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DAĞITIM YERLERİNE 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, kedi-köpek maması üretiminde kullanılmak üzere ithal edildiği 

bildirilen sakatatların sınıflandırılması konusunda gümrük idarelerinde bazı tereddütler yaşandığı 

anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 02.06 tarife pozisyonuna ilişkin açıklamalarında; 

"Bu pozisyonda yer alan yenilebilen sakatatlar aşağıdakileri kapsar: başlar ve parçaları (kulaklar dahil), 

ayaklar, kuyruklar, kalpler, memeler, karaciğerler, böbrekler, dana veya kuzu uykulukları (timus bezleri 

ve pankreaslar), beyinler, akciğerler, gırtlaklar, etin parçalara ayrılması ile ortaya çıkan kalın veya ince 

artıklar (kırpıntılar), dalaklar, diller, amnion zarları, omurilikler, yenilebilen deriler, üreme organları 

(örneğin; döl yatağı, yumurtalıklar, testisler), tiroid bezleri, hipofiz bezleri. ..." denilmektedir. 

Söz konusu İzahname hükmünde sayılan sakatatların insan tüketimi için kullanılmaya uygun olmadığı 

gerekçesiyle 05.11 tarife pozisyonundan beyan edilmesi halinde; eşyanın ambalaj ve hijyen koşulları, 

menşei ülke makamlarınca düzenlenen Sağlık Sertifikasında eşyanın insan veya hayvan beslenmesine 

yönelik olduğuna ilişkin ibare, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili birimlerince düzenlenen 

Veteriner Giriş Belgeleri ve Uygunluk Yazılarındaki eşyanın tanımlanma şekli birlikte değerlendirilerek 

sınıflandırmaya karar verilecektir. 

05.11 tarife pozisyonundan beyan edilen ve yukarıda belirtilen inceleme sonucunda gümrüğünce 

sözkonusu tarife pozisyonunda sınıflandırılmasına karar verilen eşyaya ilişkin olarak;  

a) İthalatçı firmadan eşyanın depolanacağı ve üretimde kullanılacağı yer, kullanım amacı ve üretimin 

yapılacağı süreyi bildiren taahhütname alınması,  

b) 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 2. maddesine istinaden ilgili firma adına düzenlenmiş Sanayi 

Sicil Belgesinin ve kapasite raporunun beyannameye eklenmesi suretiyle, beyana ilişkin mevzuatın 

öngördüğü diğer hususlarda bir aykırılık görülmemesi kaydıyla eşyanın ithalat işlemlerinin yapılması, 

c) İthalat işlemini müteakip, taahhütnamede belirtilen süre içerisinde ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Kontrol Şubesince veya firmanın bildireceği adresin başka bir Bölge Müdürlüğü görev 

alanına girmesi halinde, ilgili Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine firma tesisinin bulunduğu yerdeki 

Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesince firmanın üretim tesisleri ve muhasebe kayıtları üzerinden eşyanın 

gümrük beyannamesinde ve taahhütnamede belirtilen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının 

yerinde tespit edilerek bir rapora bağlanması ve rapor sonucuna göre işlemlerin sonlandırılması, 

 

 

 

 

 



 

d) Yükümlüsünce taahhütnamede belirtilen sürenin uzatılması talebinde bulunulması halinde bu talebin 

ilgili Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim. 

 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür V. 
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