsi

2. Crocus (çiğdem) türlerinin
hepsi

3. Fritillaria türleri (F.
persica, F. imperalis hariç)

4. Lilium (zambak) türleri
(L.candidum, L. ciliatum ve L.
martagon hariç)

5. Muscari (muskari) türlerinin
hepsi

6. Sternbergia (kara çiğdem)
türleri

(S.lutea hariç)

7. Tulipa (lale) türlerinin hepsi

8. Eminium türlerinin hepsi

9. Biarum türlerinin hepsi

10. Nympheaceae (nilüfer)
türlerinin hepsi

11. Orchidaceae (salep)
türlerinin hepsi

12. Arum (yılanyastığı)
türlerinin hepsi (Arum italicum,
Arum dioscorides hariç)

13. Pancratium maritimum
(kum zambağı)

14. Hyacinthus orientalis (şark
sümbülü)

15. Gentiana lutea (sarı
kantaron otu)

16. Cyclamen (sıklamen) türleri
(C. coum,

C. cilicium ve C.
hederefolium hariç)

17. Galanthus (kardelen) türleri

(G. elwesii ve G. woronowii
hariç)

18. İris (süsen)
türleri

19. Diğer yumrulu ve soğanlı
türler

1. Anemone blanda
(yoğurt çiçeği)

7.000.000 - - 4 1. Lilium
candidum
(mis
zambağı)

2.
Sternbergia
lutea (kara
çiğdem)

3. Iris
tuberosum
(süsen)**

4. Calla
aethiopica
(kalla)**

5. Polyanthus
tuberosa
(sümbülteber
)**

2. Arum italicum (yılan
yastığı)

150.000 - 150.000 6

Arum dioscorides 100.000 - 100.000 6

3. Cyclamen cilicium
(sıklamen)

250.100* - - 8

Cyclamen coum
(sıklamen)

500.100* - - 8

Cyclamen
hederefolium (Sıklamen)

900.100* - 900.000 10

4. Dracunculus vulgaris
(yılan bıçağı)

200.000 - 100.000 10

5. Eranthis hyemalis
(sarı kar çiçeği)

3.500.000 - - 3,5

6. Galanthus elwesii
(toros kardeleni)

4.000.100*
1.600.0

00
500.000 4

Galanthus woronowii
(karadeniz

kardeleni)
1.500.100*

500.00
0

- 4

7. Leucojum aestivum
(göl soğanı)

2.000.000 - 2.000.000 7,5

8. Scilla bifolia (Silla) 100.000 - - 4

9. Urginea maritima
(ada soğanı)

10.000 - - 20

10. Ornithogalum nutans
(Tükrük otu)

150.000 - - 7

11. Geranium tuberosum
(Deve tabanı)

750.000 - 250.000 5

12. Fritillaria persica
(Adıyaman lalesi)

- - 150.000 10+

Fritillaria imperalis
(ters lale)

- - 100.000 10+

13. Lilium martagon
(Türk zambağı)

- - 2.500 10+

14. Lilium ciliatum (tüylü
zambak)

- - 1.500 14+

Tablo 2.4: Doğal çiçek soğanlarının ihraç tablosu (2006 yılı)
* II numaralı sütunda yer alan ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin

Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki doğal çiçek soğanı türlerine ilave edilen yüzer
adet çiçek soğanı, araştırma amaçlı talepler için tahsis edilecek olup firmalar tarafından ticari amaçlı kullanılamaz.

** Üretimi yapılan egzotik türler
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2.3.11. Damızlık Hayvan İhracatı

Damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan ihracatında ön izin alınması gerekmektedir.

Resim 2. 7: Damızlık hayvan ihracatı
28.02.2001 tarih ve 4631 sayılı (10.03.2001 tarih-24338 sayılı Resmi Gazete) Hayvan

Islahı Kanunu’na göre Türkiye soy kütüklerine kayıtlı safkan atlar, Ankara keçisi,
Türkiye’ye özgü ve diğer damızlık hayvanlar ile bunların sperma ve embriyoların ihracı,
Bakanlığın iznine tabi olup ihraçla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

2.3.12. Doğa Mantarı İhracatı

Doğa mantarı ihracatı da diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi Tarım ve Köyişleri
Bakanlığının denetimi ve iznine bağlıdır.

Resim 2. 8: Doğa mantarı

İhracı ön izne bağlı mallar listesinde 17. sırada (Tablo 2.1) doğa mantarı ihracatıyla
ilgili bilgiler yer almaktadır.
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2.3.13. CITES Belgesi

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine
İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin I,II, ve III sayılı listelerinde yer alan
bir türe ait, örneğin ihracat, ithalat, yeniden ihracatı (re-eksport) ve denizden girişinde,
yönetim mercileri tarafından düzenlenen, bu kapsamda yapılan işlemler sırasında taraf
devletlerin yönetim mercileri ve gümrük idarelerince aranan, sözleşme hükümlerine uygun
formatta düzenlenen bir formdur. CITES belgesinin gümrük beyannamelerinin tescili
aşamasında beyannamelere eklenmesi gerekir.

CITES Belgesi, nesli tehlikedeki yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası
ticaretine ilişkin bir sözleşmedir. Ticaretlerinin düzenlenmesi farklı derecede bulunan yabani
hayvan ve bitki türleri, üç ayrı ek liste olarak belirlenmiştir. Buna göre ek listelerden;

 EK-1 listesi nesilleri tükenme tehdidi ile karşı karşıya bulunan ve bu nedenle
örneklerinin ticaretinin sıkı mevzuata tabi tutulması ve bu ticarete sadece
istisnai durumlarda izin verilmesi zorunlu olan türleri içerir.

 EK-2 listesi nesilleri mutlak olarak tükenme tehdidiyle karşı karşıya olmamakla
birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla
ticaretleri belirli esaslara bağlanan türleri içerir.

 EK-3 listesi ise herhangi bir taraf ülkenin kendi yetki alanı içinde
düzenlenmeye tabi tuttuğu ve aşırı kullanımını önlemek veya kısıtlamak
amacıyla ticaretinin denetime alınmasında diğer taraflar ile iş birliğine ihtiyaç
duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar.

İhracata ve ithal edilmiş örneklerin ihracatına ilişkin CITES belgeleri, düzenlendiği
tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerlidir.

CITES Uygulama Yönetmeliği’ne göre CITES belgelerinde yer alan türler için izin ve
belgelerin düzenlenmesi konusunda yönetim mercileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: Karasal omurgasızlar, yumuşakçalar, denizlerde ve
iç sularda bulunan bitkiler de dâhil su ürünleri ile bunların yumurtaları, deniz memelileri,
tüm canlı bitkiler

Çevre ve Orman Bakanlığı: Kuşlar, deniz memelileri hariç memeliler, sürüngenler,
iki yaşamlılar (hem suda hem karada yaşayan), eklem bacaklılar, orman ürünleri ve mevcut
mevzuatla Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri dışında kalan türler

Yönetim mercilerine izin ve belgelerin düzenlenmesi ve sözleşmede belirtilen
tavsiyeleri yapacak bilimsel mercii ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) olarak tespit edilmiştir.

CITES ek listeleri ve bu tür izin ve belge verecek yönetim mercileri, Dış Ticaret
Müsteşarlığı tarafından İhracat ve İthalat Tebliği olarak yayımlanmaktadır. Bu listelerde yer
alan türlerin Gümrük Tarife Pozisyonları da Gümrük Müsteşarlığı tarafından
belirlenmektedir.
Bakanlıktan alınacak izinlere ilişkin belgeler aşağıdaki gibidir;
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TC ……. VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İHRACATA UYGUNLUK BELGESİ

Tarih:
Sayı : B.18.4.İÇO.4.34.00.06.494/
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)
*Türün Bilimsel Adı*
(Latince ismi)

1)
2)
3)

Türün Genel Adı ( Türkçe, İngilizce) 1)
2)
3)

Canlı/Ürün/Örneğin Miktarı
Canlı/Ürün/Örneğin Menşei Ülkesi
Türün Elde Edildiği Kaynak
Giriş Beyannamesinin Tarih ve Numarası
Çıkış Gümrüğü İlgili Gümrük İdareleri

İthalatçı Firmanın ticaret ünvanı, adresi
telefon/faks no:

İhracatçı Firmanın ticaret ünvanı, adresi ve telefon/faks
no:

*Proforma faturada tek isim altında birden fazla türe ait örnek söz konusu olduğunda, bunların bilimsel adları
ayrı ayrı belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, bu
Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, MAK Kararları, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani
Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ve bu sözleşmenin uygulama yönetmeliği ile
taraf olunan diğer uluslararası sözleşmeler kapsamında korunan,kısıtlanan ve ticareti yasaklanan bir tür veya
türlere ait bir ürün bulundurmadığımızı taahhüt ederiz.

EKLER
1) Firma üretici ise usulüne uygun aldığı üretim belgesi 2)satın aldı veya alacak ise proforma fatura, fatura
müstahsil makbuzu vb.

Firma Kaşe İmza

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda yukarıdaki formda belirtilen örneklerin (canlı
veya ürün) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve bu kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ve
MAK kararlarına göre ihracatı uygun bulunmuştur.

DMP Şube Müdürü

AÇIKLAMALAR:1) Firma bu belgenin bir suretini muhafaza ederek, diğer nüshasını ilgili gümrük idaresine
verir. 2) CİTES ek listesinde bulunan türler için Genel Müdürlük tarafından CİTES Belgesi düzenlenir 3) Alınan
izinden yapılacak gümrük çıkışları belgenin arkasına gümrükçe kaşe imza ile işlenecektir 4) Bu belgenin
geçerlilik süresi verildiği yılın sonuna kadardır. Kalan bakiyeler nedeniyle yapılacak süre uzatımı takip eden
yılın ocak ayı içerisinde yaptırılacaktır.
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TC ……. VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İHRAÇ EDİLECEK MAMÜLLERLE İLGİLİ BİLGİLER

İhraç edilecek eşyada
kullanılacak yeri (kol,

yaka ve benzeri)

İhraç
edilecek
mamulün
miktarı
(adet)

Birim başına yapılan
sarfiyat

Toplam sarfiyat Fire

Birim
başına
sarfiyat
(kg. ise)

Birim
başına
sarfiyat

(adet. ise)

Kullanılan
aksesuar
miktarı
(kg. ise)

Kullanılan
aksesuar
miktarı

(adet ise)

Oluşması
beklenen

fire
(kg. ise)

Oluşması
beklenen fire

(adet ise)

Firma Kaşe

Yetkili imza / tarih
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Yapılacak ithalat işlemi ise begeler aşağıdaki gibi düzenlenecektir;

TC ……. VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İTHALATA UYGUNLUK BELGESİ

Tarih:
Sayı : B.18.4.İÇO.4.34.00.06.494/
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)
*Türün Bilimsel Adı*
(Latince ismi)

1)
2)
3)

Türün Genel Adı ( Türkçe, İngilizce) 1)
2)
3)

Canlı/Ürün/Örneğin Miktarı
Canlı/Ürün/Örneğin Menşei Ülkesi
Türün Elde Edildiği Kaynak
Giriş Beyannamesinin Tarih ve Numarası
Giriş Gümrüğü

İthalatçı Firmanın ticaret ünvanı, adresi
telefon/faks no:

İhracatçı Firmanın ticaret ünvanı, adresi ve
telefon/faks no:

*Proforma faturada tek isim altında birden fazla türe ait örnek söz konusu olduğunda, bunların bilimsel adları
ayrı ayrı belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, bu
Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, MAK Kararları, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani
Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ve bu sözleşmenin uygulama yönetmeliği ile
taraf olunan diğer uluslararası sözleşmeler kapsamında korunan, kısıtlanan ve ticareti yasaklanan bir tür veya
türlere ait bir ürün bulundurmadığımızı taahhüt ederiz.

EKLER
Proforma fatura veya fatura

Firma Kaşe İmza

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda yukarıdaki formda belirtilen örneklerin
(canlı veya ürün) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve bu kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan
yönetmelikler ve MAK kararlarına göre ithalatı uygun bulunmuştur.

DMP Şube Müdürü

AÇIKLAMALAR:1) Firma bu belgenin bir suretini muhafaza ederek, diğer nüshasını ilgili gümrük idaresine
verir. 2) CİTES ek listesinde bulunan türler için Genel Müdürlük tarafından CİTES Belgesi düzenlenir
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TC ……. VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İTHAL EDİLECEK MAMÜLLERLE İLGİLİ BİLGİLER

İthal edilecek eşyada
kullanılacak yeri (kol,

yaka ve benzeri)

İthal
edilecek
mamulün
miktarı
(adet)

Birim başına yapılan
sarfiyat

Toplam sarfiyat Fire

Birim
başına
sarfiyat
(kg. ise)

Birim
başına
sarfiyat

(adet. ise)

Kullanılan
aksesuar
miktarı
(kg. ise)

Kullanılan
aksesuar
miktarı

(adet ise)

Oluşması
beklenen

fire
(kg. ise)

Oluşması
beklenen fire

(adet ise)

Firma Kaşe

Yetkili imza / tarih
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Ürün İthalat edilmek istendiğinde İl Müdürlügüne aşağıdaki belgelerle basvurulur:

 Genel Müdürlük veya İl Müdürlügü tarafından onaylanmış Kontrol Belgesi ve
ekleri.

 Gümrük Giriş Beyannamesi
 Sertifika Hayvansal ürünler için Kontrol Belgesi müracaatında verilen Örnek Sağlık

Sertifikasındaki bilgileri içeren Sağlık Sertifikası, bitkisel ürünler için Bitki Sağlık
Sertifikası, hayvansal ve bitkisel ürünler disindaki ürünler için eger Kontrol Belgesi
aşamasında taahhütname verilmişse taahhütnamedeki bilgileri içeren sertifika asılları
ibraz edilir.

 Alkollü içkilerin Türkçe etiket bilgilerinin orijinal etiket üzerinde yer alması
zorunludur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görev
ve birimlerini sayınız.

 Bakanlığın Başbakan’a karşı sorumlu
olduğunu bilmelisiniz.

 Bakanlık ile ilgili izin belgelerini temin
ediniz.

 İhraçla ilgili izin belgelerinin Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Tarım İl
Müdürlükleri tarafından düzenlendiğini
bilmelisiniz.

 Belgenin şeklini inceleyiniz.
 Belgelerin belirli standartlarda

hazırlandığını bilmelisiniz.

 Belgenin hangi durumlar için
verileceğini ayırt ediniz.

 İzin belgelerinin verilebilmesi için
ihraca konu olan mallarla ilgili şartların
yerine getirilmesi gerektiğini
unutmamalısınız.

 Tarım İl Müdürlükleri Bitki Koruma
Müdürlüğünden aldığınız bitki sağlık
sertifikasını gümrük idaresine ibraz
ediniz.

 Belgenin uluslararası geçerliliğinin
olabilmesi için ihracat sırasında
Gümrük İdarelerine teslim edilmesi
gerektiğini unutmamalısınız.

 Tarım İl Müdürlüğünden aldığınız
hayvan sağlık sertifikasını gümrük
idaresine ibraz ediniz.

 Hayvan sağlık sertifikasının Gümrük
İdaresine tesliminin zorunlu olduğunu
bilmelisiniz.

 Nesli tehlikede olan hayvan ihracatında
CITES belgesi düzenleyiniz ve gümrük
beyannamesine ekleyiniz.

 Gümrük beyannamelerinin tescili
sırasında CITES belgesinin gümrük
belgesine eklenmesi gerektiğini
bilmelisiniz.

 Her ürünün ihracat prosedürünü
ayırınız.

 İhracat edilecek ürünler için gerekli
olan şartların Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı Tarım İl Müdürlüklerinin
ilgili daire başkanlığı tarafından
belirlendiğini ve takip edildiğini
unutmamalısınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım,
hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların tespitine yardımcı olmak
ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım kesimi ve kırsal bölgelerin
topyekûn geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak ve yaptırmakla görevli bakanlık
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliye Bakanlığı

B) Çevre ve Orman Bakanlığı

C) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

D) Sağlık Bakanlığı

2. Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısının satacağı ürünlerde hastalık, zararlı maddeler ve
ilaç kalıntılarının bulunmadığını gösteren belgeye……………………………denir.

3. Tarım ve Köyişleri Bakanlığında emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu
olup bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve yurt dışı kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini
ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olan ve Başbakan’a karşı sorumlu olan
kişi kimdir?
A) Bakan

B) Müsteşar

C) Müsteşar yardımcıları

D) Daire başkanları

4. “Hayvan Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası” aşağıdakilerden hangisinin ihracatında
düzenlenen bir belgedir?
A) Deniz ürünleri ihracatında

B) Canlı hayvan ihracatında

C) Hayvansal ürünlerin ihracatında

D) Avrupa Birliğine yönelik süt ürünlerinin ihracatında

DEĞERLENDİRME

Vermiş olduğunuz cevapları modül sonundaki Öğrenme Faaliyeti-2 testi cevap
anahtarı ile karşılaştırınız.

Yanlışlarınız var ise ilgili öğrenme faaliyetine geri dönerek eksiklerinizi tamamlayınız
ve faaliyeti tamamen öğreniniz, kendinizi yeterli bulana kadar faaliyeti tekrarlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Bu öğrenme faaliyeti ile Millî Savunma Bakanlığından dış ticaret için alınacak izin ve
belgelere ilişkin işlemleri yapabileceksiniz.

Bu öğrenme faaliyetine başlamadan önce yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

 Bakanlığa giderek Bakanlığın amaçları, görevleri ve teşkilat yapısı ile ilgili
bilgiler edininiz.

 Harp silah ve mühimmatlarının ihracatı ile ilgili prosedürleri araştırınız.

3. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

3.1. Görevleri

Millî Savunma Bakanlığının görevleri şunlardır:
1. Millî Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetlerini
2. Silahlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikası

çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana
programlarına göre;
a. Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini
b. Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini
c. Harp sanayi hizmetlerini
d. İnşaat, emlak, iskân ve enfrastrüktür hizmetlerini

3. Mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini
yürütmektir.

Kanuna göre Bakanlığın görevlerini açıklayacak şunlardır:

 Yaşı ve durumu uygun olan vatandaşlarımızın askere alma muvazzaflık
işlemleri ile birlikte seferberlik faaliyetlerini yürütmek, hizmetin verilmesinde
yasak gereklilikler ile vatandaş beklentisi dengesinin kurulmasını sağlamak

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunu gerçekleştirmek ve günün
koşullarına göre ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için yeni projeler
geliştirerek AR-GE faaliyetlerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileriye dönük
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern ve bilimsel metotlarla yürütmek

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Millî Savunma Sanayinin geliştirilmesi konusunda diğer ülkelerle işbirliği
imkânlarını araştırmak ve rekabet edilebilir duruma gelmesini sağlamak

 Devletimizin millî menfaatleri ve askerî konsept ışığında, barışta ve savaşta,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin her biriminin ihtiyacına en uygun, en kaliteli ve
güvenilir silah sistemleri ve lojistik malzemeyi yurt dışı ve yurt içinden
zamanında tedarik etmek

 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı NATO ve bölgesel güç yelpazesi içerisinde
gücünü ve etkinliğini artırmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan inşaat ve enfrasktrüktür faaliyetlerini
Genelkurmay Başkanlığı’nın ilke öncelikleriyle bilimsel ve estetik kurallara
uygun tarzda geliştirerek karşılamak

 Hazine zararını önlemek için teftişle görevli personelin eğitim ihtiyaçlarını da
dikkate alarak adli ve hesap teftişlerini icra etmek

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu yasal mevzuatı ihtiyaçlara uygun olarak
geliştirmek ve Millî Savunma Bakanlığının taraf olduğu davaları zaman kaybını
önleyerek süratle sonuçlandırmak için gerekli düzenlemeleri yapmak

 Askerî mahkemelerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısına ve ihtiyaçlarına
uygun olarak gelişmesini sağlamak

 Millî Savunma Bakanlığına terettüp eden diğer faaliyetlerde (bütçe temini vb.)
Türk Silahlı Kuvvetlerine uzmanlık seviyesinde danışmanlık sağlayarak hizmet
vermek

 Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla koordineli
olarak düzenlemek ve yürütmek

 Personelini en üst düzeyde motive edici önlemleri almak, personelin hizmet içi
ve emeklilik koşullarında mutluluğunu ve güvenliğini sağlamak, günün gelişmiş
yönetim tekniklerini yaygın katılım ve sorumluluk anlayışı ile uygulayarak bilgi
üreten, paylaşmayı bilen, sürekli olarak mükemmeli arayan, dünyanın önde
gelen ülkelerinin Savunma Bakanlıkları arasında performansı en üst düzey olan
örnek bir kurum, kendi içinde ve taşra teşkilatı ile uyumlu bir karargâh yapısı
oluşturmak

 Savunma Sanayi tesis ve malzemelerinin, temin esas ve usullerini çağdaş
metotlarla yürütmek ve yönetme

 Genelkurmay Başkanlığının belirlediği ilke ve önceliklere uygun insan ve her
türlü lojistik kaynak gereksinimlerini zamana, miktara ve niteliğe uygun olarak
optimum maliyet düzende karşılamak

 Dünyadaki teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek ülke koşullarına
uyarlanmasını sağlamak, diğer ilgili devlet kurum ve kuruluşları ile koordineli
çalışarak yerli savunma sanayinin payını artırmak için araştırma ve geliştirme
çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek

 Atatürk ilkelerine bağlı olmak

3.2. Teşkilat Yapısı

Bakanlığın teşkilat yapısı merkez teşkilatı, sürekli kurullar/bağlı kuruluşlar ve ilgili
kuruluşlar şeklinde incelebilir.
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Merkez Teşkilatı

 Askerî Adalet İşleri Başkanlığı
 Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı
 Ar-Ge ve Teknoloji Daire Başkanlığı
 Askere Alma (ASAL) Dairesi Başkanlığı
 Dış Tedarik Dairesi Başkanlığı
 F-16 Sistem Yönetim Dairesi
 İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı
 İç Tedarik Dairesi Başkanlığı
 Maliye Dairesi Başkanlığı
 NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı
 Özel Kalem Müdürlüğü
 Personel Dairesi Başkanlığı
 Plan Prensip ve Anlaşmalar Dairesi Başkanlığı
 Sağlık ve Veteriner Dairesi Başkanlığı
 Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 Teftiş Dairesi Başkanlığı

Sürekli Kurullar/Bağlı Kuruluşlar

 Harita Genel Komutanlığı
 İlaç Fabrikası Komutanlığı
 Savunma Sanayi Müsteşarlığı
 Karapınar Atış Poligon Komutanlığı
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İlgili Kuruluşlar

 Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol. İşl. Bşk.
 Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
 Askerî Yargıtay Başkanlığı
 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
 TUSAŞ Genel Müdürlüğü

3.3. Harp Silah ve Mühimmat İhracatı (Spor ve av tüfekleri hariç)

Resim 3. 1: Harp mühimmatı

“Türkiye’de Harp Silahı ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin
Kontrolü Hakkında Kanun” çerçevesinde harp, silah ve mühimmatı (spor ve av tüfekleri
hariç) ihracatında ön izin alınması gerekmektedir.

03.07.2004 tarih, 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı
Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun’un 3. maddesine göre;

Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı
maddeleri üretecek kuruluşların kurulması ve işletilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
görüşü alınmak suretiyle Millî Savunma Bakanlığının iznine bağlıdır.

Üretim tesislerinin nerede kurulacağı ve depolarıyla satış yerlerinin nerelerde
bulunacağına ilişkin yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin teklifi, İçişleri
ve Çevre ve Orman Bakanlıklarının uygun görüşü alındıktan sonra Millî Savunma
Bakanlığınca onaylanır. Yıllık listelerde belirlenen silahlar ve bunlara ait mühimmat ve
yedek parçaların iç pazara üretici veya dağıtıcı firmalarca sunulmasına, Genelkurmay
Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının olumlu görüşleri alındıktan sonra Milî Savunma
Bakanlığınca izin verilebilir.

Aynı Kanu’nun 7. maddesine göre harp silah ve mühimmatlarının ihraç veya yurt
dışına çıkarılmasında ise yıllık listelerde belirlenen her türlü harp araç ve gereçleri ile silah,
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mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı veya yurt dışına
çıkarılmasına, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının görüşleri de alındıktan
sonra Millî Savunma Bakanlığınca izin verilebilir.

Resim 3. 2: Harp mühimmatı

Yıllık listelerde yer almaması nedeniyle izne gerek görülmeden dış satış bağlantısı
yapılmış veya listelerde yer aldığı için ilgili mercilerden dış sipariş kabulüyle ilgili izin
verilmiş malların, sonradan belirlenen şartlar dolayısıyla müşterisine teslimine mâni
olunması hâlinde, satıcının maruz kalacağı zarar ve ziyan, Bakanlar Kurulu kararı ile Hazine
tarafından ilgili kuruluşa ödenir.

Yıllık listelerde yer verilmemekle beraber, canlıların toplu imhasına yönelik tasarlanan
nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardan oluşan kitle imha silahlarının ve bunları fırlatma
vasıtalarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden şüphe duyulabilecek malzeme ve
teknolojinin ihracatı da aşağıda belirtilen durumlarda Millî Savunma Bakanlığının iznine tabi
tutulur.

 Söz konusu malzeme ve teknolojinin, kitle imha silahları ve bunları fırlatma
vasıtalarını geliştirdiği ve bunların bir son kullanıcıya ihracının söz konusu
olmasına ilişkin şüphenin iletilmesi veya şüphe duyulması hâlinde

 İhracatçı firma tarafından, ihracata konu olan malzemenin tamamı veya
parçasının kitle imha silahları ve bunları fırlatma vasıtalarının geliştirilmesinde
kullanılabileceğinden kuşku duyulduğu yönünde beyanda bulunulması

 Ulusal ve uluslararası güvenliğin tehlikeye düşebileceği ve insan haklarının
ihlaline yol açabilecek durumlar

Izine tabidir.
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Harp silah ve mühimmatı hariç diğer malzemeleri ihraç etmek isteyen kişi ve
kuruluşlar, ikametgâhlarını, işlerini veya sanatlarını, patlayıcı maddeleri hangi ülke, kişi
veya kuruluşa ihraç edeceklerini belirten bir dilekçeyle valiliğe başvururlar.

Bu konuda hazırlanan dosya valilik görüşü ile birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Durumu İçişleri Bakanlığınca uygun görülenlere ilgili kuruluşça ihraç izni verilir.

Şirketler karşı firma ile siparişe karar verilmesinden tarihten itibaren on gün içinde Milli
savunma bakanlığına başvurmalıdır. Firmaya 15 gün içinde cevap verilir. Bakanlığa ihracat
için başvurulduğunda istenen belgeler aşağıdaki gibidir;

 Malzemenin ihraç edileceği ülke, malzemeyi talep eden kişi/firmanın isim ve adresi

 İmalât ve yeterlilik (TSE olabilir) belgeleri

 İhraç edilecek malzemenin cinsi, miktarı ve satış fiyatları

 İhraç için alıcı ile yapılmış olan Anlaşma Kontratı

 İhraç edilecek olan silâh, mühimmat, araç, gereç ve teçhizatın üretim bilgilerine
(Teknik şartname, Kalite Kontrol Belgesi, vb.) sahip olup olmadığı ve bilgilerin
kaynağı (Patent, Lisans, Know-How, Konsorsiyum)

 Son Kullanıcı Belgesi

3.4. Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahların İthali

Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımı belirtilen eşyaların gümrük
beyannamelerinin tescilinde, İçişleri Bakanlığı'nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) genel
güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir
örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar
tarafından gerçekleştirilecek ithalatta İçişleri Bakanlığı'nın (Emniyet Genel Müdürlüğü)
uygunluk yazısı aranmaz.
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Bu eşyaların gümrük listesi aşağıdaki gibidir;

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı

3102.30.90.00.00 Yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat (yalnız
narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)

3601.00 Silah barutu
3602.00 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)
3603.00 Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler;

elektrikli infilak ettirici maddeler
36.04 Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni

eşyası
3912.20.11.00.19 Diğerleri
3912.20.19.00.19 Diğerleri
8211.10.00.00.19 Diğerleri
8211.92.00.00.00 Sabit ağızlı diğer bıçaklar
8211.93.00.00.00 Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar (kapanan budama çakıları dahil)

90.05.10.00.00.00

9005.80.00.00.00

Çift gözlü dürbünler

Tek gözlü dürbünler
9013.10 Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. Bölümdeki

makine, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal
edilmiş teleskoplar

9013.20.00.00.00 Lazerler (lazer diyotları hariç)
9013.80.90.00.00 Diğerleri (Yalnız kapı mercekleri ve tek mercekli büyüteçler hariç)

93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar
(spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece
işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği
atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar,
ok-atar tüfekler gibi)

9304.00.00.00.00 Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) (
93.07 pozisyonundakiler hariç)

93.05

93.06

93.01. ila 93.04 pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve
aksesuarları(9305.10.00.00.00; 9305.91.00.00.00 hariç)

Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler ve benzeri
harp mühimmatı ve bunların aksam ve parçaları; fişekler ve diğer mühimmat ve
mermiler ve bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları
dahil) (9306.30.10.10.00; 9306.30.10.90.00; 9306.30.30.00.00;
9306.90.10.00.00 hariç)

93.07 Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve
parçaları ve bunların kın ve kılıfları
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Millî Savunma Bakanlığının görevlerini
ayırt ediniz.

 Bakanlığın Başbakan’a karşı sorumlu
olduğunu bilmelisiniz.

 İhraç veya ithal edilecek ürünün milli
savunma bakanlığını ilgilendirip
ilgilendirmediğini tespit ediniz.

 Milli savunma bakanlığı internet
sitesinden bu bilgileri alabilirsiniz.

 Milli savunma bakanlığından alınması
gereken izin için başvurunuz.

 Belgelerin belirli standartlarda
hazırlandığını bilmelisiniz.

 İzin belgesini alınız.

 İzin belgelerinin verilebilmesi için
ihraca konu olan mallarla ilgili şartların
yerine getirilmesi gerektiğini
unutmamalısınız.

 Harp silah ve mühimmat ihracatı
prosedürlerini biliniz ve gerekli izinleri
alınız.

 Harp silah ve mühimmat ihracatında
Genel Kurmay Başkanlığı ve Dışişleri
Bakanlığının görüşlerinin alınması
gerektiğini bilmesiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakilerden hangisi Millî Savunma Bakanlığının görevlerinden biri değildir?

A) Yaşı ve durumu uygun olan vatandaşlarımızın askere alma muvazzaflık işlemleri
ile birlikte seferberlik faaliyetlerini yürütmek, hizmetin verilmesinde yasak
gereklilikler ile vatandaş beklentisi dengesinin kurulmasını sağlamak

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunu gerçekleştirmek ve günün
koşullarına göre ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için yeni projeler
geliştirerek AR-GE faaliyetlerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileriye dönük
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern ve bilimsel metotlarla yürütmek

C) Hazine zararını önlemek için teftişle görevli personelin eğitim ihtiyaçlarını da
dikkate alarak adli ve hesap teftişlerini icra etmek

D) Hiçbiri

2. Aşağıdakilerden hangisi Millî Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında yer almaz?

A) Savunma Sanayi Müsteşarlığı
B) Askerî Adalet İşleri Başkanlığı
C) Askere Alma (ASAL) Dairesi Başkanlığı
D) Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı

3. Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı
maddeleri üretecek kuruluşların kurulması ve işletilmesi hangi bakanlığın görüşü
alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığının iznine bağlıdır?

A) Adalet Bakanlığı
B) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Sağlık Bakanlığı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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4. Canlıların toplu imhasına yönelik tasarlanan nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardan
oluşan kitle imha silahlarının ve bunları fırlatma vasıtalarının geliştirilmesinde
kullanılabileceğinden şüphe duyulabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatı aşağıdaki
hangi durumda Milli Savunma Bakanlığının iznine tabi tutulur?

A) Söz konusu malzeme ve teknolojinin, kitle imha silahları ve bunları fırlatma
vasıtalarını geliştirdiği ve bunların bir son kullanıcıya ihracının söz konusu
olmasına ilişkin şüphenin iletilmesi veya şüphe duyulması hâlinde

B) İhracatçı firma tarafından, ihracata konu olan malzemenin tamamı veya
parçasının kitle imha silahları ve bunları fırlatma vasıtalarının geliştirilmesinde
kullanılabileceğinden kuşku duyulduğu yönünde beyanda bulunulması

C) Ulusal ve uluslararası güvenliğin tehlikeye düşebileceği ve insan haklarının
ihlaline yol açabilecek durumlarda

D) Hepsi

DEĞERLENDİRME

Vermiş olduğunuz cevapları modül sonundaki Öğrenme Faaliyeti-3 testi cevap
anahtarı ile karşılaştırınız.

Yanlışlarınız var ise ilgili öğrenme faaliyetine geri dönerek eksiklerinizi tamamlayınız
ve faaliyeti tamamen öğreniniz, kendinizi yeterli bulana kadar faaliyeti tekrarlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu öğrenme faaliyeti ile Çevre ve Orman Bakanlığından dış ticaret için alınacak izin
ve belgelere ilişkin işlemleri yapabileceksiniz.

Bu öğrenme faaliyetine başlaman önce yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:
 Çevre ve Orman Bakanlığına giderek Bakanlığın görevleri ve teşkilat yapısı

hakkında bilgi edininiz.
 Ülkemizde ihracatı yapılan av hayvanlarının neler olduğunu öğreniniz.
 Av hayvanlarının ihracatında kullanılan izin belgesini temin ederek şeklini

inceleyiniz, nasıl doldurulduğu hakkında bilgi edininiz.

4. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

4.1. Görevleri

Çevre ve Orman Bakanlığı 01.05.2003 tarihinde kabul edilen ve 08.05.2003 tarih ve
25102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4856 sayılı yasa ile belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi suretiyle kurulmuş bir
bakanlıktır.

Resim 4. 1: Çevre kirliliği

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
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Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve
politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak, bu çerçevede araştırmalar ve
projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek,
uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak

 Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun
olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit
etmek

 Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile
birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak

 Atık ve yatıklar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı
özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf
edilmesi için denetimler yapmak, ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve
kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak, ülkenin
atık yönetim politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak,
tehlikeli hâllerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili
usul ve esasları yönetmelikle belirlemek

 Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik
ölçütler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri
gerçekleştirmek amacıyla laboratuvar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini
yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarından
yararlanmak

 Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması
muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin
teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın
bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek

 Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek
her türlü plan, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların
ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki
değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını
sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek

 Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla
ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak
kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları temel alınarak çevre düzeni
plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak

 Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve
kuruluşlarının iş birliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri
desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak

 Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve
kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, bu konuda faaliyette
bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası iş
birliği esaslarını yönetmelikle belirlemek

 Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve
denetlemek
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 Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak
üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim
faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek
ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak

 Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların
izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan
hazırlıkları ilgili kuruluşlarla iş birliği hâlinde yürütmek ve bu çalışmalara
Türkiye’nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslar arası
ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak

 Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak
 Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile devlet

ormanlarına ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri
yürütmek

 Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel
ağaçlandırma planı düzenlemek, bu planın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile
ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak

 Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak
 Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah

etmek, otlatma amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak
 Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma

yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek
 Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait

amenajman planlarını yapmak veya yaptırmak
 Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik

gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardımı
kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her
türlü tedbiri almak

 Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların
kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak

 Yurt içi odun ham madde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman
ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum,
fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek

 Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi
mesire yerleri ile biyolojik çeşitliliğin av ve yaban hayatı alanlarının tespiti,
yönetimi, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak

 Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri
ve eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek,
her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak,
yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak

4.2. Örgüt Yapısı

4856 sayılı Kanun’a göre Bakanlık Teşkilatı, Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı

kuruluşlardan meydana gelir. Bakanlık merkez teşkilatı ise, ana hizmet birimleri ile danışma

ve denetim birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.

Buna göre Bakanlığın teşkilat yapısını inceleyecek olursak;
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Merkez Teşkilatı-Ana Hizmet Birimleri

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü
 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
 Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü
 Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı
 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Merkez Teşkilatı-Danışma ve Denetim Birimleri

 Teftiş Kurulu Başkanlığı
 Strateji Geliştirme Başkanlığı
 Hukuk Müşavirliği
 Bakanlık Müşavirleri
 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Merkez Teşkilatı-Yardımcı Hizmet Birimleri

 Personel Dairesi Başkanlığı
 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 Savunma Sekreterliği
 Özel Kalem Müdürlüğü

Sürekli Kurullar

 Yüksek Çevre Kurulu
 Mahalli Çevre Kurulları
 Çevre ve Ormancılık Şurası
 Merkez Av Komisyonu

Taşra Teşkilatı

 İl Müdürlükleri
 Doğrudan Merkeze Bağlı Müdürlükler

Bağlı Kuruluşlar

 Orman Genel Müdürlüğü
 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

4.3. Av Hayvanları İhracatı

Ülkemizde av ve yaban hayvanlarının (kuşlar, memeliler ve sürüngenler) korunması

konusundaki en önemli yasal düzenleme 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’dur. Kara
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Avcılığı Kanunu, aslında ilk olarak 1937 yılında yürürlüğe girmiş ve bu kanuna göre her yıl

toplanan Merkez Av Komisyonu Kararları ile yaban hayatının yönetimi sağlanmıştır.

Aradan geçen sürede dünyada doğal kaynaklar aşırı ölçüde kullanılarak tahrip

edilmiştir. Hızlı sanayileşme süreci, orman ve meraların hızla yok edilmesi, tarımda aşırı ilaç

ve gübre kullanılması gibi pek çok neden yaban hayatı kaynaklarının çok kısa bir sürede

tahribine neden olmuştur. Ortaya çıkan bu durum nedeniyle dünyada doğal kaynakların

korunmasında, geliştirilmesinde ve işletilmesinde sürdürülebilirlik ilkesi esas alınmaya

başlanmıştır. Bu ilke çerçevesinde doğal kaynakların sadece o ülkenin değil, dünyanın ortak

mirası olduğu görüşü hâkim olmuştur. Bu görüş paralelinde uluslararası sözleşmeler

hazırlanmıştır. Av ve yaban hayatı için hazırlanan sözleşmelerde, nesli tehlikede olan türlerin

tür bazında veya bunların yaşam alanlarının korumaya alınması, insani olmayan avlanma

metotlarının yasaklanması, koruma altında olan yaban hayvanlarının gerek kendilerinin

gerekse deri, post gibi ürünlerinin uluslararası ticaretine kısıtlama ve yasaklamalar

getirilmiştir.

Bu zaman zarfında ülkemizde de benzer gelişmeler yaşanarak yaban hayatı hızla yok

olmaya başlamıştır. Bu nedenle Türkiye türlerin ve ekonomik sistemlerin korunması ve

akılcı kullanımını sağlamak konusunda pek çok uluslararası anlaşmaya taraf olmuş,

dünyanın ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı çevre sorunlarına uluslararası bir yaklaşımla

katılmıştır.

Ülkemizde yaban alanları her geçen gün iyice daralmış, yaşam alanları kirlenmiş ve

bilinçsiz avcılık konucu oluşan av baskısı yaban hayatını olumsuz etkilemiştir.

Resim 4. 2: Doğal hayat

Bu olumsuz tablonun ortadan kaldırılması ile ülkemizin en önemli doğal
kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir
yönetimi için gerekli yasal zemini sağlamak üzere taraf olduğumuz anlaşmalar, AB mevzuatı
ve ulusal mevzuatımızda meydana gelen değişiklikler de göz önüne alınarak hazırlanan yeni
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 11 Temmuz 2003 tarih ve 25165 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, av ve yaban hayvanlarının korunması ve
sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla gerek yerli türlerimizin gerekse uluslararası
anlaşmalarla korunan türlerin ticaretine düzenleme getirmek üzere yönetmelik
hazırlanmasını hükme bağlamıştır.

Bu kapsamda CITES sözleşmesi ek listeleri ile koruma altına alınan türler ile birlikte
Kara Avcılığı Kanunu kapsamında korunan ve CITES listelerine dâhil olmayan türler için de
ticareti düzenleyen “Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin
Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik” hazırlanarak 16 Haziran
2005 tarih ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe girmiştir. Bu
yönetmeliğin geçici maddeleri ile yönetmelikten önce elde edilmiş türlerin ve örneklerin
kayıt altına alınması için belirlenen süreler ve alınması gereken ruhsatlar için tanınan
sürelerde değişiklik yapılarak 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır.

Yaban hayvanları ticareti konusunda oldukça kapsamlı hazırlanan bu yönetmelik
hükümleri sadece CITES ek listeleri ile koruma altında olan türleri değil yaban hayvanları
konusunda koruma altında bulunan yerli türlerimizi ve tara olunan diğer uluslararası
anlaşmaların hükümleri çerçevesinde koruma altına alınmış türleri de kapsamaktadır.
Yönetmeliğin en önemli izin mekanizmasını CITES kapsamındaki türler için ithalat, ihracat
ve re-eksport belgelerinin CITES yönetim mercii olan Çevre ve Orman Bakanlığı İl
Müdürlüklerince verilmesini oluşturmaktadır. Bunun yanında gerek sözleşme hükümleri
gerekse 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nda belirlenen koruma tedbirleri yönetmelikle çok
sıkı kurallara bağlanmıştır. Yönetmeliğin getirdiği en önemli düzenlemeler;

 Yasal yollarla elde edildiğini ispat edemeyen kişilerin bu yönetmelik
kapsamındaki örnekleri 3 yıl içerisinde İl Müdürlüklerine teslim etmeleri

 Yasal yollarla elde edildiği tespit olunan örnekleri 3 yıl içerisinde kayıt altına
aldırmaları

 Müzeler, hayvanat bahçeleri ve sirklerin tür listelerini hazırlayıp bunlar için
bulundurma belgesi almaları

 Yaban hayvanı satışı yapan yerlerin ruhsat almaları
 Yaban hayvanı üretimi yapan işletmelerin kendilerini yönetmelik hükümlerine

uygun hale getirmesi ve kayıt altına alınmaları
 Üretilen ve hayvan satış yerlerinde bulundurulan hayvanların markalanması

zorunlulukları

Kara Avcılığı Kanunu taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereğince el konulan veya
doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya
tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına
bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve
rehabilitasyonlarının yapılacağı kurtarma merkezleri kurulur. Bu yerlerin kurulması ve
işletilmesine ilişkin esasların Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenmesi
hükmünü getirmiştir. Bu kapsamda hazırlanan “Av ve Yaban Hayvanları Üretme Yeri ve
İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında
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Yönetmelik” hazırlanarak 30.11.2004 tarih ve 25656 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır.

Bu yönetmelik kapsamında yer alan üretme yerleri ve istasyonlar özelikle yaban
hayvanlarının sayılarının artırılması ve doğaya yerleştirilmesi amacıyla Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından kurulan yerler olup ticari amaçlı üretim yapılması söz konusu değildir.

4.4. Canlı Av ve Yaban Hayvanı İthalatı

Canlı av ve yaban hayvanı türleri ve bunlardan elde edilen ürünleri ithal etmek isteyen
ithalatçı firma, ithal edilen türlerin doğruluğunu belgelemek için ilgili il müdürlüğüne bir
dilekçe ve ekinde; proforma fatura veya fatura ile ithalatın yapılacağı gümrüğün bulunduğu
ilin, il müdürlüğüne başvurur.

İl müdürlüğü proforma fatura veya faturada beyan edilen türlerin ve ürünlerin Kanun
ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere göre ithalata uygun olup
olmadığını kontrol eder. İthalatı uygun görülenler için il müdürlüğü proforma fatura veya
faturanın bir suretini alarak ithalatın uygun olduğuna dair ön izin niteliğindeki İthalata
Uygunluk Belgesini (Ek-16/A) üç nüsha olarak onaylar. Onaylanan bu belgenin birinci
nüshası il müdürlüğünde muhafaza edilir, ikinci ve üçüncü nüshası ilgiliye verilir.

4.5. Tehlikeli Atıkların İhracatı

Resim 3. 3: Çevre kirliliği
Ülkemizde atıkların bertarafı için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin

bulunmaması hâlinde ve söz konusu atıkları ithalatçı devletin yetkili otoritesinin kabul
etmemesi durumunda ihraç edilebilir. Bu durumda, atıkların sınırlar ötesi taşınışına izin
verilmeden önce transit devletlerin atığı ithal edecek devletin yazılı onayları Bakanlıkça
(Ülkemizde Çevre ve Orman Bakanlığı) alınır.

İhraç edilecek atıklar için şekil 4.1’de gösterilen bildirim formu iki nüsha hâlinde
ihracatçı firma tarafından doldurularak Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça, bildirim formunun
ithalatçı devletin ve transit devletlerinin yetkili makamlarına gönderdiği tarihten itibaren
altmış gün içinde yazılı onay verilmezse ihracat işlemi başlatılamaz.
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Ülkemizin transit devlet olması hâlinde, Bakanlığa en az altmış gün önce bildirimde
bulunulması zorunludur. Bakanlık, söz konusu transit taşıma işlemine şartlı veya şartsız izin
verebilir, izin vermeyi reddedebilir veya en geç altmış gün içinde bildirimde bulunan taraftan
bilgi isteyerek yazılı cevabını bildirir.

Atıkların uluslararası taşınışında uygulanacak usul ve esaslar şunlardır:
 Taşıyıcı, taşıma belgesini atıkların taşınışına başladığı andan itibaren nihai

bertaraf yerine kadar, taşıma süresince yanında bulundurmak ve bu belgeyi
istendiğinde güvenlik ve taşıma ile ilgili makamların incelemesine sunmak
zorundadır.

 Atıkların sınırlar ötesi taşınışından sorumlu olan şahıslar, söz konusu atıkların
teslim edilmesi veya teslim alınması sırasında taşıma belgesini imzalamakla
yükümlüdür.

 Bertaraf eden, söz konusu atıkları teslim almış olduğunu ve işlemin bildirimde
belirtildiği şekilde tamamlandığını gösteren belgeyi ihracatçıya ve Bakanlığa
iletmekle yükümlüdür. İhracatçı bu belgeyi alamadığı takdirde Bakanlık
kanalıyla bu durumu ithalatçı devlete bildirir.

 Atıkların sınırlar ötesi taşınışında uluslararası paketleme, etiketleme ve taşıma
standartlarına uyulur.

 Atıkların sınırlar ötesi taşınışının bu yönetmeliğe göre tamamlanamadığı
durumlarda, ihracatçı devlet, ithalatçı devletin bilgi verdiği tarihten itibaren
doksan gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacakları başka bir süre
içinde geri almayı temin eder.

1) Notifier/exporter
(name, address) and
tax identification no.
where applicable:

Tel:
Fax:

Contact person:

T. I. No:

5) Notification concerning (6)

NO:

A (i) Single movement B (i) Disposal (no recovery)

(ii) General notification (ii) Recovery operation

(multiple movements)

C* Pre-authorized recovery facility Yes

No

* (only to be completed if B (ii) applies)

2) Consignee (Name,
address) and registration
No. where applicable:

Tel:
Fax:

Contact person:

Reg-No:

6) Total intended number of
shipments:

7) Total intended quantity:

………… Kg

…………………… Liters

8) First shipment not before: Departure of last shipment not after:

3) Intended Carrier(s)*
(name, address) and

9) Disposal/ Recovery facility (name, location, address):
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registration

No where applicable:

Tel:
Fax:

Contact person:

Reg- No:

*(attach list if more than
one)

Tel: Fax:

Contact person:

License No where applicable:

And limit of validity:

4) Waste
generator/producer
(name and address)
and registration No/
Tax Identification

No where applicable:

Tel:
Fax:

Contact person:

T.I. No:

Process and location of
generation:* Reg-No:

* (attach details if
necessary)

10) Method of disposal/recovery operation (1)

and technology employed:*

*(attach details if necessary)

11) Mode(s)
of

transport
(2)

12)
Packaging

types
(3)

13) H
number(4)

14) Y Number

15) Name and chemical
composition of the waste:

16) Physical
characteristics (5) at
20 0C

17)UN identification number:

UN class: and proper shipping name:

18) Waste identification code

-in country of export/dispatch:

-in country of import/destination:

European Waste Catalogue (EWC):

International Waste Identification
Code(IWIC):

Basel Code:

OECD classification (1) amber red
green and Number:

Other (specify)* * (attach
details)

19) Special loading requirements including emergency
provisions in case of accidents:*

*(attach details if necessary)

20) Concerned countries, code numbers of competent authorities (where applicable), and specific points of
entry and exit:

Country of export/dispatch Transit countries* Country of import/destination
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(written consent(s) of Competent
Authorities of Transit Country(ies)
will be attached)

Point of exit: Point of entry:

Point of exit:

Point of entry:

Point of exit:

Point of entry:

21) Notifier/exporter's declaration: I certify that the above
information is complete and correct to the best of my knowledge.
I also certify that legally-enforceable written contractual
obligations have been entered into and that any applicable
insurance or other financial guarantees are/or shall be in force
covering the transfrontier movement.

Name: Signature:
Date:

22) Number of annexes attached:

FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES

23) TO BE COMPLETED BY
COMPETENT AUTHORITY OF

COUNTRY OF IMPORT:

Notification received
Acknowledgment sent

On: on:
Name, address

Tel., telefax of competent authority, stamp
and/or signature

24) CONSENT TO THE MOVEMENT PROVIDED BY
COMPETENT AUTHORITY OF COUNTRY OF EXPORT:

Of (name of country) on:

Name, address

Telephone, telefax of competent authority, stamp and/or
signature

Şekil 4.1: Tehlikeli atık ihracatında kullanılan ihracat formu

İhracatçının bir yıllık süre için genel bir bildirimde bulunmasına izin verilebilmesi
için;

 Sevk edilecek atıkların cinsi, kesin miktarı veya periyodik listesi gibi
Bakanlığın isteyeceği bilgilerin bulunması

 Atıkların aynı fiziksel ve kimyasal özellikleri taşıması
 İhracatçı devletin aynı gümrük giriş-çıkış kapısını kullanması
 Atıkların aynı bertaraf tesisine sevk edilmesi zorunludur.

Tehlikeli atıkların ihracatı başvurularında talep edilen evraklar şunlardır:
 Bildirim formu (firma tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış),

iki nüsha
 İthalatçı firma ile yapılan sözleşmenin örneği (İngilizce)
 Taşıma firmalarının listesi (ad ve adresleri)
 Güzergâh
 Sigorta
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4.6. Tehlikeli Atıkların İthalatı

Bakanlık, çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların ithalatına
dair dış ticarette standardizasyonuna ilişkin 2008/3 sayılı tebliği yayınlamıştır. Buna göre;

Tebliğin ekinde sunulan 1/A, B, C sayılı listelerdeki atık ve metal hurdaların ithalatında, bu

atık ve metal hurdaların çevrenin korunması yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi veya

Uygunluk Belgesi ile belgelenmelidir. Belgeler Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde

İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında

beyannamenin tescili sırasında gümrüklerce istenir. Tebliğe göre atıklar kontrol belgesi

alınmarak malın çıkışından önce Çevre ve Orman Bakanlığına başvurulmalıdır. Bunun için;
 Firma dilekçesi (tarih, sayı, firma kaşesi ve yetkili imza yer almalıdır),
 Kontrol Belgesi formu (Ek-3) (2 nüsha; firmanın ıslak kaşesi bulunmalı ve atığın

kullanım amacı açık olarak belirtilmelidir),
 Proforma fatura (1 asıl, 1 suret ve 2 adet noter tasdikli Türkçe tercümesi; proforma

faturada ithal edilecek maddenin G.T.İ.P. numarası, menşe ülkesi, ithalatçı firmanın
adı, adresi ve ticari unvanı, ihracatçı firmanın ıslak kaşesi veya soğuk mührü,
yetkilinin imzası, tarih ve sayı yer almalıdır),

 Sanayiciye ait kapasite raporu, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi, ithalatçı
firmanın imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi

 Atık ile ilgili laboratuar analiz belgesi ve Türkçe tercümesi,
 D1 Kodlu atık için Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 Atık için radyasyon belgesinin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ
Kontrol Belgesi Tarihi:
Kontrol Belgesi No:

G.T.İ.P.:
Atık veya metal hurdanın ismi(1):

Atık veya metal hurdanın miktarı (ton veya metreküp)
:
İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi:

İthalatçı firmanın vergi sicil numarası:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı, adresi:

Atık veya metal hurdanın menşe ülkesi:

Atık veya metal hurdanın yükleneceği ülke:

Transfer yapılacak ülke/ülkeler:

Atık veya metal hurdanın kullanım amacı:
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Atık veya metal hurdayı kullanacak firmanın/
firmaların ticaret unvanı, adresi ve telefon no:
(1) Proforma faturada tek isim altında birden fazla atık veya metal hurdası söz konusu olduğunda,
bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Çevrenin
Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette
Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2008/3) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt
ederiz.

Firma kaşesi
Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette

Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2008/3) hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik
onaylı proforma fatura kapsamındaki atığın ithali çevrenin korunması yönünden uygun
görülmüştür.

Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.
İmza ve mühür

Tarih

inşaat işlerinde ve gemi raspalama işlemlerinde kullanılması durumunda kapasite
raporu şartı aranmaz. Yine bu maddelerin gemi raspalama işlemi haricinde kullanılacağının
belgelenmesi halinde, yıllık 100 tonu aşmamak kaydı ile Kontrol Belgesi alınabilir.

4) Ek-1/A sayılı listede yer alan 39.01–39.14, 3915.20.00.00.00, 3915.90.90.00.00 ve
7001.00.10.00.00 GTİP numaralı atıkları ithal etmek isteyen sanayicilere; Ek-1/B sayılı
listede yer alan metal hurdaların ithalatında sadece metal hurdayı ergiterek işlem yapan
sanayicilere ve Ek-1/C sayılı listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen sanayicilere Çevre
ve Orman Bakanlığı tarafından (Ek 4)’te yer alan formata uygun olarak Uygunluk Belgesi
düzenlenir.

T.C.
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

UYGUNLUK BELGESİ

Belge No: …… ….

İşbu Uygunluk Belgesi, 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 41. Maddesi uyarınca ve …/…/2007 tarih ve
……… sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevrenin Korunması



61

Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon
Tebliği (Tebliğ No: 2008/3)” hükümlerine istinaden, ithal edilecek ……………………
GTİP nolu “……………………..”ın ithali için …/…/2008 - .../…/2009 tarihleri arasında
geçerli olmak üzere …………………………… firmasına verilmiştir.

Bakan a.
Genel Müdür

Uygunluk Belgesi alınabilmesi için;

 Firma dilekçesi (tarih, sayı, firma kaşesi ve yetkili imza yer almalıdır),
 Sanayiciye ait kapasite raporu, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin noter

tasdikli suretleri,
 Ek-1/A sayılı listede yer alan 39.01-39.14 G.T.İ.P.’li (39.03 hariç) ikincil kullanım

amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca,
münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde
İşleme İzin Belgesi,

 Metal hurdayı ergiterek üretim yapan sanayi kuruluşlarının, Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde radyasyon ölçüm sistemine
(bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazları)
sahip olduğunu gösteren belge ile radyasyon güvenliği konusunda personele verilen
eğitim sertifikalarının aslı veya noter tasdikli suretleri,

 Ek-1/C sayılı listede yer alan 2620.11.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı atıkları alan
tesisler için lisans veya geçici çalışma izni,

 Ek-1/C sayılı listede yer alan 2618.00.00.00.00, 2620.30.00.00.00,
2620.99.10.00.00, 2621.90.00.90.00 GTİP numaralı atıkların gemi ve yüzey
raspalama amacıyla getirilmesi durumunda, bakiye atık bertarafına ilişkin Çevre ve
Orman Bakanlığı’nın uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarla yapılacak sözleşmenin
noter tasdikli sureti

Kontrol Belgesinin süresi 6 ay, Uygunluk Belgesinin süresi ise 1 yıldır ve bu süreler
değiştirilemez. Kontrol Belgesi ve Uygunluk Belgesi alınması durumunda, ithalatçı veya
temsilcisi aşağıdaki belgeleri belirtilen süre içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığı’na
iletmekle yükümlüdür.

Tebliğde yer alan atık listeleri sürekli değişiklik gösterdiğinden modül içinde
verilmemiştir. İlgili listelere çevre ve orman bakanlığının dış ticaret ile ilgili sitelerinden
ulaşabilirsiniz.
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Atık ithalinde bulunan şirketlerin uygunluk belgelerini aylık olarak kapatabilmeleri
için aşağıdaki belge düzenlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Çevre ve Orman Bakanlığının görev ve
birimlerini ayırt ediniz.

 Bakanlığın Başbakan’a karşı sorumlu
olduğunu bilmelisiniz.

 Bakanlık ile ilgili izin belgelerini temin
ediniz.

 İhraçla ilgili izin belgelerinin Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından
düzenlendiğini bilmelisiniz.

 Belgenin şeklini inceleyiniz.
 Belgelerin belirli standartlarda

hazırlandığını bilmelisiniz.

 Belgenin hangi durumlar için
verileceğini ayırt ediniz.

 İzin belgelerinin verilebilmesi için
ihraca konu olan mallarla ilgili şartların
yerine getirilmesi gerektiğini
unutmamalısınız.

 Av hayvanları ihracatı prosedürlerini
biliniz ve gerekli izinleri alınız.

 Harp silah ve mühimmat ihracatında
Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri
Bakanlığının görüşlerinin alınması
gerektiğini bilmesiniz.

 Tehlikeli atıkların neler olduğunu ayırt
ediniz.

 Tehlikeli atıkların ihracatının Çevre ve
Orman Bakanlığının iznine tabi
olduğunu unutmamalısınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Orman Bakanlığı’nın görevlerinden biri değildir?

A) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hastalıkları ve
tedavileri hakkında yayım hizmetlerini götürmek, veteriner sağlık teknisyeni ve
laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak,

B) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve

politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak, bu çerçevede, araştırmalar ve

projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek,

uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak,

C) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması

muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin

teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın

bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek,

D) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve

kuruluşlarının işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri

desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak,

2. Ülkemizde av ve yaban hayvanlarının korunması konusundaki en önemli yasal

düzenleme ……………………………………….……..’dur.

3. Aşağıdakilerden hangisi Çevre ve Orman Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinden biri

değildir?

A) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
B) Çevre ve Orman Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

DEĞERLENDİRME

Vermiş olduğunuz cevapları modül sonundaki Öğrenme Faaliyeti-4 testi cevap
anahtarı ile karşılaştırınız.

Yanlışlarınız var ise ilgili öğrenme faaliyetine geri dönerek eksiklerinizi tamamlayınız
ve faaliyeti tamamen öğreniniz, kendinizi yeterli bulana kadar faaliyeti tekrarlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Bu öğrenme faaliyeti ile Kültür ve Turizm Bakanlığından dış ticaret için alınacak
izin ve belgelere ilişkin işlemleri yapabileceksiniz.

Bu öğrenme faaliyetine başlamadan önce yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:
 Bakanlığa giderek görevleri ve teşkilat yapısı hakkında bilgi edininiz.
 Bakanlığın yetkileri içerisinde düzenlenen ihracat izin belgelerinin neler

olduğunu ve ihracat prosedürlerini öğreniniz.
 Ülkemizde bulunan av ve yaban hayvanlarının neler olduğunu araştırınız.

5. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve turizm bakanlığımız sahip olduğumuz kültür varlıklarını korumak ve bunları
dünyaya tanıtır.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–5
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5.1. Görevleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı Kanun ile kurulmuştur.
Bu Kanun’un amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak,
değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini
önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı
sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve
desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarını ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve iş birliği yapmak üzere Kültür ve
Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:
 Millî, manevi, tarihî ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak,

yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî
bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak

 Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek,
bu kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve iş birliği yapmak

 Tarihî ve kültürel varlıkları korumak

 Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü hâline getirmek için yurdun
turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak

 Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini
yönlendirmek

 Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde
kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak

 Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân
ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini
yürütmek

 Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak
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5.2. Örgüt Yapısı

Kültür ve Turizm Bakanlığının örgüt yapısı Şema 5.1’de gösterilmektedir.

Şema 5.1: Kültür ve Turizm Bakanlığının örgüt yapısı
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5.3. Bakanlıktan Alınan İzin ve Belgeler

5.3.1. Halı Ekspertiz Raporu

Halı, gümüş, bakır vb. gönderilerin ihracatında ihracatçı firma, söz konusu malı yeni
üretmiş ise ve düzenlemiş olduğu fatura üzerinde malın yeni imal olduğunu belirtmesi
durumunda çıkış gümrüğü tarafından ayrıca bir belge istenmez. Beyan edilen malın
gerçekten yeni imalat olup olmadığı ihracatçı firmanın sorumluluğundadır. Beyanatın
gümrük makamları tarafından bir bağlayıcılığı yoktur. Şüphe durumunda her türlü mal için
ekspertiz raporu istenebilir.

Resim 5. 1: El dokumu halı

Ekspertiz raporu (müze raporu), yurt dışına gönderilecek el yapımı halı, kilim,
seramik, resim, değerli taş işlemeli süs eşyaları, lületaşı, bakır ve pirinçten mamul hediyelik
eşya vb. eşyaların ihracatı sırasında herhangi bir tarihî değeri olup olmadığını belirten
rapordur. Tarihi eser riski söz konusu olan her türlü malzeme için istenebilir. Müze raporu,
ilgili müze müdürlüklerinden alınabilir. Çıkış sırasında gümrük tarafından istenir.

Eski Eserler Mevzuatı uyarınca, eski eser niteliği taşıyan malların ihracı yasaktır.
Ülkemizden ihraç edilen el halılarının eski eser niteliğinde olup olmadığını belirlemek için
ilgili mal, ihracatçının bağlı bulunduğu Oda’ca ekspertiz işlemine tabi tutulur. Bu işlem için
bir dilekçe ile Oda’ya başvurulur. Tayin edilen iki Oda eksperi (yolcu beraberinde
götürülenler için beş halıya kadar bir eksper) ve Oda memuru nezaretinde kontrol edilen
halıların yeni olması hâlinde, değer tespiti de yapılarak mühürlenir.

Düzenlenen raporun bir sureti, Gümrük İdarelerine ibraz edilmek üzere ihracatçıya
verilir.
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Oda tarafından ekspertize tabi tutulan halıların eski olduğunun saptanması hâlinde,
Türk İslam Eserleri Müzesince ikinci bir ekspertiz işleminden geçilir. Halıların eski eser
olmadığını gösteren rapora istinaden Oda’ca ilk raporda yer alan hususlar da belirtilerek
Gümrük İdarelerine ibraz edilmek üzere rapor sureti ihracatçıya verilir.

5.3.2. Antika Hediyelik Eşya

Ülkemizden ihraç edilen bakırdan ve pirinçten mamul hediyelik eşyaların ihracı, Eski
Eserler Kanunu gereğince ilgili müze eksperlerince ekspertize tabi tutulmakta ve bunun
sonucuna göre düzenlenen rapora göre Gümrük İdarelerince ihracına izin verilmektedir.

Resim 5. 2: Hediye antika
Bu tür bir malı ihraç edecek kişilerin, bağlı bulunduğu Oda’ya bir dilekçe ile

başvurmaları gerekmektedir.
Yurtdışından taşınır kültür ve tabiat varlığı getirmek serbesttir. Bu kültür varlıklarını

getirenler, bunların her birinin niteliklerini (adı, cinsi, ölçüsü vs) belirten fotoğraflı envanter
listesini yurda girişlerinde beyan etmek ve bu listenin bir nüshasını ilgili müzelere vermek
zorundadır.

Müzayede amacıyla getirilen kültür varlıkları için müzayedenin yapılacağı yerdeki
Müze Müdürlüğüne müzayede tarihinden en az bir ay önce başvurulur.Yurtdışından getirilen
taşınır kültür varlıklarından müze koleksiyonlarını tamamlayıcı nitelikte görülenlerin satın
alma hakkı öncelikle ilgili müzelere aittir. Müzelerce satın alınamayanların satışı yapılabilir.

Bu varlıkların değerlerini takdir değerlendirme komisyonları belirler.Değerlendirme
Komisyonları; ilgili müzeden iki ihtisas elemanı, üniversitelerin ilgili bölümlerinden
seçilecek iki temsilci ile taşınır kültür varlığı ticareti yapanlar adına katılacak bir temsilciden
oluşur.

Yurtiçinde satışı yapılanlara dair belge ilgili müzeye verilir. Yurda giriş sırasında
yapılan envanter listesinden çıkarılır. Envanter listesinde bulunan, ancak satışı
yapılamayanların yurtdışına çıkarılması serbesttir.

Yurtiçinde derlenen etnoğrafik nitelikteki taşınır kültür varlıklarının satışının
yapılacağı müzayedelerde kültür varlıklarının kontrolü, ilgili müze müdürlüğünce yapılır.
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5.3.3. Lületaşı İhracatı

Ham lületaşının yurtdışına gönderilmesini önlemek amacıyla, ihraç edilecek lületaşı
mamulleri ekspertize tabi tutulmaktadır. İşlem için ihracatçı, bağlı bulunduğu odaya fatura
ve ilgili form ile başvurur. Ekspertiz komitesi nezaretinde lületaşı mamulleri, ileri derecede
işlem görmüş olması ve “Türk Elişi Sanatının” estetiğinden yoksun bulunmaması gibi
hususlar dikkate alınarak incelenmektedir. İncelendikten sonra ambalajlanan mamuller,
bölge ticaret ve sanayi müdürlüğü ve oda tarafından mühürlenerek, gümrük idarelerine
teslim edilmek üzere tanzim edilen bir rapor ile birlikte ihracatçıya verilir.

Bu belgeleri ihracatçılar düzenleyip onaylayacakları gibi alıcının ismini vereceği bir
merci tarafından da düzenlenebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve
birimlerini sayınız.

 Bakanlığın Başbakan’a karşı sorumlu
olduğunu bilmelisiniz.

 Bakanlık ile ilgili izin belgelerini temin
ediniz.

 İhraçla ilgili izin belgelerinin müze
müdürlüklerinden alındığını
bilmelisiniz.

 Belgenin şeklini inceleyiniz.
 Belgelerin belirli standartlarda

hazırlandığını bilmelisiniz.

 Belgenin hangi durumlar için
verileceğini ayırt ediniz.

 İzin belgelerinin verilebilmesi için
ihraca konu olan mallarla ilgili şartların
yerine getirilmesi gerektiğini
unutmamalısınız.

 İhraç edilecek halılara ekspertiz raporu
alınız.

 Raporun müze eksperleri tarafından
imzalandığını bilmelisiniz.

 Gümrük İdaresine ekspertiz raporunu
ibraz ediniz.

 İhracat sırasında müze raporlarının
Gümrük İdarelerine verileceğini
unutmamalısınız.

 Müze eksperlerinden antika eşyalar için
rapor alınız.

 İhraç edilecek eşya sayısına göre eksper
sayısının değişeceğini bilmelisiniz.

 Gümrük İdaresine ekspertiz raporunu
ibraz ediniz.

 Tüm ekspertiz raporlarının Gümrük
İdaresine ibraz edilmesi gerektiğini
unutmamalısınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlerinden biri değildir?

A) Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile
birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak

B) Millî, manevi, tarihî ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak,
yaşatma değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî
bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak

C) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak
D) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü hâline getirmek için yurdun

turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak

2. ……………………………. Yurt dışına gönderilecek el yapımı halı, kilim, seramik,
resim, değerli taş işlemeli süs eşyaları, lületaşı, bakır ve pirinçten mamul hediyelik eşya vb.
eşyaların ihracatı sırasında herhangi bir tarihî değeri olup olmadığını belirten rapordur.

DEĞERLENDİRME

Vermiş olduğunuz cevapları modül sonundaki Öğrenme Faaliyeti-5 testi cevap
anahtarı ile karşılaştırınız.

Yanlışlarınız var ise ilgili öğrenme faaliyetine geri dönerek eksiklerinizi tamamlayınız
ve faaliyeti tamamen öğreniniz, kendinizi yeterli bulana kadar faaliyeti tekrarlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığının görevlerindendir?

A) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
denetlemek, ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak

B) Her türlü gelir-gider işlemlerine ait kanun tasarlarını ve diğer mevzuatı
hazırlamak ve hazırlanmasına katılmak

C) Dünyadaki teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek ülke koşullarına
uyarlanmasını sağlamak, diğer ilgili devlet kurum ve kuruluşları ile koordineli
çalışarak yerli savunma sanayiinin payını artırmak için araştırma ve geliştirme
çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek

D) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak

2. Özel fatura (istisna belgesi) aşağıdaki Bakanlıklardan hangisi tarafından düzenlenir?

A) Çevre ve Orman Bakanlığı
B) Kültür ve Turizm Bakanlığı
C) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
D) Maliye Bakanlığı

3. Aşağıdakilerden hangisinin İhracatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir?

A) Gübre ihracatı
B) Su ürünleri ihracatı
C) Tohum ihracatı
D) Hepsi

4. Nesli tehlikede olan yabani hayvan ve bitki türlerinin ihracat, ithalat, yeniden ihracatı
ve denizden girişinde yönetim mercileri tarafından düzenlenen sözleşmeye ne ad
verilir?

A) CITES belgesi
B) Uluslararası orijin ve bitki sağlık sertifikası
C) Hayvan orijin ve veteriner sağlık sertifikası
D) IMA1 sertifikası

5. Aşağıdakilerden hangisinin ihracatında ihracat izni için Tarım ve Orman Bakanlığı
TÜGEME’e (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi
gerekmektedir?

A) Doğa mantarı ihracatı
B) Su ürünleri ihracatı
C) Doğal çiçek soğanları ihracatı
D) Zirai mücadele ilaç ve aletleri ihracatı

MODÜL DEĞERLENDİRME
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6. CITES belgelerinde yer alan türler için izin ve belgelerin düzenlenmesiyle yetkili
yönetim mercilerine, izin ve belgelerin düzenlenmesi ve sözleşmede belirtilen
tavsiyeleri yapacak olan bilimsel merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)
B) Dış Ticaret Müsteşarlığı
C) Çevre ve Orman Bakanlığı
D) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

7. Tarım ve Orman Bakanlığında müsteşara yardımcı olmak üzere kaç tane müsteşar
yardımcısı görevlendirilebilir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

8. Zirai mücadele ilaç ve aletlerinin ihracatında ihraç izni ne kadarlık bir süreyi kapsar?
A) 1 yıl
B) 9 ay
C) 3 ay
D) 1 ay

9. Harp Silah ve Mühimmatı ihracatı hangi Bakanlığın iznine bağlıdır?

A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
B) Millî Savunma Bakanlığı
C) Adalet Bakanlığı
D) Maliye Bakanlığı

10. Aşağıdakilerden hangisi Millî Savunma Bakanlığı Teşkilatında yer almaz?

A) Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı
B) Maliye Dairesi Başkanlığı
C) Askere Alma (ASAL) Dairesi Başkanlığı
D) F-16 Sistem Yönetim Dairesi

11. Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik
ölçütler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek
amacıyla laboratuvar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu
kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarından yararlanmak hangi Bakanlığın görevidir?
A) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
B) Çevre ve Orman Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
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12. Ülkemizde halı ve antika hediyelik eşya ihracatında kullanılan ekspertiz raporuhangi
Bakanlığın iznine bağlıdır.

A) Çevre ve Orman Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
D) Kültür ve Turizm Bakanlığı

DEĞERLENDİRME

Bu testte verdiğiniz cevapları modül sonundaki modül değerlendirme testi cevap
anahtarı ile karşılaştırınız.

Yanlışlarınız var ise ilgili öğrenme faaliyetine geri dönerek eksiklerinizi tamamlayınız
ve faaliyeti tamamen öğreniniz, kendinizi yeterli bulana kadar faaliyeti tekrarlayınız.
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PERFORMANS TESTİ ( YETERLİK ÖLÇME)

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Maliye Bakanlığının görevlerini öğrenebildiniz mi?

2. Bakanlığın izin veren birimlerini seçebildiniz mi?

3. Özel faturayı temin edebildiniz mi?

4. Özel faturanın şeklini öğrenebildiniz mi?

5. Özel faturanın hangi durumlarda verileceğini öğrenebildiniz
mi?

6. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevlerini öğrenebildiniz
mi?

7. Bakanlığın izin veren birimlerini seçebildiniz mi?

8. İzin belgelerini ilgili birimlerden temin edebildiniz mi?

9. İzin belgelerinin şeklini öğrenebildiniz mi?

10. İzin belgelerinin hangi durumlarda verileceğini öğrenebildiniz
mi?

11. Uluslararası orijin ve bitki sağlık sertifikasının şeklini
öğrenebildiniz mi? Teslim edebildiniz mi?

12. Hayvansal ürünler ile ilgili sağlık sertifikasının şeklini
öğrenebildiniz mi? Teslim edebildiniz mi?

13. Gübre ihracatı işlemlerini öğrenebildiniz mi?

14. Tohum ihracatı işlemlerini öğrenebildiniz mi?

15. Su ürünleri ihracatı işlemlerini öğrenebildiniz mi?

16. Yarış atları ihracatını öğrenebildiniz mi?

17. Yem ihracatı işlemlerini öğrenebildiniz mi?

18. Zirai mücadele ilaç ve aletleri ihracatı işlemlerini
öğrenebildiniz mi?
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19. Veteriner ilaçları ihracatı işlemlerini öğrenebildiniz mi?

20. Doğal çiçek soğanları ihracatı işlemlerini öğrenebildiniz mi?

21. Damızlık hayvan ihracatı işlemlerini öğrenebildiniz mi?

22. Doğa mantarı ihracatı işlemlerini öğrenebildiniz mi?

23. Mavi yüzgeçli orkinos ihracatı işlemlerini öğrenebildiniz mi?

24. CITES belgesi düzenleyebildiniz mi? Teslim edebildiniz mi?

25. Millî Savunma Bakanlığının görevlerini öğrenebildiniz mi?

26. Bakanlığın izin veren birimlerini seçebildiniz mi?

27. İzin belgelerini ilgili birimlerden temin edebildiniz mi?

28. İzin belgelerinin şeklini öğrenebildiniz mi?

29. İzin belgelerinin hangi durumlarda verileceğini öğrenebildiniz
mi?

30. Harp silah ve mühimmat ihracatı prosedürlerini öğrenebildiniz
mi?

31. Çevre ve Orman Bakanlığının görevlerini öğrenebildiniz mi?

32. Bakanlığın izin veren birimlerini seçebildiniz mi?

33. İzin belgelerini ilgili birimlerden temin edebildiniz mi?

34. İzin belgelerinin şeklini öğrenebildiniz mi?

35. İzin belgelerinin hangi durumlarda verileceğini öğrenebildiniz
mi?

36. Av hayvanları ihracatı prosedürlerini öğrenebildiniz mi?

37. Tehlikeli atıkların neler olduğunu öğrenebildiniz mi?

38. Nesli tehlikede olan hayvan ve bitkiler için CITES belgesi
düzenlediniz mi? Gümrük beyannamesine eklediniz mi?
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39. Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlerini öğrenebildiniz mi?

40. Bakanlığın izin veren birimlerini seçebildiniz mi?

41. İzin belgelerinin şeklini öğrenebildiniz mi?

42. İzin belgelerinin hangi durumlarda verileceğini öğrenebildiniz
mi?

43. İhraç edilecek halılara ekspertiz raporu alabildiniz mi?

44. Gümrük İdaresine ekspertiz raporunu ibraz edebildiniz mi?

45. Gümrük İdaresine ekspertiz raporunu ibraz edebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Performans testi sonucunda cevaplarınızı değerlendiriniz. Eksikleriniz varsa modülün
ilgili faaliyetine dönerek tamamlayınız. Eğer cevaplarınız “Evet” ise yeni modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1 C
2 Müsteşar
3 A

4
Özel fatura

(istisna belgesi)

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1 C

2
Uluslararası

orijin ve bitki
sağlık sertifikası

3 A
4 B
5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI

1 D
2 A
3 B
4 D

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI

1 A

2
Kara Avcılığı

Kanunu
3 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 CEVAP ANAHTARI

1 A
2 Ekspertiz raporu

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 B
2 D
3 D
4 A
5 C
6 A
7 B
8 C
9 B

10 A
11 B
12 D
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