EK-2
İTHALATA UYGUNLUK BELGESİ
Tarih / Sayı
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)
*Türün Bilimsel Adı*
(Latince ismi)
Türün Genel Adı ( Türkçe veya İngilizce)
Canlı/Ürün/Örneğin Adı ve Miktarı
Canlı/Ürün/Örneğin Menşei Ülkesi
Türün Elde Edildiği Kaynak
Faturanın Tarih ve Numarası
Giriş Beyannamesinin Tarih ve Numarası
Giriş Gümrüğü
İthalatçı Firmanın tic. ünvanı, adresi, tel./faks no:

İhracatçı Firmanın tic. ünvanı, adresi , tel./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, 6831 sayılı Orman Kanunu ve bu Kanun
hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Tamimler, Tebliğler, CITES (Nesli Tehlike Altında Olan
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme) 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.
( Firma Kaşe İmza)
EKLER
Proforma fatura veya fatura

Yapılan inceleme sonucunda; ……….. Gümrük Müdürlüğünden ithal edilecek ………… tarih ve …………nolu.
fatura muhteviyatı orman ürünlerinin; 6831 sayılı Orman Kanunu ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan
Yönetmelikler, Tamimler, Tebliğler CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) ve bu sözleşmenin uygulama yönetmeliği ile taraf olunan diğer
uluslararası sözleşmeler kapsamında korunan, ticareti yasaklanan ve ön izne bağlı olan bir tür veya türlere ait bir
ürün olmadığı gerekçeleriyle ithalatı uygun bulunmuştur.
(Yetkili Kaşe İmza)

Ek-3
İHRACATA UYGUNLUK BELGESİ
Tarih / Sayı
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)
*Türün Bilimsel Adı*
(Latince ismi)
Türün Genel Adı ( Türkçe veya İngilizce)
Canlı/Ürün/Örneğin Adı ve Miktarı
Canlı/Ürün/Örneğin Menşei Ülkesi
Türün Elde Edildiği Kaynak
Faturanın Tarih ve Numarası
Giriş Beyannamesinin Tarih ve Numarası
Giriş Gümrüğü
İthalatçı Firmanın tic. unvanı, adresi, tel./faks No:

İhracatçı Firmanın tic. unvanı, adresi, tel./faks No:

*Proforma faturada tek isim altında birden fazla türe ait örnek söz konusu olduğunda, bunların bilimsel adları
Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, 6831 sayılı Orman Kanunu ve bu Kanun
hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Tamimler, Tebliğler, CITES (Nesli Tehlike Altında Olan
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme) 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.
( Firma Kaşe İmza)
EKLER
Proforma fatura veya fatura
Yapılan inceleme sonucunda; ……….. Gümrük Müdürlüğünden ihraç edilecek ………… tarih ve ………….
fatura muhteviyatı orman ürünlerinin; 6831 sayılı Orman Kanunu ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan
Yönetmelikler, Tamimler, Tebliğler CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) ve bu sözleşmenin uygulama yönetmeliği ile taraf olunan diğer
uluslararası sözleşmeler kapsamında korunan, ticareti yasaklanan ve ön izne bağlı olan bir tür veya türlere ait bir
ürün olmadığı gerekçeleriyle ihracatı uygun bulunmuştur.
(Yetkili Kaşe İmza)

CITES Belgesi, ithalata uygunluk belgesi ve ihracata uygunluk belgesi düzenlenmesi için gerekli
belgeler ve belge ücretleri
MADDE 13- (1)
a ) CITES belgesi düzenlenmesi için gerekli belgeler;
1-Dilekçe
2- CITES Belgesi (İthalatta orijin ülkesinden alınmış)
3- Yeniden ihracatta; Ülkemiz tarafından düzenlenen ithalat CITES belgesi orijinali
4- Fatura ( türlerin Latince bilimsel isimlerini içeren )
5- Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi
6- İmza Sirküleri
7- Vekâletname
8- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
9- CITES Belge ücreti makbuzu veya dekontu
b) İthalata uygunluk belgesi ve İhracata uygunluk belgesi düzenlenmesi için gerekli belgeler;
1-Dilekçe
2- Yeniden ihracatta; ithalata uygunluk belgesi aslı
2- Fatura ( türlerin Latince bilimsel isimlerini içeren )
3- Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi
4- İmza Sirküleri
5- Vekâletname
6- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
7- Belge ücreti makbuzu veya dekontu

İşlem Bilgileri:
MADDE 9- (1) Sözleşme Ek- I, II, III sayılı listeleri kapsamındaki bir türe ait örneğin (Orman Ürünleri)
ihracat, ithalat, yeniden ihracat, denizden girişinin yapılabilmesi için Genel Müdürlükten Ek-1’de yer alan forma
uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur. CITES Belgesi, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.
(2) CITES belgesi; Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan
“CITES Yönetim Bilgi Sistemi” veri tabanından, yetki verilen kullanıcılar tarafından elektronik olarak düzenlenir.
Başvurular da bu veri tabanı üzerinden, yetki verilen şirket kullanıcıları tarafından yapılır.
MADDE 10- (1) Sözleşme ek listeleri kapsamında yer almayan bir türe ait örneğin (Orman Ürünleri)
ihracat (export), ithalat (import), yeniden ihracat (re-export) ve denizden girişinin yapılabilmesi için; ithalata
uygunluk belgesi veya ihracata uygunluk belgesinin, Genel Müdürlükten veya Bölge Müdürlüğünden Ek-2 ve Ek3’de yer alan formlara uygun olarak alınması zorunludur. İthalata uygunluk belgesi veya ihracata uygunluk belgesi,
Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

