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KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2022 / 133 

 

Sayın üyemiz, 

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün bir yazısına 

atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; 

   

AB’de birçok bulaşan türünde yapılan değişiklik ve ilaveler içerisinde ergot 

sklerotia, ergot, tropan, pirolizidin ve opium (afyon) alkoloidler için işlenmemiş tahıllar, çay, 

haşhaş tohumu, diğer bitkiler ve bunlardan elde edilen ürünlerde maksimum limitlerin 

belirlendiği bildirilmektedir.  

 

Aynı yazıda devamla, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinin 1881/2006 

sayılı Avrupa Birliği (AB) Bulaşanlar Tüzüğüne uyumu kapsamında söz konusu limitlerin 

mevzuatımıza aktarılmasında alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar ile ilgili planlama 

yapmak amacıyla, ekte yer alan ürün ve alkoloid listesine uygun bir çalışmanın yürütüleceği 

belirtilmekte olup, söz konusu çalışmalara iştirak ederek katkı sağlayabilecek yetkinlikteki 

özel sektör temsilcilerinin bilgileri talep edilmektedir.  

 

Bu bağlamda, TİM’e iletilmek üzere, yukarıda belirtilen çalışmalara katkı sağlamayı 

arzu eden üyelerimizin, ilgili temsilcilerine ilişkin bilgileri ilişik bulunan tablo formatında 28 

Mart 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirmesi 

gerekmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

Ekler: 

Ek.1 – Alkoloid Listesi (1 sayfa) 

Ek.2 – Bilgi Formu (1 sayfa) 
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