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Sayın üyemiz,  

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 06/07/2021 tarih 

65374808 sayılı yazıda: 
 
Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaretin 29/12/2020 tarihinde imzalanan 

Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatılmakta ve 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 Temmuz 2021 tarihinden itibaren AB 

versiyonunun kabul edilmeyeceği hususunun Birleşik Krallık hükümetinin resmi internet 

sitesi olan http://www.gov.uk adresinden duyurulduğu bildirilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, konuyla ilgili olarak Londra Ticaret Müşavirliğinden alınan bir 

yazıda, Müşavirliğimiz ile irtibata geçen ihracatçı birlikleri ve ihracatçı firmalara, Birleşik 

Krallık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunulmaması nedeniyle yeni 

model sertifika düzenlenemediği ve bu hususun ihracatçı firmalarımızın İngiltere’ye mal 

ihracatında sorun yaşamasına sebebiyet verebileceği bilgisinin iletildiği, Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından keyfiyetin Birleşik Krallık makamlarınca kendilerine ulaştırılması 

halinde gerekli düzenlemelerin yapılacağı bilgisinin Müşavirliğe iletildiği belirtilmektedir. 

 

Yazıda son olarak, konunun çözüme kavuşturulmasını teminen Londra Ticaret 

Müşavirliği ve Londra Büyükelçiliği tarafından da muhatap makamlar nezdinde girişimlerde 

bulunulduğu ve bu kapsamda, Birleşik Krallık Liman Sağlık Kurumundan Müşavirliğimize 

verilen yanıtta, Birleşik Krallık Gıda Standartları Kurumu tarafından tarım ürünleri 

ithalatında 1 Ekim 2021 tarihine kadar AB modeli gıda sağlık sertifikasının kabul 

edileceği, öte yandan, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren ise bir örneği ilişik bulunan formatta 

tanzim edilecek olan sertifikanın ibraz edilmesinin zorunlu olacağı hususları ifade 

edilmektedir. 

 

Önemle bilgilerinize sunarız. 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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