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1) STANDART TASARISI HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan
ekli “TS 11045/tst T1 Manda Sütü-Çiğ, TS 1018/tst T2 İnek Sütü-Çiğ, TS 11044/tst T1 Koyun
Sütü-Çiğ, TS 11046/tst T1 Keçi Sütü-Çiğ ve Invert Şeker Grubu” standart tasarısına ilişkin
görüşlerin ekte yer alan “Görüş Bildirim Formu” aracılığıyla en geç 24 Mayıs 2017 Çarşamba
günü mesai bitimine kadar Ekonomi Bakanlığı’na gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks:
0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) iletilmesi rica olunur.

**************************************************

2) GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERE
İLİŞKİN MEVZUAT TASLAKLARI
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün bir yazısına
istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; “Türk Gıda Kodeksi – Gıda ile
Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği” ve “Türk Gıda Kodeksi – Gıda ile Temas Eden
Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler Tebliği”ne ait taslak metinlerin Bakanlığın web sayfasında
(www.tarim.gov.tr) görüşe açıldığı bildirilmektedir.
Bu itibarla; taslaklara ilişkin görüşlerin, taslak metinle birlikte ilgili web sayfasında yer
alan tablo formatına uygun olarak, en geç 22 Haziran 2017 Perşembe günü mesai bitimine
kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail: gaibevrak@gaib.org.tr ) gönderilmesi rica
olunur.

**************************************************

3) FDA KAYIT İŞLEMLERİ
Vaşington Ticaret Müşavirliğimizin bir örneği ekli yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda aynen;
“ABD’de uygulanan Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (Food Security and
Modernization Act- FSMA)'na göre; tüketiciye sunulacak gıda maddelerini (evcil hayvan gıdaları
veya gıda katkı maddeleri dahil) üreten, işleyen, paketleyen veya depolayan tüm yerli ve yabancı
tesislerin ABD Gıda ve İlaç İdaresi(Food and Drug Administration-FDA)'ne kayıtlı olması gerektiği
belirtilmekte olup; internet üzerinden ücretsiz yapılabilen bu kayıt işlemini ücretli olarak yapan
firmaların da bulunduğu; anılan Kanun gereği, ürünleri ABD’de satılan tüm yerli ve yabancı gıda
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üreticilerinin iki yılda bir, çift rakamlı yıllarda yılın son gününe kadar olan belirli bir dönem içinde
kayıtlarını yenilemeleri gerektiği; geçtiğimiz yıl bu sürenin 31 Aralık 2016 tarihinde sona erdiği ve
bu tarihe kadar kayıtlarını yenilemeyen firmaların kayıtlarının Şubat 2017 tarihinde iptal edildiği
belirtilmektedir.
Mezkur yazıda devamla, ürünleri ABD’de satılan yabancı ülkelerde yerleşik firma ve
tesislerin, kayıt ve kayıt yenileme işlemi sırasında ABD’de yerleşik bir acenta, büro, kişi veya
kuruluşu FDA ile olan tüm temaslarda resmi temsilci olarak belirtmeleri gerektiği; ABD’de yerleşik
bir temsilcisi/temas noktası bulunmayan firmaların ise kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin
yapılamadığı, ayrıca yabancı ülkelerdeki firmaların/tesislerin ABD temas noktası olarak belirtilen
acenta veya temsilcilerinin de bu şekilde çalışmak istediklerini onaylamalarının beklendiği ve bu
onayın alınmadığı durumlarda, yabancı ülkelerdeki firma/tesislerin FDA kayıtlarının onaylanmadığı
ve kayıt numarası verilmediği belirtilmektedir.
Anılan Ticaret Müşavirliği yazı ekinde iletilen firma yazısında; 2016 yılında kayıt
yenileme için belirlenen süre içinde ülkemizden FDA’da kayıtlı 1066 firma bulunduğu, 2017’de bu
sayının 616’ya gerilediği; bunun büyük ölçüde 2016 kayıt yenileme döneminde uygulamaya
konulan “kayıt doğrulama-verification” uygulamasından kaynaklanmış olabileceği; geçen yıllardan
farklı olarak FDA’nın ABD’de bir temas noktası bulunmayan kayıt yenileme başvurularını dikkate
almadığı; FDA kayıtları yenilenmeyen ve bu durumdan haberdar olmayan firmaların ürünlerinin
pazara girişinde ilave sorun, maliyet artışı, zaman kaybı ve cezai durumlarla karşılaşılabileceği
belirtilmekte; adı geçen firmanın ücretsiz kayıt yenileme işlemi yapılmasına yardımcı olabileceği
ifade edilmektedir.” denilmektedir.
EKLER :
1. Vaşington Ticaret Müşavirliğinin yazısı
2. Registrar Corp yazısı

**************************************************

4) SELANİK BAŞKONSOLOSLUĞU İŞBİRLİĞİ TALEBİ
T.C. Selanik Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nin yazısına istinaden Türkiye İhracatçı
Birlikleri’nden alınan yazıda; Ataşelikleri görev bölgesi olan Kuzey Yunanistan’da (Selanik’te 3,
Serres’te 1, Drama’da 1, Kozani’de 1, Trikala’da 1 mağaza) faaliyet göstermekte olan Thrassos
Boutatos (DMN Sport) şirketi ile yapılan görüşmede; çocuk tekstili ürünleri konusunda uzun
yıllardır Yunanistan’a Türkiye’den ithalat yaptıkları, Yunanistan pazarında çocuk tekstili ürünleri
konusunda tecrübeli oldukları ve ülkemizdeki firmalar ile Yunanistan pazarına yönelik ciddi
işbirliği niyetinde oldukları ifade edilmekte olup, bahsi geçen firmadan konuyla ilgili alınan yazı
ekte almaktadır.
**************************************************
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5) D-8 TTA / BANGLADEŞ'İN ONAY SÜRECİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına
atıfla, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması’nın (TTA) Mısır ve Bangladeş hariç diğer üye ülkeler (İran,
Pakistan, Malezya, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) tarafından onaylanarak 1 Temmuz 2016
tarihinde yürürlüğe girdiği, Bangladeş’in D-8 TTA’sını imzalamasına karşın; anlaşmada menşe
kuralları ile ilgili hâlihazırda %40 olarak belirlenen yerli katkı oranının En Az Gelişmiş Ülke statüsü
için %30 düzeyine düşürülmemesini neden göstererek, bahsi geçen anlaşmayı henüz onaylamadığı
belirtilmektedir.
Yazıda devamla, ülkenin günlük ekonomi gazetelerinden biri olan Financial Express
isimli gazetede yer alan 11 Mayıs 2017 tarihli ekli haberde, Bangladeş tarafının %30 seviyesindeki
yerli katkı oranı ile ilgili pozisyonunu yumuşatarak anlaşmayı onaylamaya karar verdiği ve kararı
Bangladeş Kabinesi’nin onayına yakın bir zamanda sunacağı ayrıca, Bangladeş Ticaret
Bakanlığı’nın ilgili paydaşlarla yapmış olduğu değerlendirmelerin neticesinde, adı geçenin D-8
taraflarına başlıca ihraç ettiği ürünler olan hintkeneviri, deri mamulleri ve örme eşyada %40
düzeyindeki yerli katkı oranının hâlihazırda sağlanmasından ötürü söz konusu anlaşmayı
onaylamanın kendilerine zarar vermeyeceği görüşünün oluştuğu ve ülkemiz ile Endonezya’nın da
Bangladeş’e anlaşmayı onaylamasının akabinde menşe kuralları ile ilgili itirazlarının göz önünde
bulundurulacağı yönünde güvence verdiği ifade edilmektedir.
**************************************************
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