
Import af fødevarer 

Gıda ürünlerinin ithali  
İthal esnasında gıda ürünlerinin yerine getirmesi gereken şartlar neler, hangi prosedürler 
takip edilmeli? 

 
REGISTRERING SOM IMPORTØR  

İTHALATÇI OLARAK KAYIT  
Satmak amacı ile gıda ürünleri getiriyorsanız (ithal ediyorsanız yada ticaret yapıyorsanız), Gıda 
Ürünleri İdaresine (Fødevarestyrelsen) ithalatçı olarak kayıtlı olmalısınız. İthalatçı olarak kayıt 
olmak için dilekçe bölgenizdeki yerel gıda ürünleri denetim müdürlüğüne (den lokale 
fødevareregionen) gönderilmelidir.  

Yerel gıda ürünleri müdürlüğünü sayfanın en yukarısında bulabilirsiniz.  
http://www.virk.dk/myndigheder/FVST/Foedevarevirksomhed_-
_Autorisation_eller_registrering_samt_ansoegning_efter_autorisationsbekendtgoerelsen_mv 
Ansøgningsskemaet til registrering   

ANIMALSKE ELLER IKKE-ANIMALSKE FØDEVARER  

HAYVANSAL YADA HAYVANSAL OLMAYAN GIDA ÜRÜNLERİ   

Gıda ürünleri mevzuatlarında hayvansal yada hayvansal olmayan gıda ürünlerinden bahsedilir.   

Hayvansal gıda ürünleri (Animalske fødevarer) et, süt, yumurta, balık, bal, v.s gibi hayvanlardan 
elde edilen ürünlerden oluşan yada bu ürünlerden imal edilen gıda ürünleridir.   

Hayvansal olmayan gıda ürünleri (Ikke-animalske fødevarer) Bitkisel gıda ürünleridir. 

Gıda ürünlerinin ithali esnasında takip edilecek prosedürler hayvansal ve hayvansal olmayan gıda 
ürünleri için farklıdır.  Bu kuralar hayvansal gıda maddelerinin ithali ve hayvansal olmayan gıda 
ürünlerinin ithali adlı bölümlerde anlatılmaktadır.  

Gıda ürünleri tabi ki hayvansal olan ve olmayan gıda ürünlerinin karışımından da oluşabilir. Karışık 
gıda ürünleri adlı bölümde bu ürünler için geçerli kurallar anlatılmaktadır.  

SAMHANDEL ELLER IMPORT FRA TREDJELANDE  

İŞBİRLİĞİ ÜLKELERİ VEYA 3. DÜNYA ÜLKELERİNDEN İTHALAT 
Gıda ürünleri ile ticarette işbirliği ülkeleri (samhandel) ve 3. dünya ülkelerinden ithalattan 
bahsedilir. Bu iki kavram gıda ürünlerinin ithalat şartlarının anlatımında kullanılacaktır.  

http://www.virk.dk/myndigheder/FVST/Foedevarevirksomhed_-_Autorisation_eller_registrering_samt_ansoegning_efter_autorisationsbekendtgoerelsen_mv
http://www.virk.dk/myndigheder/FVST/Foedevarevirksomhed_-_Autorisation_eller_registrering_samt_ansoegning_efter_autorisationsbekendtgoerelsen_mv
http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/63D83130-22B0-4BD1-88A3-9DC419BCEB20/0/RegistreringsskemaLa2301028280806.pdf


İşbirliği ülkeleri (Samhandel) diğer AB ülkeleri, Norveç ve Andora ile ticareti kapsar. Balık 
ticareti söz konusu ise, Farao adaları ve İzlanda’da işbirliği ülkesi kapsamındadır. Bu ülkeler 
İşbirliği bölgesi olarak tanımlanır.  

3. dünya ülkelerinden ithalat (Import fra tredjelande) işbirliği ülkeleri kapsamı dışındaki 
ülkelerden ithalattır. 

INDFØRSEL AF IKKE-ANIMALSKE FØDEVARER 
HAYVANSAL OLMAYAN GIDA ÜRÜNLERİ İTHALİ  
3. Dünya ülkelerinden ithal edilen yada işbirliği ülkelerinden getirilen hayvansal olmayan gıda 
ürünleri, ana kural olarak Danimarka’da serbest piyasa için üretilen benzer ürünlerin üretimi ve 
emniyeti için istenen şartların aynısını yerine getirmelidirler. 

Otokontrol (Egenkontrol) siz ithalatçı olarak kendi otokontrol programınız ile gıda ürünlerinin 
mevzuata uygun olmasını sağlamalısınız. Ülkeye getirilen ürünlerin Danimarka’da ticaretinden 
ithalatçı sorumludur. Otokontrol hakkında daha fazla bilgi için aşağıda belirtilen siteyi okuyunuz. 
Vejledning om virksomheders egenkontrol for aktiviteten import af fødevarer.  

Hvor kan ikke-animalske fødevarer indføres 
Hayvansal olmayan gıda ürünleri nereden ülkeye getirilebilir 
Hayvansal gıda ürünlerinin tersine hayvansal olmayan gıda ürünleri için bunların özel kanallar yada 
kontrol yerleri aracılığı ile ülkeye gelmesi gibi şartlar yoktur.  Belirli kısıtlamalar dolayısı ile  bu tür 
şartlar konulabilir. 

Yani hayvansal olmayan gıda ürünleri direk olarak bir alıcı firmaya/işyerine getirilip buradan 
satılabilir. 

Hvordan bliver de kontrolleret 
Bunların kontrolü nasıl gerçekleşir 
Gıda Ürünleri Denetim Müdürlüğünün  (Fødevareregionen) kontrolü aslında, arada olabilecek teftiş 
kontrolleri ile desteklenmiş olarak, ithalatçının otokontrol programının bir kontrolüdür.   

Gıda ürünlerinin kontrol prensipleri, Kontrol adlı konu başlığının bulunduğu sayfalarda 
belirtilmiştir.  

Hvor står reglerne 
Kuralları nerede yazılıdır  
Genel kurallar Gıda Ürünleri Tüzüğü (Fødevareforordningen), Hijyen Tüzüğü 
(Hygiejneforordningen) ve Kontrol Tüzüğünde belirtilmiştir. Bu kararlar Gıda ürünleri Güvenliği 
(Fødevaresikkerhed) sitesinde daha detaylı olarak anlatılmıştır.  

Hayvansal olmayan gıda ürünlerinin ithali ile ilgili olabilecek özel kısıtlamalar, Kısıtlamalar 
Bildirisinde (Restriktionsbekendtgørelsen) bulunur. 
 
Anden lovgivning 
Diğer yasal mevzuatlar 
Başka makamların bu alanda yasal mevzuat yapmış olabileceğine dikkat ediniz. Örneğin 
Plantedirektoratets (Bitki Direktörlüğünün) Internet sitesinde hayvansal olmayan gıda ürünlerinin 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevaresikkerhed/Tilberedning_hygiejne/Hygiejneregler/


ithali hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.  
 
INDFØRSEL AF ANIMALSKE FØDEVARER 
HAYVANSAL GIDA ÜRÜNLERİNİN İTHALİ 
Hayvansal gıda ürünlerinin 3. dünya ülkelerinden ithali ile işbirliği ülkelerinden ithali için mevcut 
olan kurallar arasında oldukça büyük farklar bulunmaktadır. 

Import fra 3. lande 
3. dünya ülkelerinden ithalalt 
3. dünya ülkelerinden ithal edilen hayvansal gıda ürünlerinin hayvan sağlığı, halk sağlığı ve üretim 
hijyeni ile ilgili yerine getirmesi gereken bir dizi şart mevcuttur ve bu şartlar, ürünlerin işbirliği 
ülkeleri alanına girdiği yerlerde bulunan sınır kontrollerinin  veterinerlik sınır kontrol birimleri 
tarafından kontrol edilirler.  

İthalat şartları, veterinerlik sınır kontrol birimi ve aynı zamanda sınır kontrol yerlerinin bir listesinin 
daha detaylı olarak anlatımını Grænsekontrol (sınır kontrolü) başlığı altında bulabilirsiniz.  

Bunların yanı sıra gıda ürünlerinin serbestçe satılması için kalite, karışım yada etiketleme ile ilgili 
yerine getirmesi gereken, ama veterinerlik sınır kontrol biriminin kapsamında olmayan bir dizi şart 
ta  bulunabilir.  

Egenkontrol ved import fra trejdelande 
3. dünya ülkelerinden ithalat sırasında otokontrol 
3. dünya ülkelerinden ithal edilen hayvansal gıda ürünleri veterinerlik sınır kontrol birimi tarafından 
kontrol edilse de, siz ithalatçı olarak otokontrol programınız aracılığı ile gıda ürünlerinin mevzuata 
uygun olmasını sağlamalısınız. Ülkeye getirilen ürünlerin Danimarka’da ticaretinden ithalatçı 
sorumludur. Otokontrol hakkında daha fazla bilgi için aşağıda belirtilen siteyi okuyunuz. 
Vejledning om virksomheders egenkontrol for aktiviteten import af fødevarer.  

  
Hvor kan fødevarerne indføres 
Hayvansal gıda ürünleri nereden ülkeye getirilebilir 
3. dünya ülkelerinden ithal edilen hayvansal gıda ürünleri, AB’nin dış sınırında onaylanmış bir sınır 
kontrol yerinden AB’ye getirilmelidir. Bu malların ithali sınır kontrol yerine mutlaka önceden 
bildirilmelidir.  

Sınır kontrol birimlerinin bir listesini Grænsekontrol (Sınır kontrolü) başlığı altında bulabilirsiniz.  
 

Hvor står reglerne 
Kuralları nerede yazılıdır  

3. dünya ülkelerinden ithal edilen hayvansal gıda ürünleri ile ilgili kurallar 
Veterinærkontrolbekendtgørelsen (Veterinerlik Bildirisi) ve Veterinærkontrolforordningen 
(Veterinerlik Mevzuatı) kapsamında bulabilirsiniz.. 

Özel kısıtlamalar, Kısıtlamalar Bildirisinde (Restriktionsbekendtgørelsen) bulunur. 
. 



SAMHANDEL 
İŞBİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN İTHALAT 
Diğer bir işbirliği ülkesinden gelen ve ortak işbirliği kurallarına uygun hayvansal gıda ürünleri ana 
kural olarak direk alıcı firma/işyerine getirilip satışa sunulabilir.  

Egenkontrol ved samhandel 
İşbirliği ülkelerinden ithalatta otokontrol 
İthalatçı olarak kendi otokontrol programınız ile gıda ürünlerinin mevzuata uygun olmasını 
sağlamalısınız. Ülkeye getirilen ürünlerin Danimarka’da ticaretinden ithalatçı sorumludur. 

Otokontrol için geçerli genel kuralların haricinde, işbirliği ülkelerinden hayvansal gıda ürünlerinin 
ithali sırasında, alıcının kontrolü ve kaydı ile ilgili olarak dikkat etmeniz gereken bazı özel kurallar 
mevcuttur.  Bu  kurallar Veterinærkontrolbekendtgørelsen (Veterinerlik Bildirisi) kapsamında 
belirtilmektedir. 

Hvor kan fødevarerne indføres 
Hayvansal gıda ürünleri nereden ülkeye getirilebilir 
Hayvansal gıda ürünleri normalde işbirliği ülkelerinden birinden direk olarak alıcı işyeri/firmaya 
getirilip satıma sunulabilir.  

Ancak belirli ürünler hakkında Veterinerlik Bildirisi (Veterinærkontrolbekendtgørelsen) uyarınca 
önceden bildirim şartı olabileceğine dikkat ediniz.  

Hvor står reglerne 
Kuralları nerede yazılıdır 
İşbirliği ülkelerinden ithal edilen hayvansal gıda ürünlerinin kontrolü hakkındaki kurallar  
Veterinerlik Bildirisi’nde (Veterinærkontrolbekendtgørelsen) mevcuttur. 

Özel kısıtlamalar, Kısıtlamalar Bildirisinde (Restriktionsbekendtgørelsen) bulunur. 

SÆRLIGE RESTRIKTIONER FOR INDFØRSEL AF FØDEVARER 
GIDA ÜRÜNLERİNİN İTHALİNDE ÖZEL KISITLAMALAR  
AB, İthali ile ilgili olarak özel riskler yada problemler tespit edilen bazı gıda ürünlerinin ithalatında, 
komisyon kararları aracılığı ile kısıtlamalar koyabilir. 

Gıda ürünlerinin ithali ile ilgili bütün kısıtlamalar, Kısıtlamalar Bildirisinde 
(Restriktionsbekendtgørelsen) toplanmıştır.  

INDFØRSEL AF SAMMENSATTE FØDEVARER 

BİLEŞİK GIDA ÜRÜNLERİ İTHALİ  

Bir dizi gıda ürünü hem hayvansal hem de bitkisel maddelerden oluşur. Gıda ürününün bileşimi, 
ürünün hayvansal gıda ürünleri ithali kurallarına göre mi – yani veterinerlik sınır kontrolünden 
geçecek mi-  yada hayvansal olmayan gıda ürünleri kurallarına göre mi ithal edileceği konusunda 
önemlidir.  
Kurallar komisyonun 2007/275/EF numaralı kararında yer almakta ve  Veterinerlik Bildirisi’nde 
(Veterinærkontrolbekendtgørelsen) uygulanmaktadır.   



Bu konuda ana kural olarak, eğer birleşik gıda ürünü aşağıda belirtilen iki durum söz konusu ise 
veterinerlik gıda kontrolünden geçmelidir.   

• Et ürünleri içeriyorsa  
• En az % 50 oranından başka bir hayvansal ürün (örneğin süt ürünleri, yumurta ürünleri yada 

balık ürünleri) içeriyorsa 

Bazı durumlarda%50’den daha az süt ürünü içeren  karışık gıda ürünleri de veteriner kontrolünden 
geçmelidir. Ek 1, bölüm II’deki Veterinerlik Bildirisine (Veterinærkontrolbekendtgørelsen) bakınız.  

SPØRGSMÅL  

SORU 
Gıda ürünlerinin ithalatı ile ilgili sorular yerel Gıda Ürünleri Denetim Müdürlüğüne 
(fødevarerregionen) iletilmelidir.  
Bölgenizdeki yerel Gıda Ürünleri Denetim Müdürlüğünü sayfanın en yukarısındaki Fødevareregion 
linkinden bulabilirsiniz.  

 


