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Gıda ürünlerinin güvenliğine ilişkin genel ilkeleri ve talimatları belirleyen 113/2012 Sayılı
Kanunun 9. Maddesi (Moldova Cumhuriyeti Resmi Gazetesi, 2012, Sayı: 143-148, Sayfa 467),
Bitki güvenliği ve bitkisel ürünlerin karantinine ilişkin 228/2010 Sayılı Kanunun 19. Maddesi
(Moldova Cumhuriyeti Resmi Gazetesi, 2010, Sayı: 241-246, sayfa 749), veterinerlik ve sıhhi
faaliyetlere ilişkin 221/2007 Sayılı Kanunun 30.-33. Maddeleri (Tekrar Yayın: Moldova
Cumhuriyeti Resmi Gazetesi, 2010, Sayı: 125-129, sayfa 396), hayvan yeminin ve hayvanların
güvenliğinin resmi denetimine ilişkin usul ve esasları belirleyen 50/2013 sayılı Kanun
(Moldova Cumhuriyeti Resmi Gazetesi 2013, Sayı: 122-124, Sayfa 383) uyarınca Hükumet
aşağıdaki hususlarla ilgili işbu KARARNAMEYİ kabul etmiştir:
1. Gıda Güvenliği Ulusal Kurumunun Denetimine Tabi Ürünlerin Sınırdan Geçmesine İlişkin
Yönetmeliği onaylanacaktır
2. Aşağıdaki belgeler yürürlükten kaldırılmıştır:
1) Hükumetin Kamyonlarla ve Binek Araçlarıyla Sınırdan Geçme İşlemlerinin
Optimizasyonuna İlişkin 1073/2008 Sayılı Kararnamesi, Bazı Kanunların ve Yönetmeliklerin
Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması (Moldova Cumhuriyeti Resmi Gazetesi, 2008, Sayı:
178, Sayfa 1080);
2) Hükumetin Bitkisel Ürünlerin ve Toprağın Verimliliğini Artırmaya Yönelik
Maddelerin İthalatına, Depolanmasına, Satışına ve Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin
Onaylanmasını Öngören 1045/2005 Sayılı Kararnamesinin 2. Maddesi (Moldova Cumhuriyeti
Resmi Gazetesi, 2005, Sayı: 135-138, Sayfa 1128).
3. İşbu Kararname yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.
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Onaylanmıştır
Hükumet Kararnamesi No 938/2018
Gıda Güvenliği Ulusal Kurumunun Denetimine Tabi Ürünlerin Sınırdan Geçmesine
İlişkin
YÖNETMELİK
1. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
1. Gıda Güvenliği Ulusal Kurumunun Denetimine Tabi Ürünlerin Sınırdan Geçmesine
İlişkin Yönetmelik (işbu metinde bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır) risk analizi
yöntemiyle Gıda Güvenliği Ulusal Kurumunun (işbu metinde bundan sonra Kurum olarak

anılacaktır) denetim etkinliğini yükseltme ve tek bir merkezden denetimin sağlanması amacıyla
geliştirilmiştir. Sınır kapılarında potansiyel ve tanımlı risklerin değerlendirilmesine ilişkin
işlemlerin denetlenmesi ve standart hale getirilmesi, özellikle sınır kapılarında devlet denetimi,
kamyonlarla ve binek araçlarıyla sınırı geçme prosedürlerinin ayarlanması gibi hususlar işbu
Yönetmeliğin kapsam alanında bulunmaktadır.
2. İşbu Yönetmelikte kullanılan terimlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:
Denetime Tabi Mallar: Devletin resmi sınırı üzerinden geçen, işbu Yönetmeliğin 1.-4. Ekleri
uyarınca veteriner ve hijyen denetimine, bitkisel ürünlerin denetimine, gıda ürünlerinin
güvenliği açısından denetime, bitkisel amaçlı ürünlerin ve toprağın verimliliğini artırma amaçlı
kullanılan maddelerin denetimine tabi mallar;
Sınır Kontrol Noktası: Devletin resmi sınırında bulunan sınır kapılarında bulunan Kurumun
alt kuruluşu; veteriner ve hijyen denetimine, bitkisel ürünlerin denetimine, gıda ürünlerinin
güvenliği açısından denetime, bitkisel amaçlı ürünlerin ve toprağın verimliliğini artırma amaçlı
kullanılan maddelerin denetimine tabi malları denetleme işlemlerini yerine getirir (metinde
bundan sonra Kurum Tarafından Denetim olarak anılacaktır);
Malları Gümrükleme İşlemleri: Malları ilgili gümrük rejimi kapsamında veya sınırda bulunan
gümrük kapısında yerleştirme kuralları;
Risk: Moldova Cumhuriyetinde yürürlükte bulunan mevzuatın ihlal edilmesi olasılığı;
Risk Analizi: Risklerin ortaya çıkma nedenlerini ve koşullarını belirlemek, Moldova
Cumhuriyeti mevzuatının ihlallerini tespit etmek ve bu ihlallerin sonuçlarını değerlendirmek
amacıyla mevcut bilgilerin sistematik biçimde kullanılması.
3. Aşağıda belirtilen sınır kapılarında bulunan ve Kurumun denetimine tabi malların
belirtilen sınır kontrol noktaları üzerinden ithalatına izin verilir:
No
Sınır Geçiş Noktası
/
Leuşen - Albitsa1
1.
Cürcüleşt2
2.
Kriva - Mamalıga3
3.
Tudora - Starokazaçye
4.
Kişinev4
5.
Pervomaysk / Kuçurgan5
6.
Goeniy Noy - Platonovo
7.
1 Ungen demiryolu dahil.
2 Galats / Port / Reni, Kahul ve demiryolu, Etuliya dahil.
3 Velçinets demiryolu dahil.
4 Havalimanı, demiroyolu ve postane dahil, Kişinev
5 Kuçurgan demiryolu dahil.
4. 3. Maddede belirtilen hükümlerden bağımsız olarak Genel Müdürün talimatıyla Kurumun
toplam personel sayısının sınırları kapsamında olmak kaydıyla sürekli sınır kontrol noktalarıyla
aynı yetkilere sahip geçici kontrol noktaları oluşturulabilir.
2. Bölüm
GÜMRÜK İDARESİYLE İŞBİRLİĞİ
5. Denetime tabi ürünlerin ithalatı ve ihracatı gümrük mevzuatı uyarınca ve işbu
Yönetmeliğin hükümleri gözetilerek gerçekleştirilebilecektir.

6. Gümrük idareleri işbu Yönetmeliğin 1.-4. Eklerinde tanımlanmış malların gümrükleme
işlemlerini ancak Kurumun ilgili mallarda yaptığı denetimle ilgili olumlu görüşünü aldıktan
sonra gerçekleştirebilecektir.
7. Gümrük idareleri Kurumun denetimine tabi mallarla ilgili olarak Kuruma Entegre
Gümrük Bilgi Sistemi Asycuda World’e erişim hakkını verecektir.
8. Kurum kendi denetimine mallarla ilgili ulusal mevzuatta yapılan değişiklikler, ortak
denetime ilgilendiren diğer hususlarda meydana gelen değişiklikler, izin belgelerinin nüshaları,
ayrıca Kurumun denetimine tabi malların risk kriterlerinin listesi hakkında gümrük idarelerini
en kısa sürede bilgilendirecektir.
3. Bölüm
KURUMUN DENETİMİNE TABİ MALLARIN SINIRI GEÇİŞİNE İLİŞKİN GENEL
TALEPLER
9. İşbu Yönetmeliğin 1. Ekinde belirtilen mallar veteriner ve hijyen denetimine tabidir.
10. İşbu Yönetmeliğin 2. Ekinde belirtilen mallar ve bu malların taşınmasında kullanılan
ahşap ambalaj malzemeleri bitkisel ürünlerin güvenliği bakımından denetime tabidir.
11. Bitkisel ürünlerin güvenliği bakımından tabi olmayan malların taşınmasında kullanılan
ahşap ambalaj malzemeleri bitki sağlık sertifikası verilmeksizin ve önceden bildirimde
bulunulmaksızın denetlenecektir. Kurumun genel müdürünün talimatıyla bitkisel ürünlerin
güvenliği için alınacak önlemlerle ilgili 15 sayılı uluslararası standart hükümleri uyarınca risk
kriterleri baz alınarak malların nakliyesinde kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin bitkisel
ürünlerin güvenliği bakımından denetime tabi tutulacağı ülkelerin listesi belirlenebilir.
12. İşbu Yönetmeliğin 3. Ekinde belirtilen mallar gıda ürünlerinin güvenliği bakımından
denetimine tabidir.
13. İşbu Yönetmeliğin 4. Ekinde belirtilen bitkilerle ilgili kullanılan ürünler ve toprağın
verimliliğini artırmak için kullanılan maddeler bitkisel ürünlerin güvenliği bakımından
denetime tabidir.
14. Hayvansal ürünlerin ve hayvansal olmayan ürünlerin şahıslar tarafından Moldova
Cumhuriyetine ithalatı işbu Yönetmeliğin 5. Eki uyarınca gerçekleştirilebilir.
15. Veteriner ve hijyen denetimine tabi malların ithalatı/ihracatı 221/2007 sayılı Kanunun
33. ve 34. Maddeleri uyarınca gerçekleştirilebilir.
16. Bitkisel ürünlerin güvenliği bakımından denetime tabi malların ülkeye ithalatı bitkisel
ürünlerin sağlığı sertifikasının bulunması kaydıyla Ticaret Kontrol Uzman Bilgi Sistemi
(TRACES) üzerinden ithalat, ihracat veya transit işlemlerinden en az 24 saat önce bildirimde
bulunulmak suretiyle gerçekleştirilebilir.
17. Bitkisel amaçlı ürünler ve toprağın verimliliğini artırma amaçlı kullanılan maddeler
hakkında 119/2004 sayılı Kanunun hükümleri uyarınca bitkisel amaçlı ürünlerin ve toprağın
verimliliğimi artırma amaçlı kullanılan maddelerin ithalatı bazı belgelerin nüshaların
onaylanmasına ilişkin 333/2018 sayılı Hükumet Kararnamesi kapsamında onaylanmış bulunan
ön bildirim yapılarak gerçekleştirilecektir.
18. Veteriner ve hijyen denetimi, bitkisel ürünlerin denetimi, gıda ürünlerinin denetimi ve
bitki yetiştirmeciliğinde kullanılan ürünlerin ve toprağın verimliliğini artırma amaçlı
maddelerin denetimi kapsamında Kurum risk analizi, risk analizi sonucunda elde edilen risk
profilleri ve göstergeleri, risklerin tespit edilmesini veya ulusal mevzuatın ihlallerinin
belirlenmesini öngören belgelerin incelenmesi, kontrolü ve bilgilendirme yöntemleri temelinde
otomatik seçicilik yöntemini kullanacaktır.
19. Kurumun denetimine tabi malların ithalatı veya transiti esnasında sınır geçiş
noktalarında konuşlandırılan sınır kontrol noktalarında görev yapan Kurum müfettişleri
aşağıdaki denetimleri gerçekleştirecektir:
1) Malların ilgili partisine eşlik eden belgelerin kontrolü;

2) Denetime tabi malların benzerliğinin kontrolü;
3) Akredite bir laboratuvarda incelenmek üzere numune almak suretiyle veya numune
almaksızın denetime tabi malların fiziksel kontrolü.
20. Kontroller sonucu herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemişse sınır kontrol
noktasında görev yapan Kurum müfettişi Kurumun denetimine tabi malların ithalatına/transit
geçişine izin verecek ve denetlenmiş mallar için izin belgesini düzenleyecek, söz konusu
belgeye kendi kaşesini vuracaktır.
21. Kontroller esnasında Kurum tarafından ulusal mevzuata herhangi bir uygunsuzluk
tespit edilmesi halinde sınır kontrol noktasında görev yapan Kurum müfettişi aşağıdaki
işlemlerden birini gerçekleştirecektir:
1) Uygunsuzluğun giderilmesi için ilgili partiyi alıkoyacak, bu durumla ilgili tutanak
düzenleyecek ve söz konusu tutanağı gümrük idaresine sunacaktır;
2) İthalat veya ihracatla ilgili tutanak düzenlenmesi hususunda nihai kararı verecek ve
bu kararı gümrük idaresine iletecektir;
3) Ulusal mevzuatta belirtilmiş prosedür uyarınca malların ilgili partisini imha
edecektir.
22. 21. Maddenin hükümlerine ek olarak bitkisel ürünlerin denetimine tabi mallarda tespit
edilmiş uygunsuzluklarla ilgili olarak sınır kontrol noktasında görev yapan Kurum müfettişi
228/2010 sayılı Bitkilerin Korunması ve Bitkisel Ürünlerin Karantini Kanununun 19.
Maddesinin (5) bendinde belirtilmiş önlemleri alacaktır.
23. Daha önce Moldova Cumhuriyetinden ihracatı gerçekleştirilmiş yerli ürünlerin üçüncü
ülkedeki alıcının veya ilgili ülkenin yetkili kurumunun ürünleri kabul etmemesi nedeniyle
yeniden ithalatı ihracat yapılırken düzenlenmiş belgeler ve geri gönderme gerekçesinin
belirtildiği belgeler uyarınca gerçekleştirilir. Sınır kontrol noktasında görev yapan Kurum
müfettişleri mallarla ilgili belgelerin kontrolü ve malın fiziksel denetimi sonucu daha önce
ihracatı yapılmış malla aynı olduğunun belirlenmesi sonucu geri ithalatına veya yeniden
ithalatına izin verecek, kaşe vuracak ve malların ilgili partisini ithalatçıya (daha önce ihracatı
gerçekleştirmiş kuruluşa) gönderecek ve Kurumun alt kuruluşunu yeniden ithal edilen malın
nereden nakliyesine izin verildiğine dair bilgilendirecektir.
24. Daha önce Moldova Cumhuriyeti sınırları üzerinden taşınmış yabancı menşeli
ürünlerin üçüncü ülkeler tarafından kabul edilmemesi nedeniyle iadesi daha önce transit geçişe
gerekçe oluşturmuş olan belgelerin sunulması ve nakliye belgelerinde “İthalatına izin
verilmemiştir” ve “Transit geçişine izin verilmiştir” ibareli kaşelerin bulunması halinde
gerçekleştirilebilir.
25. Kurumun bölge müdürlüklerinin ihracatı için gerekli belgeleri vermiş olduğu mallar
sınır kontrol noktalarında Kurum tarafından ayrıca denetlenmeyecek ve herhangi bir gümrük
kapısı üzerinden yurt dışına çıkarılabilecektir.

