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2022 / 533 

 

Sayın üyemiz, 

 

Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansından alınan bir örneği ilişik mektup ile ilgili 

olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat 

Genel Müdürlüğünden alınan 19/12/2022 tarih 81049428 sayılı yazıda;  

 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin "Gıda Güvenliğine Dair Kanunu"nun 2022 yılında 

kabul edildiği ve 01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği, Kanun'un 20.3 maddesine göre 

Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ürün ihraç etmek isteyen işletmecilerin Azerbaycan'ın ilgili 

devlet kayıt sistemine kayıtlı olmasının gerektiği belirtilmektedir. 

 

 Aynı yazıda ayrıca, Gıda Güvenliği Ajansının mektubunda, "işletmeciler ürünlerinin 

hayvansal ve bitkisel kökenli gıda ve yem üretildiği ve işlendiği işletmeyi tescil ettirmek için 

Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansına başvurur. Ajans bu işletmelerin gıda 

güvenliği alanındaki yasal gerekliliklere uygunluğunu değerlendirir. Şartlar sağlanıyorsa 

işletmeler onaylanır, aksi halde onay reddedilir." ifadelerine de yer verildiği ifade 

edilmektedir.  

 

Azerbaycan’a ihracat gerçekleştiren üyelerimizin gerekli tedbirleri almasını teminen 

bilgilerinize sunarız.  

 

e-imzalıdır  

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

 Genel Sekreter a.  

Şube Müdürü  

 

 

 

Ek: Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Mektubu (7 sayfa)   
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