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Sirküler No: 1331
Sayın Üyemiz,
"Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2020/38)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.
Bahse Konu Tebliğ'de özetle;
- Doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılan iş
ve işlemlere ilişkin uygulamaların kapsam dahilinde olduğu,
- Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülük ihracatının Tebliğ kapsamında olmadığı,
- Tıbbi sülüğün 2021 yılı ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre;
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Latince İsmi
Kota Miktarı (kg)
0106.90.00.90.19 Tıbbi Sülük (Canlı)
Hirudo Verbana
2.000
şeklinde olduğu,
- Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten
(28.11.2020) itibaren 15 gün içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne ihracat kotası için başvuruda bulunabileceği, son başvuru tarihinin
tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar
başvuru yapılabileceği, postadaki gecikmelerden doğacak sorumluluk başvuru sahibine ait olacağı,
bu tarihten sonraki başvuruların kabul edilmeyeceği hususları belirtilmektedir.
Söz konusu Tebliğ, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr)
Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
İlgi Tebliğ (3 sayfa)
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Sayı : 31318

TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:
TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2021 YILI İHRACAT
KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/38)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, doğadan toplanan tıbb sülüğün yıllık hracat kotasının kullandırılması
ç n yapılan ş ve şlemlere l şk n usul ve esasları bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl ğ, doğadan toplanan tıbb sülüğün yıllık hracat kotasının kullandırılması amacıyla
yapılan ş ve şlemlere l şk n uygulamaları kapsar.
(2) Yet şt r c l k yoluyla elde ed len tıbb sülükler n hracatı, bu Tebl ğ kapsamında değ ld r.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl ğ, 27/9/1994 tar hl ve 4041 sayılı Nesl Tehl kede Olan Yaban Hayvan ve B tk
Türler n n Uluslararası T caret ne İl şk n Sözleşme le Ekler ne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Da r Kanunla
uygun bulunarak, 27/4/1996 tar hl ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le onaylanan Nesl Tehl ke Altında Olan
Yaban Hayvan ve B tk Türler n n Uluslararası T caret ne İl şk n Sözleşme (CITES)’ye ve 27/12/2001 tar hl ve
24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesl Tehl ke Altında Olan Yaban Hayvan ve B tk Türler n n Uluslararası
T caret ne İl şk n Sözleşmen n Uygulanmasına Da r Yönetmel ğ n 6 ncı maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl ğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünler Genel Müdürlüğünü,
c) Tıbb sülük: H rudo verbana türünü,
fade eder.
İhracat kota m ktarı
MADDE 5 – (1) Tıbb sülüğün 2021 yılı ç n geçerl hracat kota m ktarı, gümrük tar fe stat st k poz syonuna
göre aşağıdak tabloda ver lm şt r:
G.T.İ.P.
0106.90.00.90.19

Madde İsm
Tıbb sülük (canlı)

Lat nce İsm
H rudo verbana

Kota M ktarı (kg)
2.000

Başvuru
MADDE 6 – (1) Tıbb sülük hraç etmek steyen gerçek ve tüzel k ş ler, bu Tebl ğ n yayımlandığı tar hten
t baren on beş gün çer s nde Genel Müdürlüğe hracat kotası ç n başvuruda bulunurlar. Son başvuru tar h n n tat l
gününe rastlaması durumunda, tat l gününü zleyen lk çalışma gününün mesa b t m ne kadar başvuru yapılab l r. Bu
tar hten sonra yapılan başvurular kabul ed lmez. Postadak gec kmelerden doğan sorumluluk başvuru sah b ne a tt r.
İhracat kotası müracaatlarında stenen belgeler
MADDE 7 – (1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdak belgeler sten r:
a) Ek-1’de yer alan Tıbb Sülük İhracat Kotası Talep D lekçes .
b) Su ürünler le lg l hracatçı b rl kler ne kayıtlı olduğuna da r belge.
c) B r öncek yılda gerçekleşt r len tıbb sülük hracat m ktarını gösteren gümrük onaylı belgeler n suret .
(Kota ç n lk defa müracaat edenlerden stenmez.)
İhracat kotasının dağıtımı
MADDE 8 – (1) Yıllık hracat kota m ktarının f rmalara dağıtımı, Genel Müdürlükçe oluşturulan kom syon
mar fet yle k nc ve üçüncü fıkralarda bel rt len kr terlere göre yapılarak “www.tar morman.gov.tr/BSGM” adres nde
lan ed l r ve ayrıca yazılı olarak lg l lere duyurulur.
(2) İhracat kotasının f rmalara dağıtımında aşağıdak kr terler esas alınır:
Kotanın Hesaplanmasında Esas Alınan Kr terler
1) F rmanın tıbb sülük
hracatı yaptığı toplam yıl
2) F rmanın son dört yılda
yapmış olduğu tıbb sülük
hracat m ktarı

0-2 yıl
3 yıl ve üzer
0-99 kg
100-249 kg
250-499 kg
500-999 kg

https://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2020/11/20201128-12.htm

Puan
1
Toplam yıl/2
1
2
3
4

Alınan
Puan
A
B
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1000 kg ve üzer
3) F rmanın son dört
yıldak
toplam
hracat 0-3 yıllık f rmalar
m ktarının, f rmaya son
dört yılda tahs s ed len
toplam kota m ktarına 4 yıllık ve üzer f rmalar
oranı
FİRMANIN TOPLAM PUANI

5
İhracat gerçekleşme oranı X 2
C
İhracat gerçekleşme oranı X 20
A+B+C

(3) F rmanın hracat kotası aşağıdak formüle göre hesaplanır:
a) F rma Kotası = (F rmanın toplam puanı/F rmaların puanları toplamı) X Yıllık kota m ktarı.
(4) F rmalara tahs s ed len hraç kotaları tahs s ed ld ğ yıl ç n geçerl olup b r sonrak yıla ve üçüncü şahıslara
devred lemez.
Tahs s ed len kotanın ptal
MADDE 9 – (1) Nesl Tehl ke Altında Olan Yaban Hayvan ve B tk Türler n n Uluslararası T caret ne İl şk n
Sözleşmen n Uygulanmasına Da r Yönetmel k hükmü gereğ nce;
a) Bakanlığa geçers z veya sahte belge brazı,
b) Yasadışı yollardan, CITES Belges olmaksızın veya geçers z CITES Belges le tıbb sülük hracat, thalat,
yen den hracat ya da den zden g r ş n n yapılması,
c) CITES Belges nde tahr fat yapılması,
durumlarında f rmalara tahs s ed len kota ptal ed l r. Bu f rmalar, b r sonrak yıl ç n kota taleb nde
bulunamazlar.
İt raz
MADDE 10 – (1) İt raz süres , kota dağıtım m ktarlarının lg l lere yazılı olarak tebl ğ ed lmes nden t baren
on beş gündür.
Yetk
MADDE 11 – (1) Bu Tebl ğ n uygulanması sırasında karşılaşılan durumların çözüme kavuşturulmasında ve
sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetk l d r.
Yürürlükten kaldırılan tebl ğ
MADDE 12 – (1) 14/1/2020 tar hl ve 31008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbb Sülük (H rudo
verbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahs s Hakkında Tebl ğ (Tebl ğ No: 2019/66) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebl ğ yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Ek ç n tıklayınız

https://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2020/11/20201128-12.htm
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Tebliğ
Tıbbi Sülük
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Cetvel ve Ek film
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