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cıc.>.r~~~"'tıuK i zmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüiü 

Sayı: 522821161 -,Q br 19.10.2016 

Konu: Aktarnıa 

GüMRÜK MÜŞA VİR.LERİ DERNEGt 
İZMİR 

17.12.20 ll tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Ürünlerin Ülkeye Girişinde 
Veter-iner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeli~n" ll.ci maddesine göre veteriner 
kontrollerine tabi ürünlerin aktarma işlemi MüdürlüğilınÜZce yürütülmektedir. Bununla ilgili 2015/39 
nolu tebliğ 19 Eylül2015 tarih ve 29480 sayılı Resmi Gaz;~'de yayımlanaıak: 19 Eylü12016 tarihinde 
yürürlüğe girmiş bulunmalctadır. 

Aynca konu ile ilgili Bakanlı~zca yayı.nlana.ıı 09.09.2016 tarih ve 29123 sayılı talimat ekte 
gönderilınekte olup bu talimata göre Üllremizin Giriş Gümrüğüne getirilen veteriner kontrollerine tabi 
ürünler burada ithal edilıneyip fiili ithalatının başka bir deniz Veteriner Smır Kontrol Noktasında 
yapılınası amaçlıman sevkiyat 7 giinden kısa sürede güm.rüklü saha içerisinde bir gemiden diğer bir 
gemiye veya is.keleye indirilerek aktanna. yapılırsa firma taraftndan Veteriner Smır- Kontrol Noktası 
Müdürlüğüne sadece bilgilendirme yapı.lınası yeterli olmakta ancak, insan ve hayvan sağlığına 

yônelik risk tespit edildiğinde belge kontrolü yapllması gerelan ektedir. 

Depolama ve diğer boşaltma şekillerinde sadece belge kontrolü yapılacak olup, risk 
durumunda ilave olarak kin:ılik ve fiziksel kontrol yapılacaktl.t. Gümrüklü sahada depolama en az 7 
gün en çok 20 gün yapılabilmekte olup, süre aşımı olması duıumunda kiınl.ik ve fiziksel kontrol 
yapllacaktır. 

Gemi ile baska ülkeden gelip ülkemiz topraklannda başka bir duraksama olınayacak şekilde 
diğer bir ülkeye yine bir ge:ı:ni ile gidecek sevkiyatlar için limanlarda 7 günlük bekleme süresi içinde 
akta.rma. yapılınası durumunda hastalıklı bir ülkeden gelmemiş şartl aranınayacaktlr. 

Bilgilerinize rica ederim. 

Müdür V. 

Ek 
1 -Bakanlık talimatı 
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Bi.Idiı;ii üzere. Ütün Sh"k.iym!anmn G.iriş Veteriner Sınır Kontrol Nok:[;:lsinda 
.~ıanlıulSma tlişkin. Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/39), 19.09.2015 t:ırihli \'~J 
~9480 sayılı ftesmi 0.14çtç-'de y:ı.yım!o.nmış olup, 19.09.2016 tarihinde y0rt1rlüğe girecek. ör. 

Sôz kon~ı.ı T ebli~n yürürlüğe gin:m:siyle yaşan::ıbil~ctk aksakl.ıklann önloı:ım~si ve 
yeknesaklığın sağ:larunası ı:ıma.cıyia aş::ı.ğıdaki hususlara dikkat edilmesi g.erekmekı:edir: 

.'.·· 

-[-b\"alimar!lannd::ı: Eğer se·vkiyat 12 saatten kısa süredç güınrilklü saha içerisinde bir 
uçaktan diğerine ve;'a asfalt piste ind1rilerek ak:ıanlmışsa firma tarafından VSKN 
~:fi.idUrlüğüne sadece bilgilendirme yapacaktır .. A.ncak. hay"·an ;/eya insan sağlığına 
):önelik risk ı:espi[ ~dilmişse belge kontrolü yapılacaktu·- · · 
Depolama ve diger boşaltma şekillı;;rinde sadece belge kontrolü yapılacak olup, risk 
durumunda ilave olara.~ kimlik ve fiziks~\ b::ıntrol yapılabilecektir. 
DepoL:ı.nta eo az 12 saat en .çok 48 saar yapılabilmekte olup, süre aş1mı olması 
durumunde .kiııJik v~ fiziksel kontrol yapllaçak:tır. 

. . 

-Liman1arda: Eğer sevkiyat 7 günden kısa süred~ gümriiklu saha içerisinde bir 
gemiden diğerine \'eya iskel-eye indirikrek aktanlıruş.sa fırma tarafindan . VSKN 
~{üdürlüğüne sadece bilgilendirme yapacaktır .. -'\ncak, hnyvan veya insan sagl,ığ.ııı..a 
yönelik :ı:i.sk tespit edilmişse b~lge konrrolU ys.pılacakı:ır. Bir gemiden diğerine 
aktarmada asgmi süre 14 grıne uzaulab"ilecek.'tir. · - . - ·· · : · . 
Depolama ve diğer boşaltma şekiDerinde sadece belge kontrolÜ yapılacak o hıp, risk 
durumunda ilave olarak ki.Jnlik ve fizik.set kontrol yapılabilecektir. · · .· · 
Depolama en az 7 gün en çok 20 gün yapılabilınekte ·olup. süre a.şımı olıruı:s.ı 
durwnunda ki.rnlL'<: Ye fiziksel ko:nl'ı'ui yapllacaknr_ 

Gemi veya havayolu ile başka ülkeden gelip ülkemiz topraklarında başka biı 
duraksama olmayacak şekilde diğer bi..ı- ülkeye yine gemi veya havayolu ile gidecek 
sevkiyatlar için. bavali:ı-nanlarında 12 saat limru1larda 7 günlük beklerı:ı.e süresi içinde akwnna 
yapılmış ise yasaklı bir uikeden gelmemiş olma şartl ararunayacak1ır. Lhn~a.bıı siir·,,. ı~ 
gUne uzanlabilecç~tir. Söz konusu sürelerin aşılmasl. durum:u~da ilave konrroller 
}iirütülecektir. ·--· - --

}~'-'~!~. ~apsamında ak!anna yapacak sevkiyatlar için alıcı üike tarafından 
talep edılmış ve ı.hracatc;:ı ülke tarafından kıırş1Ianmış sag:.hk ve teknik şartların h::ı.sar3 
uğrarnaması için azami üz~n gösterilmesi; eger sevkiya:ta ait mürui.in kırllı:ı:ıası gcrekmi.ş jse 
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Genel Müdür V. 


