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KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2021 / 434 

 

 

İlgi:      08/07/2021 tarih 349 sayılı sirkülerimiz. 

 

 

Sayın üyemiz,  

           

Bilindiği üzere, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaretin 29/12/2020 

tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütüldüğü, bu süreçte Birleşik 

Krallık’ın AB’den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamaları yürürlüğe koyduğu, bu 

çerçevede söz konusu ülkeye yönelik tarım ürünleri ithalatında talep edilen gıda sağlık 

sertifikasının [High risk food and feed not of animal origin (HRFNAO)] Birleşik Krallık 

versiyonunun 19 Mayıs 2021 tarihinde açıklandığı ve 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren yeni 

sağlık sertifikasının ibraz edilmesinin zorunlu olacağı hususları ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile 

duyurulmuştu. 

 

Bu defa, Londra Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı 

İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 08/09/2021 tarih 67072809 sayılı yazıda; 

 

Birleşik Krallık tarafından T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde 

bulunulmaması nedeniyle yeni sağlık sertifikasının hâlihazırda düzenlenemediği ve bu 

hususun ihracatçı firmalarımızın İngiltere’ye mal ihracatında sorun yaşamasına sebebiyet 

verebileceği,  

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından keyfiyetin Birleşik Krallık makamlarınca 

kendilerine ulaştırılması halinde gerekli düzenlemelerin yapılacağı bilgisinin Londra Ticaret 

Müşavirliğine iletildiği,  

 

Konunun çözüme kavuşturulmasını teminen Londra Ticaret Müşavirliği tarafından 

Birleşik Krallık ilgili kurumları ile iletişime geçildiği, keyfiyetin Londra Büyükelçiliği 

tarafından da muhatap makamlar nezdinde gündeme getirildiği, 

 

Bu bağlamda, Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Kırsal Bakanlığından (DEFRA) alınan 

bir örneği ilişik elektronik postada; 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren istenen sağlık 
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sertifikalarına dair bilgi verildiği ve örneklerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilen 

sertifikaların söz konusu tarihten itibaren talep edileceğinin teyit edildiği, 

 

Öte yandan, diplomatik kanallardan Londra Büyükelçiliğine iletilen DEFRA yazısının 

Büyükelçilikleri tarafından T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına ayrıca iletildiği ve belirlenen 

geçiş tarihinin yaklaşması nedeniyle ihracatçılarımızın mağdur olmamasını için T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, DEFRA’nın sertifika örnekleri ve yapılan 

uygulama değişikliğine dair bahse konu sertifikayı düzenleyen taşra teşkilatlarının 

bilgilendirilmesinin sağlanmasının talep edileceği ifade edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız.   

 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
 

 

Sertifika Örnekleri: https://www.gov.uk/government/publications/high-risk-food-and-feed-

not-of-animal-origin-hrfnao-health-certificates 

 

 

 

Ek: Defra E-Postası (2 sayfa) 
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From: SM-Defra-UKSPS Assurance Office <ukassurance@defra.gov.uk>  
Sent: 2 Eylül 2021 Perşembe 15:23 
Subject: FW: Important and Very Urgent: New HRFNAO Certificates 
 

Thank you for your correspondence regarding health certificates for high risk food not of animal 
origin (HRFNAO). 

I can confirm that all relevant imports to GB can be imported with either the EU or GB import 
certificates. However, they must be accompanied by only the following GB import certificates from 1 
October: 
 

1. Sprouts and seeds intended for the production of sprouts from non-EU countries 
(GBHC171X) 

2. Sprouts and seeds intended for the production of sprouts from the EU (GBHC171E) 
3. Certain food or feed (GBHC176) – retained Regulation 2019/1793 
4. Polyamide and melamine plastic kitchenware from China (GBHC177) – retained Regulation 

284/2011 
5. Food and feed originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear 

power station (GBHC208X) – retained Regulation 2020/1158. 
 

Best wishes         

UK Office for SPS Trade Assurance 
Department for Environment, Food and Rural Affairs  
 
Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) This email and any attachments 
is intended for the named recipient only. If you have received it in error you have no 
authority to use, disclose, store or copy any of its contents and you should destroy it and 
inform the sender. Whilst this email and associated attachments will have been checked for 
known viruses whilst within Defra systems we can accept no responsibility once it has left 
our systems. Communications on Defra's computer systems may be monitored and/or 
recorded to secure the effective operation of the system and for other lawful purposes.  

 
 
 
---------------------------------------  
 
Bu e-posta mesajı ve ekinde bulunabilecek dosyalar yalnız mesajın alıcı hanesinde kayıtlı kullanıcı(lar) içindir. 
Mesajın alıcısı değilseniz, lütfen hemen göndericiyi uyarınız. Mesajı dağıtmayınız, kopyalamayınız, içeriğini 
açıklamayınız; çıktı almaksızın siliniz. Bu mesajda kayıtlı görüş ve düşünceler hiçbir şekilde Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına atfedilemeyeceği gibi, Bakanlık bakımından bağlayıcı değildir. Virüs ve kötü 
amaçlı yazılımların bu mesajda yerleşmesinin engellenmesi amacıyla gerekli tüm önlemler alınmış olsa da, bu 
mesajin sisteminizde yaratabilecegi kayıp ve zararlardan dolayı Bakanlık hukuken sorumluluk kabul etmez.  
 
Türk dış politikasına ilişkin gelişmeler hakkında bilgi almak için www.mfa.gov.tr adresine gidebilir, twitter ve 
facebook sayfamızı izleyebilir, seyahatleriniz için www.evisa.gov.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  
 
This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the addressee(s). If you are not the 
intended recipient, please notify the sender immediately, then delete it without printing, copying, distributing or 
disclosing its contents. Any view or opinion expressed in this email does not necessarily represent those of the 
Turkish Ministry of Foreign Affairs, or bind it in any way. Although reasonable precautions are taken to ensure 
that no viruses or malware are present in this email, the Ministry can not accept any legal responsibility for any 
loss or damage arising from its use.  
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Visit www.mfa.gov.tr for Turkish foreign policy news, tweets and our facebook link, and www.evisa.gov.tr for 
travel ideas. 
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