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Sayın üyemiz, 

 

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 

03/10/2022 tarih 641-2958 sayılı yazıda; 

 

27 Eylül 2022 tarihinde Riyad Büyükelçisi Fatih ULUSOY ile Suudi Gıda ve İlaç 

İdaresi CEO’su Dr. Hisham bin Saad ALJADHEY arasında bir görüşme gerçekleştiği, CEO 

ALJADHEY’in tarih belirtmemekle birlikte gıda ve ilaç sektörüne yönelik olarak ülkemizi 

ziyaret etmek istediği ve söz konusu ziyaretin ticaretimiz ve ihracatımız açısından önem arz 

ettiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, bahsi geçen görüşmeye ilişkin detayların da yer aldığı 

Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan yazının bir örneği ilişik bulunmaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

e-imzalıdır  

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a.  

Şube Müdürü  

 

 

 

 

Ek: Suudi Gıda ve İlaç İdaresi CEO'su ile Görüşme Üst Yazısı (3 sayfa) 
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T.C.
RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ

Ticaret Müşavirliği

Sayı : E-45165651-724.01.04-00078613748 28.09.2022
Konu : Suudi Gıda ve İlaç İdaresi CEO'su İle

Görüşme

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 20.07.2022 tarihli ve E-45165651-724.01.01-00076539716 sayılı yazı.
b) 03.08.2022 tarihli ve E-45165651-724.01.04-00076920913 sayılı yazı.

Malumları olduğu üzere, 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren ülkemizden Suudi Arabistan'a (SA)
sığır eti, koyun eti, balık, yumurta, bal, süt ve bunların ürünleri ile su ürünleri ve anne sütü alternatifi olan
mamaların ihracatı durdurulmuş, sözkonusu kararın gerekçesi olarak gıda ürünleri ithalatında aranan
prosedürlerin yerine getirilmemedi ve iki ülke kurumları (ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı, SA'da
Suudi Gıda ve İlaç İdaresi - SFDA) arasında gerekli denetim ziyaretleriyle bilgi/belge paylaşımının
yapılmaması ileri sürülmüştür. Konuyla ilgili son gelişmeler Bakanlığımıza ilgi (b)’da kayıtlı yazımızla
bildirilmişti.

Bu defa, 27 Eylül 2022 tarihinde Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, SFDA CEO’su Dr. Hisham bin
Saad Aljadhey ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Anılan görüşmede Ticaret Müşavir Yardımcısı Burak
Balkanlıoğlu, İkinci Katip Mehmet Türkay, SFDA’den Uluslararası İşbirliği Birim Başkanı Alaa Fouad
Sendi, Uzman Mohammad Al Aqeel hazır bulunmuştur.

Sayın Ulusoy, iki ülke liderlerinin yaptığı karşılık ziyaretler sonrasında ülkeler arası ticari
ilişkilerin hızlı bir şekilde iyileştiğini; yatırım, turizm, savunma ve diğer bazı alanlarda işbirliklerinin
derinleştirilmesi amacıyla karşılıklı ziyaretlerin başladığını belirterek; Türkiye’den tüm sektörlerde
ihracata başlanmasına rağmen hayvansal ürünlerde uygulanan kısıtlamanın halen devam ettiğini
hatırlatmıştır. Ayrıca, SA Veliaht Prensinin Haziran 2022’de ülkemizde gerçekleştirdiği ziyaret
sonrasında açıklanan Ortak Bildiri'de iki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi,
kolaylaştırılması ve önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin bir paragrafında da yer aldığı vurgulanarak,
anılan metnin bir örneği paylaşılmıştır. Bu kapsamda, hayvansal ürünlerin SA’ya ihracatında karşılaşılan
teknik engelin ortadan kaldırılması için gerekli olan yerinde incelemenin ne zaman yapılacağı
sorulmuştur.

CEO Aljadhey, COVID-19 tedbirlerinin uygulamada olduğu dönemde kurumları tarafından yerine
getirilmesi gereken ziyaretlerin yapılamadığını, çok sayıda ülke ve firmanın SFDA’nın ziyaretlerini
beklediğini, ertelenmiş ziyaretlerin yapılmasının 1-2 yıl sürebileceğini, ülkemizi en kısa sürede ziyaret
etmek istediklerini ve ülkemize gerçekleştirilecek ziyaret için tarih belirleme çalışmalarının sürdüğünü
ifade etmiştir. Öte yandan, hayvansal ürün üretiminde güçlü olan ülkemizden, çok kaliteli ürünlerin
uygun fiyata temininin mümkün olduğunu ve bunun Suudi tüketiciler için uygun fiyatlara gıda temini
bakımından önem arzettiğini dile getirmiş; ülkemizin de SA’dan bazı hayvansal ürünlerin ithalatında
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Ayrık Vadisi Humması (Rift Valley Fever) hastalığı nedeniyle kısıtlamalar uyguladığını, bu kapsamda süt
ürünleri ve bazı diğer ürünlerin ülkemize ihracatının yapılamadığını ve bu kısıtlamanın kaldırılmasını
beklediklerini ifade etmiştir.

CEO Aljadhey devamla, son olarak 2017 yılında ülkemizi ziyaret ettiğini ve bu ziyaret
kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri ile bir araya geldiklerini ve yapılan
görüşmelerde sağlık ürünleri alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını ifade etmiştir.
Eczacılık ürünleri konusunda bazı Suudi şirketlerin Türk şirketler ile çalışmak istediğini bildiklerini ve bu
ürünlerin SA pazarına girişi hususunda gerekli süreçlerin ele alınmasını teminen çalışma yapmak
istediklerini belirtmiştir.

Cevaben Sayın Ulusoy, SFDA tarafından ülkemize yapılacak ziyaretin önemli olduğunu, ziyaretin
gecikmesinin ticaretimizi ve ihracatçılarımızı olumsuz yönde etkilediğini, Ayrık Vadisi Humması
nedeniyle uygulanan kısıtlamanın kaldırılması için SA'nın Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne yaptığı ya da
yapacağı bildirimi Tarım ve Orman Bakanlığımıza ileterek, kısıtlamanın kaldırılmasını talep etmesi
gerektiğini; ancak SA makamlarınca bu yönde bir girişim yapıldığına dair bilgi alınmadığını ifade
etmiştir. Ayrıca, anılan tedbirin kapsamından pastörize süt ürünlerinin çıkarıldığını ve bu ürünlerde
SA’dan yapılacak ihracatta bir engel olmadığını dile getirmiştir.

Diğer taraftan, Sayın Ulusoy; SFDA ile işbirliği yapmak istediğimiz diğer bir hususun helal
konusu olduğunu, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kurulu Başkanının Kasım ayında
Riyad’da düzenlenecek olan Helal Zirvesi’ne katılacağını ve bu ziyaret kapsamında kendisini ziyaret
etmek istediğini; helal konusunda karşılıklı tanımanın iki ülke üreticilerinin pazarlara giriş koşullarını
kolaylaştıracağını ve bunun için İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) helal
standartlarının SFDA tarafından kabul edilmesinin bu alandaki sorunları gidereceğini ifade etmiştir.
Ticaret Müşavir Yardımcısı Balkanlıoğlu, Başkanlığı SA tarafından üstlenilen SMIIC bünyesinde
belirlenen helal standartlarının HAK tarafından yürütülen akreditasyon işlemlerinde esas alındığını;
Körfez Ülkeleri Standartlar Organizasyonu (GSO) tarafından belirlenen helal standartlarının yanı sıra,
SA’nın da aktif olarak yer aldığı örgüt bünyesinde belirlenen SMIIC standartlarının da SFDA tarafından
kabul edilmesinin ilgili ürünlerde ticareti kolaylaştıracağını; tavuk ürünlerinde GSO ve SMIIC helal
standartları arasında bazı teknik farklılıkların olduğunun bilindiğini, ancak diğer ürünler için SMIIC
standartlarına göre akredite kuruluşlardan alınacak helal sertifikalarının kabulünün
önceliklendirilebileceğini ifade etmiştir.

Öte yandan Sayın Ulusoy, tıbbi cihaz ve ilaç konusunda ülkemizin son yıllarda teknolojik alt
yapısını geliştirdiğini, sağlık endüstrisinde ürün çeşitliliğinin arttığını ve yüksek kaliteli görece uygun
fiyatlı Türk ürünlerinin SA pazarına girişi için çalışma yapmaktan memnuniyet duyulacağını dile
getirmiştir. Son olarak, hayvansal ürünlerdeki mevcut engelin kaldırılması için ülkemize yapılacak
ziyaretin hangi dönemde yapılacağı tekrar sorulmuştur.

Sayın Aljadhey, HAK Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşmekten memnuniyet duyacaklarını
belirterek, toplantıda hazır bulunan SFDA çalışanlarına SMIIC standartlarının hangi koşullar altında
kabul edilebileceğine ilişkin hazırlık yapmaları talimatını vermiştir. Ziyaret tarihi için bilgi vermekten
kaçınan Sayın Aljadhey, programlarını kontrol edip bilahare bu bilgiyi paylaşacaklarını dile getirmiştir.

SFDA ile yapılan toplantıda muhatapların yöneltilen tüm sorulara olumlu yaklaşım göstermelerine
rağmen mevcut sorunun çözümüne yönelik atılacak adımlar hakkında net bilgi vermekten imtina ettikleri
gözlemlenmiştir. Öte yandan sözkonusu engelin yerli üretim dalının korunmasına yönelik teknik bir engel
olarak kullanılmak istendiği şeklinde yorumlanmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir. Yerli
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üretimin artırılmasına yönelik çok sayıda yeni girişimin hayata geçirildiği ülkede, geçtiğimiz iki yıl
içerisinde bazı hayvansal ürünlerde uygulanan gümrük vergilerinde %15’e varan oranlarda artış
yaşanmıştır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Burak BALKANLIOĞLU
Ticaret Müşavir Yardımcısı

Dağıtım:
İhracat Genel Müdürlüğüne
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne
Cidde Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğine
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