Hacı adayları için gümrük kontrol işlemleri
Göç ve Sınır Güvenliği Bakanlığı, Hac, Umre ve Arbain gibi dini farizaların ve bunları yerine getirmek için
yapılan yolculukların öneminin farkındadır.
Dini amaçlarla yapılan yolculuklar yoğun bir hazırlık süreci gerektirir ve çoğunlukla hayatta bir defa yaşanacak
bir deneyimdir. Gereksiz gecikmelerin önüne geçmek için Bakanlık, yolculuğunuz öncesinde Avustralya gümrük
kontrol süreçlerine ilişkin olarak bilgi edinmenizi teşvik etmektedir.

Havalimanına varış
Her ne kadar havayolu şirketleri yolcuların uçuştan iki saat önce gelmelerini istese de, Bakanlık uçuş saatinden
en geç üç saat önce havalimanında olmanızı tavsiye etmektedir. Bu, check-in, gümrük kontrol işlemleri ve
öngörülemeyecek gecikmeler için yeterli zamanınızın olmasını sağlayacaktır. Uçuşunuz için check-in yaptıktan
sonra doğrudan gümrük kontrol işlemlerine devam etmelisiniz.

Gümrük kontrol işlemleri
Ülkeminizin güvenliğini muhafaza etme ve tüm gelen ve giden yolcuları taramaya tabi tutma konusunda
kararlıyız.
Çıkış yaparken sınır kapısında şu belgeleri yanınızda bulundurmanız gerekir:
• pasaport
• doldurulmuş Giden Yolcu Kartı
• biniş kartı
Avustralya’ya gelmeden ya da Avustralya’dan ayrılmadan önce Avustralya Sınır Gücü’nden (ABF) bir görevli
sizi ve/veya taşıdığınız eşyaları kontrole tabi tutabilir. Görevliler yanınızdaki tüm bagaj, mal ve belgelerinizi
kontrol edebilir. Buna cep telefonları, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar ve içerikleri ile
diğer saklama cihazları da dahildir. Bu, gümrük kontrol sürecinin olağan bir parçası olup, yolcuların bildirimi
yapılmamış para ve Avustralya’ya getirilmesi ve Avustralya’dan çıkarılması yasak materyal taşımadıklarından
emin olmak için yapılmaktadır. ABF görevlileri yolcuları sınır risklerine göre değerlendirmekte ve hiç bir
şekilde ırk, din, etnisite veya seyahat varış noktalarına göre kontrole tabi tutmamaktadır. Her durumda, ABF
görevlilerinin yolculara haysiyet ve saygı sınırları çerçevesinde davranmaları beklenmektedir.

SmartGate
Avustralya’nın uluslararası havalimanlarının birçoğunda artık pasaport kontrolünden güvenli ve basit bir şekilde
kendi kendinize geçmenizi sağlayan SmartGate’ler bulunmaktadır.
Çıkıştaki SmartGate’ler pasaportunuzdaki bilgiler ve yüz tanıma teknolojisini birlikte kullanarak sizin kimliğinizi
tespit eder ve çıkış işleminizi yapar.
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Nakit veya döviz bildirimi
Avustralya’ya giriş ve Avustralya’dan çıkışlarınızda yanınızda bulundurabileceğiniz nakit ya da döviz miktarına
bir kısıtlama getirilmemiştir. Ancak, toplam değerin 10,000 Avustralya Doları (ya da döviz cinsinden eşdeğeri) ya
da fazlası olduğu durumlarda Avustralya sınır kapısında bildirimde bulunmanız gerekir.
Buna üstünüzde veya bagajınızda taşıdığınız ya da bir başka kişinin sizin yerinize taşıdığı Avustralya Doları,
yabancı döviz ve bunların herhangi bir bileşimi cinsinden tutarlar dahildir.
Bildirimde bulunmak için:
• Giden Yolcu Kartı’ndaki ilgili sorulara ‘Evet’ cevabı vermeniz ve
• uluslararası havalimanlarında ABF görevlilerinden temin edebileceğiniz Sınır Ötesi Hareket – Fiziksel Para
(CBM-PC) raporlama formunu doldurmanız gerekir.
Yolculuk yapan kişiler arasında paraların bölüştürülmesi yoluyla bildirim zorunluluğundan kaçınmaya
‘yapılandırma’ (structuring) denir ve bu kanunlar önünde bir suçtur.

Elektronik cihazlarınızda ne bulunduğunu bilin
Rahatsız edici veya herhangi bir şekilde şiddeti teşvik eden materyallerin Avustralya’ya getirilmesi ve
Avustralya’dan çıkarılması bir suçtur. Buna elektronik cihazlarda bulunan görseller ya da videolarda kaba ve
tiksindirici davranışlar, çocuk pornografisi ve terörist eylemleri teşvik eden ya da öven materyaller de dahildir.
Hard disk, bilgisayar veya cep telefonu gibi elektronik cihazlarınızda bu tür görseller bulundurarak, bunları size
bir başka kişi göndermiş olsa bile, suç işliyor olabilirsiniz.

Daha fazla bilgi
Avustralya’dan yurtdışına ve yurtdışından Avustralya’ya seyahatlerle ilgili daha detaylı bilgi www.border.gov.au
adresinde bulunabilir.
Ülkeye getirebileceğiniz ve getiremeyecekleriniz ve gümrükten muaf malların tabi olduğu sınırlamalara ilişkin
bilgi için www.border.gov.au adresinde ‘Can I bring it back?’ şeklinde arama yapabilirsiniz.
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Avustralya Hükümeti’nin sağladığı en güncel seyahat tavsiyeleri için www.smarttraveller.gov.au adresini
ziyaret edin.
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