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:Hayvaİ ve Ha},valsal Urihter ltbala!
lbİacat tlektrmık Ka},ıt 5ıstenır

TÜRKİYE OD{AR BORSALAR BiRLİĞİNE

yayımIanmış olup dııyııru da da beliıtileu
linkiııde sislemin h-ullanuııııı

ı6.0E.20l9

aşamasında, başıuıırlan Müdiırliiüft

siiı,e içerisiıde

Caıılı haYvan. hayvansal yaı tlıihler düil tiiı.ıl hayvaırsal üiiuleı ve hasral* bulaştırma
ıiski olan saP. §ıurarı gibi bir takıııı bitkisel iiıiiılerin illkeye giıişiııdeki vereriner kontrolleıi ve
gerekli durııuılarda itlıalal izin işleııleri Bakanlığuııız yetkili biriııleriııce yiiriittilıuektedir_

Bakanlığınız çalışraları ıreticesinde ttiırr hrı iş r,e işleınleriıı bilgisayaı ortanıında
Yiirütiilmesi ve elektroni} olarak kayü altına alıııabilınesi aıııacıyla web tabanlı biı yazılun sistemi
geliŞtirilmiŞtü- Söz konusu sisteme https:,';lıbs.tar lıı1.8or:11 ıveb adresinden ulaşılabilınektedir.

Kayıİ sistemi "lthılıı'' ve 'ttran§it|ı bÖliı,ııleı-iııdeıı oluşıcak oıup ,,ııhııat,, bölümü 0l
EYlül 2019 tarjlıinden itibaıeıı tiim yetkili biıiınleıimizde hıllanılmaya başlanacaktu. Bu taıihıeı
itibaren ithal edihnek isteıen eanlı hayvan ve hayvansal iiriinleıin kontrot belgesi ve ithalat
iŞlemleri. ithalatÇılaruı ve Bakaıılığıınız birinıterinin kııilanacağı web tabaıılı elektronik sisıemden
geıçekleştirilecektır

Belirlilen kayıt sistenıi içiıı gerçek veya tiizel lıel ithaıatçı Bakanlığımız vskN
Müdiirlüğü/İYİlÇe Mildiiıliiklerine başvıutı yaparak hiçbir prosediiı o|rııadaı1 iicıet fuemeden TC
Kimlik NoıVergi No ile kayıdaımı gerçekleştirebilecekleıdir. iıhalaıçı kişi veya fınnaiar aduıa
iŞlem gerÇekleŞtirecek kışiler üoteı oıray]ı yetki bel€ıelermiıı aslı ile yuıe bıı binııleriınize
başıınaı,ak sisteıııden ilgili fııma adına yeıkilendirileceklerdiı.

İthalatÇı veya sevkiyattan sorıııılıı kişi taıafııdaıı Hayvaıı ve Üıiiııleriı Üüıeye Gİ.işiııde Ön
Bildirinı ve Veteriııer Kontıolleriııe Daiı Yönetınelik kapsaınında yapılacai olan ön bildirimler ıle
Tarıı:ı ve onnaı Bakanlığınııı Kontıoliuıe Tabi Ürtınleruı İthalat Denetiıni Tebliği kapsamındaki
Kontrol Belgesi miiracaatlan 0l [yliıI 20t9 tarılıinden itibaren sisteın üzeıiııden
gerÇek]eŞtü'ilecektir. Bu taı ilıten önce alııunış ve ha]en geçeıliliği olan kontrol belge|eri ile
yapılacak ithalatlaı'da, belgede belıı,tileıı giı,iş kapısuııı bulıııduğu yetkili Veta.iııer suur Kontıoı
Noktası/İ| Mtidültığü'ııe ınüİacaat edilecek ve bu uıiidtiı{iik tarafirrda.ıı konrıol belgesiıriır sisteıııe
kaydı yapılacaktu.

sistenı ile ilgili duyıını Bakanlığıııuz ve Genel Miıdiırlıığiııniiz web sayfalaıında

açıklayan video bulunııaktadır. Ayrıca ilk kullanım
persoııelinden de bilgı alınabiıecektir.

yukaııda belirtilen konu haklııııda iiyeleriııiz/nıiikellefleıiııiziıı en kısa
bilgilendiı,ilı»esi lıususunda:

Gereğini bilgileıııize aız ve rica ederiın.
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