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DTÖ 83. SPS KOMİTESİ TOPLANTISI RAPORU   

 

84. SPS Komite Toplantısı COVİD-19 pandemisi nedeniyle 9-11 Kasım 2022 tarihlerinde 

Cenevre’de fiziksel ve çevrimiçi erişimle paralel olarak gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız 

toplantıyı çevrimiçi takip etmiştir. Söz konusu toplantı vesilesiyle gerçekleştirilen diğer 

etkinlikler aşağıda yer almaktadır: 

 

7 Kasım 2022  Onay Prosedürleri Çalışma Grubu Toplantısı  

8 Kasım 2022  Pestisit Risk Tespiti ile İlgili En İyi Uygulama Örnekleri ve 

Uluslararası Standartlar konulu Tematik Oturum 

9 Kasım 2022   Gayri Resmi SPS Komite Toplantısı – 1. Oturum 

 SPS Komitesinin Resmi Toplantısı – 2. Oturum 

10-11 Kasım 2022  SPS Komitesinin Resmi Toplantısı  

 

Onay Prosedürleri Çalışma Grubu Toplantısı 

 

Çalışma Grubu toplantısı kapsamında sadece çalışma grubu üyelerine özel olarak kapalı 

toplantılar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede söz konusu toplantıya katılım sağlanmamıştır.  

Ancak Komite toplantısı gündemi kapsamında 83. SPS Komite Toplantısından bu yana 

kaydedilen gelişmeler ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Gelişmeler Gayri Resmi Komite 

Toplantısı başlığında özetlenmiştir. 

 

Pestisit Risk Tespiti ile İlgili En İyi Uygulama Örnekleri ve Uluslararası Standartlar 

Konulu Tematik Oturum 

 

G/SPS/GEN/2069/Rev.1 simgeli belgede yer alan gündem çerçevesinde 8 Kasım 2022 

tarihinde bir oturum gerçekleştirilmiştir. Tematik Oturumun amacı, Uluslararası Bitki Koruma 

Birliği (IPPC) Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartları (ISPM'ler) hakkında 

farkındalığı artırmak ve zararlı risk tanımlama, değerlendirme ve yönetimindeki deneyimleri 

paylaşmak olarak belirtilmiştir.  

 

Üye ülkelerin ve sanayi temsilcilerinin deneyimlerinden ve uluslararası hükümetler arası 

kuruluşlar tarafından geliştirilen referans veritabanlarından yararlanılarak, (i) bitki sağlığını 

ilgilendiren zararlıların belirlenmesi; (ii) zararlı risk analizlerinin performansı; (iii) risk azaltma 

önlemleri; (iv) bitki sağlığı sertifikası ve/veya ithalat koşulları ve (v) risk yönetimine ilişkin 

IPPC standartları hakkında beş farklı oturumda bilgi paylaşımında bulunulmuştur.  

Oturuma aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

 https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/thematic_session_nov22_e.htm 

GAYRİ RESMİ SPS KOMİTE TOPLANTISI (9 Kasım 2022) 

 

Gayri resmi toplantı JOB/SPS/24 simgeli belgede yer alan gündem çerçevesinde 

gerçekleştirilmiş olup; gündem başlıkları aşağıda yer almaktadır.  

https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/thematic_session_nov22_e.htm


1. SPS Deklarasyonu Çalışma Programı (G/SPS/W/330, G/SPS/W/331 ve 

WT/MIN(22)/27) 

 Önerilen Sürecin Kabul Edilmesi (G/SPS/W/330 ve G/SPS/W/331) 

 Tematik Gruplarla İlgili Güncelleme 

2. SPS Anlaşması’nın (G/SPS/64 VE G/SPS/64/Add.1) İşleyişine ve Uygulanmasına 

İlişkin 5. Gözden Geçirme Raporunun Kabul Edilmesine İlişkin Takip 

 Çeşitli Konularda Deneyim Alışverişi veya Devam Eden Tartışmalar 

 Onay Prosedürleri SPS Komitesi Çalışma Grubu (G/SPS/W/328/Rev.1 and 

G/SPS/W/328/Rev.1/Add.1) 

3. Pestisit MRL’lerine Ticareti Kolaylaştırıcı Yaklaşımlar (G/SPS/GEN/2034/Rev.3) 

4. 12. DTÖ Bakanlar Konferansı (MC12) Uygulama Hususları (JOB/CTG/16) ve 

(JOB/CTG/18) 

5. 2023 Yılı Tematik Oturumları (G/SPS/GEN/2067) 

 

Anılan başlıklarda dile getirilen hususlar aşağıda kısaca raporlanmıştır. 

1. SPS Deklarasyonu Çalışma Programı (G/SPS/W/330, G/SPS/W/331 ve 

WT/MIN(22)/27) 

 Önerilen Sürecin Kabul Edilmesi (G/SPS/W/330 ve G/SPS/W/331) 

Komite başkanı tarafından SPS Komitesinin, bu yılın Haziran ayında Bakanlar tarafından kabul 

edilen SPS Deklarasyonu'nda (WT/MIN(22)/27) belirtilen görevini yerine getirmek için 

çalışmalarına başladığı ve 1 Ağustos'ta Sekreterya tarafından G/SPS/W/330 simgeli belgede bu 

çalışma için önerilen sürecin yayımlandığı belirtilmiştir. Bir Üye tarafından G/SPS/W/331 

simgeli belge ile çalışma programına dair yorumların iletildiği belirtilmiştir. 

 Tematik Gruplarla İlgili Güncelleme 

SPS Deklarasyonu Çalışma Programı kapsamında oluşturulan beş tematik grubun son birkaç 

hafta içinde Deklarasyonda ana hatlarıyla belirtilen temalar üzerine tartışmalara başlamak için 

bir araya geldikleri belirtilmiş ve her Tematik Grubun başkanı tarafından çalışmalar 

özetlenmiştir. 

- Birinci Grup: “Küresel gıda güvenliği ve daha sürdürülebilir gıda sistemleri nasıl 

kolaylaştırılır?” 

- İkinci Grup: “SPS önlemlerinin bilimsel kanıt ve ilkelere dayandırılması nasıl  

- Üçüncü Grup: “SPS önlemlerinin bölgesel koşullara uyarlanması yoluyla gıda, 

hayvan ve bitki ve ürünlerinde güvenli uluslararası ticaret nasıl geliştirilebilir? 

- Dördüncü Grup: “SPS Komitesi çalışmasını destekleyen gözlemci kuruluşlar ve 

uluslararası standart belirleyici kuruluşlar arasında işbirliği nasıl geliştirilir?” 

- Beşinci Grup: “SPS önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında gelişmekte olan 

ve en az gelişmiş ülke Üyelerinin özel ihtiyaçlarına yönelik destek ve katılım nasıl 

artırılır?” 

 

2. SPS Anlaşması’nın (G/SPS/64 VE G/SPS/64/Add.1) İşleyişine ve Uygulanmasına 

İlişkin 5. Gözden Geçirme Raporunun Kabul Edilmesine İlişkin Takip 

 Çeşitli Konularda Deneyim Alışverişi veya Devam Eden Tartışmalar 



Komite Başkanı tarafından, Üye ülkeleri deneyim alışverişinde bulunmaya teşvik eden 

tavsiyelerin ele alındığı belirtilmiştir. Bu tavsiyelerin Beşinci Gözden Geçirme Raporunun 

uygun koruma düzeyi; risk değerlendirmesi ve bilim; denklik; güz tırtılı;  ulusal SPS 

koordinasyon mekanizmaları; bitki koruma ürünleri için MRL'ler ve bölgeselleşme gibi çeşitli 

bölümlerinde bulunduğu vurgulanmıştır. Ayrıca Üyeler, belirlenen tavsiyeler hakkında daha 

fazla yorum veya öneride bulunmaya davet edilmiş ancak hiçbir üyenin söz almadığı 

görülmüştür.  

 Onay Prosedürleri SPS Komitesi Çalışma Grubu (G/SPS/W/328/Rev.1 and 

G/SPS/W/328/Rev.1/Add.1) 

Kanada ve Paraguay tarafından Çalışma Grubunun faaliyetleri hakkında bir güncelleme 

sağlanmıştır. 

 

Çalışmanın ilk turunda, katılımcılar açısından Çalışma Grubu için dört ana tema belirlendiği 

belirtilmiştir: (i) "onay prosedürleri" teriminin ortak bir şekilde anlaşılması; (ii) onay 

prosedürlerinin temel zorlukları; (iii) ithalatçı Üyenin uygun sağlık veya bitki sağlığı koruma 

seviyesini (ALOP) karşılarken uluslararası ticareti kolaylaştıran onay prosedürlerinin ilkeleri 

ve (iv) onay prosedürlerine ilişkin mevcut araçlar ve en iyi uygulamalar. 

 

Çalışmanın ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci turlarında onay prosedürlerinin temel 

zorluklarını tartışma amacı için ortak bir anlayış geliştirmeye odaklanıldığı dile getirilmiştir.  

 

Haziran 2022 toplantısında ise, ithalatçı Üyenin uygun sağlık veya bitki sağlığı koruma 

seviyesini (ALOP) karşılarken uluslararası ticareti kolaylaştıran onay prosedürlerinin ilkeleri 

ve Komitenin bu ilkeleri vurgulamadaki rolü hakkındaki tartışmaların sonuçlandırıldığı 

belirtilmiştir. Çalışma Grubunun ayrıca özel olarak üzerinde durduğu çalışmalar şunlardır: (i) 

önceki çalışma turlarında bir araya getirmeye başladığı mevcut araçlar ve kaynaklar 

koleksiyonu; (ii) Çalışma Grubu sonuçları ve tavsiyelerine genel bir bakış ve (iii) Çalışma 

Grubu süreci ve tartışmalarının daha kapsamlı somut özeti. 

 

3. Pestisit MRL’lerine Ticareti Kolaylaştırıcı Yaklaşımlar (G/SPS/GEN/2034/Rev.3) 

 

83. Komitede Avustralya, Kolombiya, Paraguay, ABD tarafından paylaşılan 

G/SPS/GEN/2034/Rev.1 belgesinin, 84. Komitede Japonya ve Uruguay’ın katılımının ardından 

G/SPS/GEN/2034/Rev.3 belgesi ile revize edilerek yayımlandığı belirtilmiştir.  

Kanada, MRL'lerin Codex standartlarına uyumlaştırılmasının önemini belirtmiş, üretim ve 

ihracat üzerinde etkisi olabilecek çeşitli küresel ve yerel değişiklikleri vurgulayarak bu 

durumun aynı zamanda Codex MRL'ler ile uyumu da etkileyebileceğini ifade etmiştir. 

Uruguay ve Japonya, pestisit MRL'lerinin gözden geçirilmesinin gerekliliğini ifade etmiş ve bu 

konuda ticareti kolaylaştırıcı bir yaklaşımın kullanılmasını sağlamak, üreticilerin ve 

ihracatçıların karşılaştığı sorunlara gerçek çözümler bulmak için eş sponsor olarak katılmaya 

karar verdiğiklerini belirtmiştir. 



ABD ve Avustralya, MC12 Çalışma Programını ve Komitenin mevcut iş yükü dikkate 

alındığında, bir çalışma grubu oluşturulmasının 2023 yılı sonları için daha uygun olabileceğini 

ifade etmiştir.   

Diğer Üyeler, bu çalışmanın uygunluğunu ve Komite'nin bu konuyu ele alması için bir yol 

bulmanın önemini vurgulamışlardır. Bir Üye ayrıca, Komite'nin mevcut yoğun gündemine 

rağmen konunun yakın gelecekte ele alınmasının sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Başka bir 

Üye ise, tartışmaların sadece pestisit MRL'leri ile sınırlı kalmaması gerektiğini, aynı zamanda 

diğer madde ve bulaşan türlerinin de tartışılması gerektiği önerisinde bulunmuştur. 

4. MC12 Uygulama Hususları (JOB/CTG/16) ve (JOB/CTG/18) 

Mal Ticareti Konseyi (Council for Trade in Goods, CTG) yardımcı kuruluşlarının tüm 

Başkanlarından kendi sorumlulukları altında ve Sekreterliğin yardımıyla (JOB/CTG/18) iki 

rapor hazırlamalarının talep edildiği belirtilmiştir. İlk raporun, Komitenin son iki yılda pandemi 

bağlamında üstlendiği faaliyetleri tanımlayacak olan DTÖ'nün pandemiye verdiği yanıtla ilgili; 

İkinci raporun ise, Üyelerin DTÖ reformu çatısı altında tartışacakları konulardan biri olan, 

yapılan iyileştirmeler de dahil olmak üzere, Komitenin mevcut işleyişiyle ilgili olduğu 

vurgulanmıştır. Ayrıca, bu iki raporun Üyeler arasında gerçeklere dayalı bir tartışmaya olanak 

sağlamak için bir envanter ve bilgi toplama çalışması olmasının beklendiği ve bu nedenle, 

raporların gelecekte neyin iyileştirilmesi gerektiğine dair tavsiyeleri veya bir değerlendirmeyi 

içermeyecekleri açıklanmıştır.  

5. 2023 Yılı Tematik Oturumları (G/SPS/GEN/2067) 

ABD’nin G/SPS/GEN/2067 belgesinde Risk İletişimi, Eksik ve Yanlış Bilgilendirme Konulu 

Tematik Oturum Teklifini ilettiği belirtilmiştir. Bu kapsamda gıda, teknoloji, sağlık ve çevre 

ile ilgili konularda halkın algılarına vurgu yapılarak SPS risk iletişimi konusunda farkındalık 

sağlanacağı vurgulanmıştır.  

Toplantıda tematik oturumlar için başka bir öneri yapılmamış olup Üyelere tematik oturumlarla 

ilgili önerilerin 9 Aralık Cuma gününe kadar sunulabileceği hatırlatılmıştır. 

83. DTÖ SPS KOMİTE TOPLANTISI (9-11 Kasım 2022) 

Komite gündemi JOB/SPS/23 simgeli dokümanda yer almakta olup; toplantı kapsamında 

görüşülen konular aşağıda raporlanmaktadır. 

1. GÜNDEMİN KABULÜ 

Önerilen gündem, 23 Eylül 2022'de yayınlanan WTO/AIR/SPS/39'de yer almaktadır. 

Gündemden Hindistan’ın eklemiş olduğu 2 yeni ticari sorun ilgili ülkenin talebi üzerine 

çıkarılmıştır. 

2. BİLGİ PAYLAŞIMI 

(a) Üyelerin İlgili Konularda Bilgi Paylaşımı 

1. ABD – Mahsul (Ürün) Gruplandırma VI Genişleme (G/SPS/N/USA/3302) 

ABD, Çevreyi Koruma Ajansı (EPA) aracılığıyla, insan sağlığı ve çevre için koruma sağlarken 

baklagil ve tahıl yetiştiricilerine fayda sağlayan çeşitli mahsul gruplarındaki ürün sayısını 



genişlettiğini, bu durumun uluslararası gıda güvenliği standartlarıyla küresel uyumluluğu 

artırarak ticareti kolaylaştıracağını, özel mahsul çiftçilerinin etkili mahsul koruma ürünlerine 

erişimini sağlayacağını ve mahsuller üzerinden daha fazla pestisit ürününün 

ruhsatlandırılmasını teşvik edeceğini ifade etmiştir.  

2. Tayvan - Elektronik Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Sertifikasının Uygulanmasına İlişkin 

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Çalıştayı (G/SPS/GEN/2066) 

Tayvan tarafından, 13 ve 14 Ekim 2022 tarihlerinde Elektronik Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 

Sertifikalarının (e-sertifikaların) Uygulanmasına ilişkin bir APEC sanal atölyesine ev sahipliği 

yaptıkları; elektronik veterinerlik ve bitki sağlığı sertifika sistemleri oluşturmaya ilişkin 

deneyimleri, zorlukları değerlendirdikleri; ilgili alternatifleri, kağıt/e-sertifikanın orijinalliği 

konusunda güvenlik sorunlarını ve endişelerini tartıştıkları belirtilmiştir. 

3. Japonya - Radyonüklitlerle İlgili Olarak Japon Gıdalarına İlişkin İthalat 

Önlemleriyle İlgili Güncelleme 

Japonya tarafından, Temmuz 2022'de Japon gıdalarına yönelik kalan ithalat önlemlerini 

Endonezya’nın kaldırdığı,  bunun, hâlâ belirli önlemleri koruyan diğer Üyeleri aynı kararı 

almaya teşvik edeceğini umdukları, Üyelerin ve kamuoyunun anlamasını kolaylaştırmak için 

sunumlar ve videolar ile birlikte İngilizce web sayfaları hazırlandığı ve ilgili bilgilere 

erişilebildiği ifade edilmiştir. 

(https://www.maff.go.jp/e/policies/market/reference/reference.html) 

4. Ukrayna - Ukrayna'nın SPS Durumu Hakkında Bilgi   

Ukrayna tarafından, Rusya'nın kendilerine karşı başlattığı savaş nedeniyle, tarım ve gıda 

alanları da dahil olmak üzere bir çok görev alanlarında son derece zor koşullarda çalışmak 

zorunda kalındığı, SPS önlemleri alanındaki yetkili organlarının, gıda güvenliğini sağlamak, 

hayvanların sağlığını ve refahını korumak, gerekli sağlık ve bitki sağlığı güvenliğini sağlamak 

için mesleki yükümlülüklerini özenle yerine getirmeye devam ettiği, küresel gıda güvenliğini 

sağlamak için ilgili uluslararası anlaşmalara ve Ukrayna'nın uluslararası kuruluşlara üyeliğine 

uygun olarak uygulanabilir tüm önlemleri aldığı ifade edilmiştir.  

(b) CODEX, IPPC ve WOAH’ın İlgili Aktiviteleri Hakkında Bilgiler 

i. Kodeks (G/SPS/GEN/2064) 

Kodeks Alimentarius Komisyonu (Kodeks) Yürütme Kurulu 82. Oturumunun (CCEXEC82) 

çevrimiçi olarak 20-30 Haziran 2022 tarihinde; Pestisit Kalıntılarına İlişkin Kodeks Komitesi 

53. Oturumunun (CCPR53) çevrimiçi olarak 4-13 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirildiği, 

Komisyonun 60. Yılı sebebiyle bütün sürecin değerlendirileceği, Üyeleri ve gözlemcileri bu 

kapsamdaki etkinliklere kendi katkılarını sunmak için erken planlamaya katılmaya teşvik 

ettikleri, Codex standartlarının kullanımının ve etkisinin izlenmesi amacıyla DTÖ Sekretaryası 

ile işbirliği çerçevesinde anket ve örnek olay incelemesi çalışmaları yapılacağı belirtilmiştir. 

ii. WOAH (G/SPS/GEN/2075) 

https://www.maff.go.jp/e/policies/market/reference/reference.html


Karasal ve su hayvanlarına yönelik WOAH standartlarında yapılacak değişikilikler için dört 

uzman komisyonunun bir araya geldiği ve yapılan toplantılarda ayrıca BSE, FMD, Kuduz, Rift 

Vadisi Ateşi, at hastalıkları, veteriner hekimlikte antimikrobiyal maddelerin sorumlu ve 

ihtiyatlı kullanımı, su hayvanları komisyonu çalışma planı gibi konuların ele alındığı, 

antimikrobiyel direnç için bir çalışma grubunun oluşturulduğu ve toplantı raporlarının 

yayımlandığı, Afrika Domuz Vebası (ASF) için online ticaret manuellerinin ticareti 

kolaylaştırmak amacıyla yayımlandığı ifade edilmiştir.  

 

iii. IPPC (G/SPS/GEN/2073) 

Haziran 2022'den bu yana, Bitki Sağlığı Önlemleri Komisyonu (CPM) Bürosu ve Standartlar 

Komitesinin toplantılarının gerçekleştirildiği, 21-23 Eylül 2022 tarihlerinde Londra’da 

Uluslararası Bitki Sağlığı Konferansının düzenlendiği belirtilmiş olup ayrıca IPPC ePhyto 

Çözüm sistemine kayıtlı 112 üyenin bulunduğu ve bu sistem aracılığıyla kullanıcı ülkelere, 

sistemi kullanan herhangi bir ülke ile dijital bitki sağlığı sertifikalarını takas etme fırsatı 

sunulduğu ifade edilmiştir.  

3. TİCARETLE İLGİLİ BELİRLİ SORUNLAR (STC’LER)  

a. Yeni STC’ler 

 Hindistan, AB’yi bitki ve hayvan kaynaklı gıda ve yemlerde pestisit MRL'leri 

belirleyen 396/2005 sayılı AB yönetmeliği nedeniyle Komite gündemine taşımıştır. 

Hindistan tarafından, AB'nin ithal tarım ürünleri için neonikotinoid MRL'sini düşürme planının 

küresel gıda sisteminin sürdürülebilirliğini garanti etmeyeceği, AB’nin G/TBT/N/EU/908 

simgeli bildirimi ile Klotianidin ve Thiamethoxam için MRL'yi tespit seviyesinde sabitlemeyi 

amaçladığı, neonikotinoidlerin (clothianidin ve thiamethoxam) Kodeks tarafından belirlenen 

düzeyde bile arılar için zararlı olduğu varsayımında bulunduğu, ancak bu kimyasalların 

kullanımıyla AB dışında üretilen gıdaların AB'ye ithal edilemeyeceği ifade edilerek, bu 

bildirimin SPS Komitesine yapılmasının gerekliliği belirtilmiştir. İsrail, Kolombiya, Paraguay, 

Kosta Rika, Uruguay, Brezilya, Guatemala, Çin ve Arjantin Hindistan’ı desteklemiştir.  

AB cevabında küresel nitelikteki çevresel kaygılar nedeniyle artık AB'de onaylanmayan 

maddeler için MRL belirlemeye karar verdiklerini, DTÖ standartlarına ve diğer uluslararası 

yükümlülüklere saygı duyarak çevresel hususları dikkate aldıklarını, mevcut en iyi bilimsel 

kanıtlara dayanarak her bir aktif maddenin konumunu vaka bazında değerlendirip gözden 

geçirerek ve önlemlerinin ticareti gereğinden fazla kısıtlayıcı olmadığından emin olarak bu 

konuyu ele aldıklarını belirtmiştir. Ayrıca Taslak Yönetmelik'te ticareti kolaylaştırıcı 

hükümlerin yer aldığı, Yönetmeliğin uygulama tarihinin yürürlüğe girmesinden itibaren 36 ay 

sonra olduğu, uygulama tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünlerin raf ömürlerinin sonuna 

kadar piyasada kalmasına olanak sağlandığı ve AB’nin, Komite'yi bu konuda iki yıl önce, 

Kasım 2020'de (G/SPS/GEN/1868) bilgilendirdiği ifade edilmiştir. 

 Hindistan, AB’yi ithal çaydaki "nikotin" için mevcut MRL'nin düşürülmesine 

yönelik AB Komisyonu önerisi (G/SPS/N/EU/581) nedeniyle Komite gündemine 

taşımıştır.  

Hindistan, çaydaki nikotin MRL'sinin mevcut 0,6 mg/kg seviyesinden 0,5 mg/kg'a düşürülmesi 

konusunda derin endişe duyduğunu, çaydaki nikotin MRL'sini düşürme kararının, çeşitli 

ülkelerden alınan çay sevkiyatlarından alınan numunelere dayalı olarak toplanan test verilerine 



dayandığını, herhangi bir toksikolojik analize veya saha denemesine dayanmadığını, SPS 

Anlaşmasının 2.2. Maddesinde, SPS önlemlerinin bilimsel ilkelere dayanması ve yeterli 

bilimsel kanıt olmadan sürdürülemeyeceği ifadesinin yer aldığını belirtmiştir.  

AB cevabında Komisyonun, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nden (EFSA) alınan resmi izleme 

verilerinin ve sektör tarafından sunulan ek verilerin, AB MRL Yönetmeliği ve ilgili veri 

gereklilikleri doğrultusunda değerlendirildiğini, önerilen MRL değerinin (0,5 mg/kg) Eylül 

2022'de yayınlanan çok yakın tarihli EFSA bilimsel risk değerlendirmesinde tüketiciler için 

güvenli bulunduğunu, EFSA’nın risk değerlendirmesinde, çaylardaki nikotin (0,6 mg/kg) için 

mevcut MRL’nin akut bir tüketici riski bulundurduğunu ve bu nedenle korunamayacağını 

doğruladığını, izleme verisi analizlerinin, 0,4 mg/kg'lık daha düşük bir seviyenin elde 

edilebileceğini gösterdiğinden ve seviyelerin makul olarak elde edilebilecek kadar düşük 

ayarlanması gerektiği dikkate alındığından, önerilen yeni MRL değeri 0,5 mg/kg’ın geçici 

olarak belirlendiğini ve sürdürülmesi gerekliliğini destekleyen verilerin en geç 30 Haziran 2025 

tarihine kadar sunulmadığı takdirde, Komisyon Yönetmeliğinin yayınlanmasından üç yıl sonra 

otomatik olarak 0,4 mg/kg'a düşürüleceğini belirtmiştir.  

 Çin, AB’yi D3 vitamini ile ilgili 2021/405 ve 2017/185 sayılı düzenlemeleri nedeniyle 

Komite gündemine taşımıştır.  

Çin, Hollanda'nın 2021 yılında D3 vitamininin hayvansal bir ürün olması ve 2021/405 

düzenlemesinin 25. maddesine göre pazara girişinin onaylanması gerektiği bahanesiyle 

ihracatının  yasaklandığını, 854/2004/EC sayılı Tüzüğün III. Bölümünün 4. maddesinde şart 

koşulan (AB) 2017/185 sayılı Komisyon Tüzüğünde belirtilen geçiş tedbirlerinden bu yana, 

uyumlaştırılmış halk sağlığı ithalat gerekliliklerinin hayvansal menşeli ürünlerin ithalatı için 

geçerli olmayacağının belirtildiğini, ancak geçiş düzenlemelerinin 31 Aralık 2020'de sona 

ermesine rağmen Hollanda’nın Çin ürünlerini ithal etmeye devam etmeyi reddettiğini, bu 

durumun ticaretin önünde ciddi engeller oluşturduğunu, SPS Anlaşmasının 5. maddesinin 7. 

paragrafına göre, SPS önlemlerini geçici olarak benimseyen üyenin, daha objektif bir risk 

değerlendirmesi için gerekli ek bilgileri elde etmeye çalışması gerektiğini belirtmiştir.  

AB, Çin'in bu konuya gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşıladığını, Çin'in gündeme getirdiği 

endişeleri inceleyeceğini ve ikili kanallar aracılığıyla görüşmeye devam edeceğini belirtmiştir.  

 Hindistan, AB’yi çiftlik karidesi denetimi için numune alma sıklığını artırması ve 

su ürünleri ihraç etmesine izin verilmeyen yeni listelenen balıkçılık işletmelerini 

Komite gündemine taşımıştır.  

Hindistan, AB’nin Ekim 2016'dan bu yana çiftlik karideslerindeki antibiyotik kalıntıları için 

örnekleme sıklığını mevcut %10 seviyesinden %50'ye çıkardığını, bu durumun AB pazarının 

maliyetini artırdığından, Hindistan'da yetiştirilen karideslerin ihracatı için dolaylı bir tarife dışı 

engel görevi gördüğünü, AB'nin düzenleyici gerekliliklerine uyumu sağlamak için bir dizi 

düzeltici faaliyette bulunduğunu, antibiyotik tespiti nedeniyle reddedilen sevkiyatlarının 

sayısının 2017'de 15 iken 2021'de sadece 3 olduğunu belirterek AB'yi çiftlik karides 

sevkiyatlarında antibiyotik kalıntısını test etmek için örnekleme sıklığını %50'den %10'a 

düşürmeye çağırdığını ifade etmiştir.  

AB tarafından, 2022'de gerçekleştirilen en son AB denetiminde, 2018 denetimine kıyasla kalıntı 

izleme planındaki testlerin kapsamı, uygulanması ve laboratuvar yöntemlerinin doğrulanması 

konularında önemli ilerleme kaydedildiği, ancak Hindistan'ın üretim çiftliklerinde başlattığı 



hasat öncesi test programında yasaklı antimikrobiyaller için hâlâ yüksek düzeyde olumsuz 

sonuçlar tespit edildiği, bu test programında, Ocak 2020'den bu yana, AB'ye ihraç edilmek 

üzere gönderilen 94 sevkiyatın olumsuz olarak test edilip imha edildiği, bu bağlamda, 

Hindistan'da faaliyet gösteren test uygulamalarının su ürünlerinin kimyasal güvenliği 

konusunda gerekli güvenceleri sağlamak için hala gerekli olduğu vurgulanmıştır.  

 AB, Hindistan’ı Taslak Gıda Güvenliği Standartları (İthalat) Değişiklik 

Yönetmeliği nedeniyle Komite gündemine taşımıştır.  

AB, Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Kurumu (FSSAI) tarafından 10 Ekim 2022'de 

yayınlanan ve yabancı gıda üretim tesislerinin kaydının zorunlu hale geleceği beş ürün 

kategorisini kapsayan Kararın Kasım 2020'de G/TBT/N/IND/180 kapsamında TBT Komitesine 

bildirildiğini, Şubat 2021'de sunulan yorumlara AB yanıt vermeden kabul edildiğini, yine bu 

Kararın TBT Komitesinde tartışıldığını ancak SPS unsurlarını da içerdiğini göz önünde 

bulundurarak SPS Komitesine de getirmeye karar verdiklerini, tesislerin kaydıyla ilişkili 

ticaretin aksama riskinin olduğunu, söz konusu listeyle ilişkili riskleri tanımlayan herhangi bir 

kriterin bulunmdığını belirtmiştir. Kanada ve Yeni Zelanda desteklemiştir.  

Hindistan cevabında, gıda güvenliğini güçlendirmek ve izleme sistemini temin etmek için 

yabancı gıda üretim tesislerinin tescili ve denetimi konusunda yasal çerçeveyi sağlayan 

03.11.2021 tarihli Taslak Gıda Güvenliği Standartları (İthalat) Değişiklik Yönetmeliğinin 

bildirimini yaptığını, bu yönetmelik uyarınca, bu tür tesislerin tescili ve denetiminin, Gıda 

Otoritesi tarafından belirlenen gıda kategorilerinin riskine dayanacağını, 10.10.2022 tarihli 

FSSAI Kararı ile süt ve süt ürünleri, kümes hayvanları, balık ve ürünleri dahil olmak üzere et 

ve et ürünleri, yumurta tozu, nutrasötikler, bebek gıdaları gibi gıda maddelerini Hindistan'a 

ihraç etmek isteyen imalatçıların ihraç öncesinde Gıda Otoritesine kayıt yaptırmalarının 

gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca yabancı kuruluşların listelenmesi/kaydı uygulamasının Kore, 

Kanada, ABD gibi ülkelerde hâlihazırda uygulandığını, Karardaki hükümlerin Hindistan'a ithal 

edilmek üzere üretilen gıdaların güvenliğini ve kalitesini sağlayacağını, limanlarda denetim ve 

gümrük işlemleri için harcanan sürenin azaltılmasına da yardımcı olacağını vurgulamıştır.  

 AB, Hindistan’ı süt, domuz eti, balık ve ilgili ürünlerin ithal gıda sevkiyatı ile 

birlikte sağlık sertifikası gerekliliğine ilişkin Talimatı nedeniyle Komite gündemine 

taşımıştır.  

AB, bildirilen Talimatın Hindistan'a ithalatı ciddi şekilde karmaşık hale getirebileceğini ve 

kesintiye uğratabileceğini, yürürlüğe girişinin iki ay ertelenmesini memnuniyetle karşılamakla 

birlikte, bu sürenin ihracatçıların ve yetkili makamların kendilerini uygulamaya hazırlanmaları 

için çok kısa olmasından endişe duyduklarını, bu kapsamda ihracatçılara ve yetkili makamlara 

yeni sertifikalara ve ilgili ithalat prosedürlerine uymaları için Talimatın yürürlüğe girmesinin 

bir yıl ertelenmesi talebinde bulunduklarını, yeni sağlık sertifikalarıyla ilgili önlemlerin DTÖ 

SPS Komitesine de önceden bildirilmesi talep ettiklerini bildirmiştir. Japonya, Norveç, Şili, 

Kanada ve Yeni Zelanda desteklerini belirtmiştir.  

Hindistan cevabında, sağlık sertifikası gerekliliğinin, ihracatçı ülkelerin gıda ürünlerinin FSSAI 

tarafından belirtilen güvenlik gerekliliklerine uygun olduğuna dair bir güvence sağlayan ithalat 

öncesi bir gereklilik olduğunu ve bunun sağlam bir gıda güvenliği izleme sistemi oluşturmak 

için Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Kurumu (FSSAI) tarafından da şart koşulduğunu 

belirtmiştir.  



 Rusya, Namibya’yı sığır eti ve küçükbaş hayvan eti için onay prosedürleri 

nedeniyle Komite gündemine taşımıştır.  

Rusya, Namibya’nın beş yıldan fazla bir süredir Rus veterinerlik kontrol sistemi üzerinde risk 

değerlendirmesine devam ettiğini, Aralık 2017'de WOAH’a sunulan belgelerle WOAH’ın 

Rusya'yı aşılı veya aşısız olarak Şap hastalığından ari bölgelere sahip bir devlet olarak kabul 

ettiğini, ayrıca 2017'den bu yana, süt ürünleri, bal, et ürünleri, balık ve deniz ürünleri ithalatı 

için önerilen sertifika taslaklarının da onaylanmayı beklediğini belirterek Namibya'yı, risk 

değerlendirmesini gereksiz gecikme olmaksızın tamamlamaya ve Rus sığır eti ve küçükbaş 

hayvan eti ithalatına izin vermek için SPS Anlaşmasının 5. ve 8. maddeleri kapsamındaki DTÖ 

yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdığını vurgulamıştır.  

Namibya cevabında bu konuda Rusya ile kapsamlı ikili işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir. 

 Rusya, Japonya’yı kanatlı ürünleri için onay prosedürleri nedeniyle Komiteye 

taşımaktadır.  

Rusya, kümes hayvanlarının Japonya'ya ithalatı için veteriner sağlık sertifikasının 

onaylanmasındaki gecikmelerden endişe duyduğunu, Rusya'nın yetkili veterinerlik ve bitki 

sağlığı kurumu Rosselkhoznadzor’un, yüksek derecede patojenik kuş gribi (HPAI) açısından 

Rusya topraklarının bölgeselleştirilmesini doğrulayan ilgili tüm kanıta dayalı materyalleri 

sunduğunu, Mart 2017'de Japonya'nın yetkili makamlarının temsilcilerinin Rusya'dan 

Japonya'ya kanatlı eti ithalatını sağlamak için risk değerlendirmesi yapmak üzere Rusya’yı 

ziyaret ettiğini belirtmiş ve bu kapsamda Japonya'ya, Rus hayvansal ürünlerinin ithalatı için 

onay prosedürlerinde aşırı gecikmeyi önlemek amacıyla çağrıda bulunduğunu belirtmiştir.  

Japonya cebabında, kanatlı eti ithalatı için veteriner sağlık sertifikasının analizlerinin devam 

ettiğini, bunun zaman isteyen bir süreç olduğunu,  veteriner sağlık sertifikası onay prosedürünü 

hızlandırmak için Rusya ile kapsamlı ikili işbirliğine hazır olduğunu ifade etmiştir.  

 Hindistan, Kore’yi suda yaşayan hayvanların hastalık durumu bildiren bir sağlık 

sertifikası gereksinimi nedeniyle Komite gündemine taşımıştır.  

Hindistan, Koreli yetkililerin, süs balıkları da dahil olmak üzere soğutulmuş, dondurulmuş ve 

canlı su hayvanlarının ihracatının bir sağlık sertifikası ve sucul hastalık durumuyla ilgili bir 

beyanla birlikte yapılması gerektiğinde ısrarcı olduğunu, dondurulmuş karidesin Güney 

Kore'ye ihraç edilen önemli bir ürün olduğunu, bu ürünün ihracatı için, sucul hastalık durumu 

beyanı ile birlikte sağlık sertifikası gerektirdiğini, ayrıca Yönetmelik gereği donmuş karides 

ihracatı ürünün EIC onaylı laboratuvarlarda IHHN, WSD, TSV, IMNV için test edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, Hindistan Kore’den bu gerekliliğin risk temelli 

gerekçesini açıklamasını talep ettiğini, sertifikasyon şartının yalnızca gerekli görülenlerle 

sınırlayabilineceğini ve güvenli ürünlerde ticaretin aksamasının önlenebileceğini ifade etmiştir.  

Kore ise, ülkesine su hayvanları ve ürünleri ihraç eden her ihracatçı ülkeye uygulanan WOAH 

standartlarına uygun olarak ithal edilen su hayvanları ve ürünleri için karantina uygulanmakta 

olduğunu, akuatik hastalıklarının kontrolü ve yönetiminin sürdürülebilir bir su ürünleri 

yetiştiriciliği için çok önemli olduğunu, 2008'den beri yerel gözetim ve hastalık kontrol 

eylemleri gibi resmi hastalık kontrol programının önleyici olarak uygulandığını bu nedenle 

soğutulmuş ve dondurulmuş karides için ithalat şartını makul ve uluslararası standartları 

karşıladığını vurgulamıştır.  



 Güney Afrika, AB’yi devekuşu etine ithalat kısıtlamaları nedeniyle Komite 

gündemine taşımıştır.  

Güney Afrika, AB yetki devrine dayanan Komisyon Tüzüğü 2020/692'de devekuşu eti için 

öngörülen hayvan sağlığı gereklilikleri ile DTÖ SPS Anlaşması’nın bazı hususlarda çeliştiğini, 

Güney Afrika’nın hastalıktan ari alanların tanınması için kanıt mahiyetindeki tüm materyalleri 

WOAH’a sunduğunu, önceki yasal düzenlemeye göre, üçüncü ülkenin yetkili makamı 

tarafından onaylanan kayıtlı devekuşu işletmesinden çiftlik etinin ithalatının mümkün 

olduğunu, bu nedenle üçüncü ülkenin topraklarında bir HPAI salgını olması durumunda, kayıtlı 

bir devekuşu işletmesinden gelen etlerin çeşitli karasal hayvan sağlığı gerekliliklerinin 

karşılanması koşuluyla ithalatına izin verildiğini belirtmiştir.  

AB cevabında bulaşıcı hayvan hastalıklarına ilişkin 2016/429 sayılı AB Yönetmeliğinin 

(Hayvan Sağlığı Kanunu-AHL) Mart 2016'da kabul edildiğini ve 21 Nisan 2021'den beri 

uygulandığını, ilk taslağın DTÖ SPS Anlaşması kapsamında 21 Mayıs 2013'te G/SPS/N/EU/45 

simgesiyle bildirildiğini ve nihai AB Tüzüğünün 2 Mayıs 2016'da G/SPS/N/EU/45/Add.2 

simgesiyle bildirildiğini ve AHL’nin hayvanların, embriyonik ürünlerin ve hayvansal kökenli 

ürünlerin AB'ye girişi için hayvan sağlığı gerekliliklerini belirlediğini vurgulamıştır. Ayrıca 

bölgeselleşme ilkesini ilgili DTÖ SPS hükümlerine uygun olarak tanıdığını ve uyguladığını 

belirterek bu bağlamda, Güney Afrika'nın Komisyon Yönetmeliği’nde (AB) 2020/692'de 

(Madde 140-144) öngörülen ilgili hayvan sağlığı gerekliliklerini dikkate alması gerektiğini 

ifade etmiştir.  

AB, bölgeselleşmenin tanınması için başvuru prosedürleri hakkında Güney Afrika yetkili 

makamlarını daha iyi bilgilendirmek amacıyla teknik yardım sağlayabileceğini (BTSF 

programı: Daha Güvenli Gıda için Daha İyi Eğitim - Ocak 2023 sonunda) belirtmiştir.  

b. Daha Önce Gündeme Taşınmış Belirli Ticari Sorunlar (STC’ler) 

448- Paraguay, Ekvador, Kosta Rika ve ABD AB’yi alfa-sipermetrin, buprofezin, 

klorotalonil, klorpirifos, klorpirifos-metil, diflubenzuron, etoksisülfüron, glufosinat, 

imazalil, ioksinil, iprodione, mancozeb, molinat, pikoksistrobin ve tepraloksidim için 

MRL'ler konusunda Komite gündemine taşımıştır. 

Paraguay AB’nin yayınlamış olduğu cevapların yer aldığı G/SPS/GEN/2038 simgeli dokümana 

karşılık olarak Kolombiya, Guetamala ve Ekvator ile birlikte ortak yayınladığı 

G/SPS/GEN/2076 simgeli belgeye atıfla, Komisyon’a değil, üye ülkelere sahip oldukları 

hakları kapsamında soruları olduğunu, AB'nin kimyasal olmayan verimli alternatif yöntemlerin 

varlığı ile EFSA'nın yetkilendirmenin haklı olabileceği düşüncesini nasıl uzlaştırdığını anlamak 

istediklerini, EFSA tarafından değerlendirilen acil durum izinlerinin izleme mekanizmaları söz 

konusu olduğunda, Romanya’ya Tanymecus dilaticollis ile mücadele amacıyla mısır için 

tiyametoksham, klotianidin ve imidaklorprid için acil durum izninin verildiğini, 2018'de EFSA 

tarafından bunun haksız bulunmasına rağmen, bu yılın Ocak ayında acil iznin yeniden 

yayınlandığını belirtmiştir. 

Ekvator uluslararası kuruluşlar tarafından AB'nin raportör devletlerine sunulan son 

araştırmaların, mankozeb'in beklenebilecek etkilerden daha düşük konsantrasyonlarda sistemik 

toksisitenin bir sonucu olarak insanlarda, deney hayvanlarında veya yabani türlerde, olumsuz 

etkiler oluşturmadığını gösterdiğini, östrojen veya androjen sistemleriyle doğrudan etkileşime 



girmediğini veya insanlarda veya vahşi yaşamda steroidogeneze müdahale etmediğini 

belirtmiştir. 

Peru, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Uruguay, Arjantin, El Salvador, Panama, Brezilya, Kanada, 

Kenya, Kosta Rika ve ABD konuyla ilgili söz almıştır. 

AB cevaben tekrarlayan acil durum izinlerinin önüne geçmeye yönelik önlemler alındığını, 

MRL seviyesi kabul edilenden yüksek ürünler için bu ürünlerin ilgili üye ülkede kalmasının 

sağlandığını belirtmiştir. 

518- Hindistan, AB’yi "antrakinon"un pestisit olarak sınıflandırmasını ve ithal çay için 

MRL değerleri konusunu Komite gündemine taşımıştır.  

Hindistan antrakinon’un hava, su, toprak, bitki ve hayvan dokularında bulunduğunu, 

kaynağının doğal ve çevresel olduğunu, motorlu araçların motorlarındaki doğrudan yanma 

işlemlerinden veya polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH'lar) atmosferik oksidasyonla 

bozunmasından oluşabildiğini, Almanya'daki çeşitli ithalatçıların Hindistan'daki çay 

tarlalarında testler yürüterek, pestisit kaynaklı olmadan, doğal olarak oluşan bir 

bulaşan/hidrokarbon olduğunu ve Darjeeling çaylarında diğer bölgelerden gelen çaylardan daha 

fazla olan oluştuğunu belirlediğini belirterek,  söz konusu maddenin pestisit olarak 

sınıflandırılmamasını ve MRL kontörlüne tabi tutulmamasını istemiştir. 

AB, konunun ilk olarak Temmuz 2021'de SPS Komitesinde tartışılmasından bu yana söz 

konusu aktif madde olan antrakinon ile ilgili yeni elementlerin bulunmadığını belirtmiştir. 

382- Paraguay AB’ni Endokrin Bozucular Düzenlemesi ile ilgili Komite gündemine 

taşımıştır. 

Paraguay bu mevzuatta benimsenen tehlike yaklaşımına ilişkin kaygılarının devam ettiğini,  

gündemde üç benzer kaygılarının AB’nin tehlike yaklaşımı kapsamında MRL politikasıyla 

ilgili olduğunu, AB'nin söz konusu önlemlerinin kesin risk analizine dayanmadığını ve SPS 

Anlaşması'nın uygulama kapsamı dışında kalan faktörlerin de diğerleri arasında “diğer meşru 

faktörler” olarak değerlendirildiğini ifade etmiştir.  

Kosta Rika; Şili; Ekvador; Brezilya; Peru; Uruguay; Kanada; Guatemala Paraguay’ın 

endişelerini paylaştığını dile getirmiştir. 

519- Avustralya ve Çin AB’ni üçüncü ülkelerde çevresel sonuçlara ulaşmak için belirli 

pestisitlere yönelik ithalat toleransları konusunda Komite gündemine taşımıştır. 

Avusturya tarafından gıda MRL'lerinin AB sınırları dışında çevre standartlarını takip etmek 

için bir araç olarak kullanılmasının uluslararası standartlar ve kılavuzlara uygun olmadığı; 

üçüncü ülkelerin kendi benzersiz çevresel durumlarıyla tutarlı çevre politikalarını uygulama 

yeteneklerine karşı tehdit oluşturduğu ve DTÖ kurallarına da uymadığı belirtilmiştir. 

Çin tarafından AB'nin klotianidin ve tiyametoksam MRL'lerini arılara yönelik risk nedeniyle 

iptal etmesi ve düşürmesi için bilimsel temelin yeterli olmadığı, neonikotinoid pestisitlerin arı 

kolonilerindeki düşüşün ana nedeni olup olmadığı konusunda hala akademik tartışmanın devam 

ettiği bildirilmiştir. 

503- Peru AB’yi gıdalarda maksimum kadmiyum seviyelerine ilişkin 1881/2006 No’lu 

Yönetmeliği Değiştiren 12 Mayıs 2014 tarihli 488/2014 sayılı Komisyon Tüzüğünün 



uygulanması nedeniyle çikolata ve kakao ürünleri ihracatına ilişkin kısıtlamalarla ilgili 

olarak Komite gündemine taşımıştır. 

Peru tarafından Gıda Katkı Maddeleri Ortak FAO/WHO Uzman Komitesi (JECFA)’nın yüksek 

miktarda tüketim yapan ülkeler dahil, kakaonun kadmiyum açısından riskli olmadığını 

raporladığı, AB’ye Kodeks bünyesinde çalışmak için yeni bilgi olup olmadığının sorulduğu 

belirtilmiştir. 

AB, konuyla ilgili olarak bu konunun Komitede son olarak görüşüldüğü Haziran 2022'den bu 

yana işaret edilecek yeni bir unsur olmadığını belirtmiştir. Latin Amerika ülkelerinin talebi 

üzerine, başvuru tarihi 1 Ocak 2019'a ertelenerek kakao ve çikolata ürünlerine olağanüstü uzun 

bir geçiş süresi verildiğini, nihai ürünlerde (kakao ve çikolata gibi) maksimum seviyeler 

belirlendiğini, Latin Amerika ülkelerinden AB'ye ihraç edilen ürünler olan kakao çekirdekleri 

veya diğer kakao ara ürünleri için limitlerin geçerli olmadığını ifade etmiştir. 

519- Kanada AB’yi bulaşanlar için maksimum seviyelere ilişkin düzenleyici yaklaşımı 

konusunda Komite gündemine taşımıştır.  

Kanada özellikle AB'nin tahıllarda bulunan ergot ve ergot alkaloidleri; tahıllarda okratoksin A 

; ve keten tohumundaki (keten tohumu) siyanojenik glikozitler;  tahıllarda, bakliyatlarda ve 

yağlı tohumlarda maksimum kadmiyum seviyelerinin düzenlenmesine ilgili endişeli olduğunu; 

ihracatçı ülkelerin çoğunun bu seviyeleri karşılayamayacağını ve bu kadar kısa zaman 

diliminde uyum sağlayamayacağını ifade etmiştir.  

AB tarafından kadmiyumun sağlık riskleri ile ilgili bilgi verilerek; maksimum seviyelerin %5 

veya daha düşük bir ret oranı sağlamak için çeşitli menşelerden AB pazarındaki ürünlerin 

oluşum verilerine dayalı olarak belirlendiği, bu nedenle, önerilen maksimum seviyelerin ticaret 

üzerindeki etkisinin sınırlı olmasının beklendiği ifade edilmiştir. 

446- ABD AB’ni veterinerlik tıbbi ürünlerine ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi ile ilgili 

olarak Komite gündemine taşımıştır. 

ABD AB’ni antimikrobiyal direnç (AMR) gibi küresel çapta sorunları ele almak için tek taraflı 

eylemlerde bulunmak yerine, bilime dayalı ve ilgili uluslararası standartlarla tutarlı önlemler 

geliştirmek için ticari ortaklarıyla birlikte çalışmaya ve SPS önlemlerinin etkilerinin farkında 

olmaya ve küresel hayvan sağlığı, gıda güvenliği, uluslararası ticaret ve tarımsal 

sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerinin farkında olmaya davet etmiştir.   

AB "Tek Sağlık" yaklaşımının AMR ile mücadelede tek etkili yaklaşım olarak uluslararası 

kabul gördüğünü,  DSÖ, WOAH ve FAO gibi AMR ile mücadelede yer alan başlıca uluslararası 

kuruluşlar tarafından onaylandığını belirterek, 28 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren bu 

mevzuatın 28 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başladığını ifade etmiştir. 

487- ABD, Kanada Avustralya, Hindistan ve Tayvan Çin'i gıda ve tarım ürünleri 

ticaretini etkileyen COVID-19 ile ilgili eylemleri ile ilgili olarak Komite gündemine 

taşımıştır. 

ABD Çin'in beyan, ithal gıdalara ilişkin test gereklilikleri, ithal ürünlerin pozitif nükleik asit 

testi sonucu bildirildiğinde giriş limanında reddedilmesi ve belirli tesislerden ithalatın askıya 

alınmasını içeren önlemlerinin FAO kılavuzuna uymadığını belirtmiştir. 



Çin ticaret üzerinde daha az etkisi olması için, Temmuz 2022'den bu yana 2020 tarihli 103 No'lu 

duyurunun yürürlükten kaldırıldığını ve artık Covid-19 virüsünün pozitif nükleik asidine sahip 

mallar için ithalat beyannamesini 1 haftadan 4 haftaya kadar süreyle askıya almak için acil 

önleyici tedbirler alınmadığını belirtmiştir. 

Bunun yerine ihracatçı ülkelerin (bölgelerin) güvenlik yönetim sistemi ve güvenlik durumunun 

Çin'in ithalat gereksinimlerini karşılamaya devam etmesini sağlamak için test sonuçlarına göre 

ihracatçı ülkelerin (bölgelerin) bulaşıyı önleme önlemlerini inceleyeceğini, denizaşırı yetkili 

makamlarla işbirliğini daha da güçlendirerek, ortaklaşa kaynak kontrolünü geliştireceğini 

bildirmiştir. 

485- Japonya, ABD, Avustralya, Kanada ve AB Çin'i deniz aşırı ithal gıda üreticilerinin 

tescili için idari tedbirleri (26 Kasım 2019) sebebiyle Komite gündemine taşımıştır.  

Japonya Çin’den dayandıkları risk değerlendirmesinin sonuçları da dahil olmak üzere yeni 

düzenlemelerin getirilmesinin bilimsel gerekçesini açıklamasını,  üyeleri sistemde kullanılan 

ürün kodlarında (HS-CIQ) yapılan ve ihracatı etkileyebilecek değişiklikler de dahil olmak 

üzere, düzenlemeleri veya Çin İthal Gıda İşletme Kaydı (CIFER) sisteminin işleyişindeki 

değişiklikleri derhal bilgilendirmesini ve herhangi bir değişiklik olursa, makul bir geçiş süresi 

sağlanmasını, geçici tedbir olarak yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce kayıtlı olan 

tesislere, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar, yanlış veya eksik ürün bilgileri olsa dahi, tüm 

kalemleri ihraç etme izni verilmesini, sistemde gösterilen ürün kodu listesinde eksik olan tüm 

ürün kodlarının (HS-CIQ) bu yıl sona ermeden eklenmesini, ilgili taraflar ve yetkili makamlar 

için bir soruşturma noktası oluşturmak ve bu yılın sonuna kadar Cenevre'de ilgili üyeler için 

düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenlemesini ve 

cevaplanmayan soruların makul bir süre içinde yanıtlamasını talep etmiştir. 

524-Avustralya Çin'i tarımsal ürünler için ithalat gereklilikleriyle ilgili şeffaflık eksikliği, 

gecikmeler ve yasal süreçle ilgili olarak Komite gündemine taşımıştır.  

Çin tarafından SPS Komitesi'nin 83. toplantısında Avustralya’dan ihraç edilen ürünlerde tespit 

edilen karantina zararlılarını raporladığını,  Avustralya tarafının, Çin'e ihraç edilen ürünlerin 

güvenliğini sağlamak için ikili anlaşmalara uygun olarak ihracat işletmelerinin denetimini 

güçlendireceğini umduğunu dile getirmiştir. 

516- Avustralya, Kanada ve AB Çin’i ihracat işletmelerinin yeniden listelenmesi 

konusunda yaşanan gecikmeler nedeniyle Komite gündemine taşımıştır. 

Avustralya Çin'e buğday ve arpa ihracatı için bitki sağlığı gereklilikleri protokolünün 

kararlaştırılan şartları uyarınca, 7 Temmuz 2022'de buğday ve arpa ihraç eden Avustralya 

işletmelerinin güncellenmiş listelerini ve Çin'e buğday ve arpanın hazırlandığı Avustralya'daki 

tescilli işletmelerin listelerini ilettiğini; 2020'nin ortalarından bu yana, üzerinde anlaşılan 

protokole aykırı olarak bu listelerin güncellenmediğini belirtmiştir. 

Avustralya, CIFER'in uygulanmasından önce kayıt için uygun olduğu bildirilen Avustralyalı 

işletmelerin dahil edilmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, bazı başvuruların 

2017 yılında Çin ithalat otoritesi ile uyumlu olarak değerlendirildiği halde bu işletmelerin neden 

dahil edilmediğine dair açıklama talep etmiştir. 



Ayrıca, Avustralya'nın bahçecilik listelerinin birkaç yıl üst üste güncellenmediğini ve 

yayınlanan turunçgil, kiraz ve elma dahil bazı listelerin en son 2019'da güncellendiğini ifade 

etmiştir. 

Kanada Çin'e ihracat yapmaya uygun 10'dan fazla onaylı Kanada ürünü ve tesisi listesininin 

güncellenip onaylamasını beklediğini belirtmiştir.  

Birleşik Krallık tarafından 18 aydan uzun bir süredir askıya alınan bir balıkçılık tesisinin ve üç 

Birleşik Krallık domuz eti tesisinin yeniden listelenmesinin yanı sıra şu anda balıkçılık ürünleri 

ihraç etmek için yeni onay bekleyen 20'den fazla balıkçılık tesisinin listelenmesinin 

beklendiğini, Ocak 2022'den bu yana sadece 4 yeni onay verildiğini ifade etmiştir. 

Çin SPS Komitesi'nin 82. toplantısında ihracat yapan Avustralyalı ve Kanadalı firmaların 

sorunlarını sıraladığını, ilgili önlemlerinin ikili anlaşmalar ve SPS Anlaşması ile uyumlu 

olduğunu dile getirmiştir. 

486- Brezilya, Suudi Arabistan’ı (SA) kanatlı eti ihraç eden işletmelere uyguladığı geçici 

askıya almadan dolayı Komite gündemine taşımıştır. 

Brezilya Suudi Arabistan’ın bu sene içinde şaşırtıcı bir şekilde, askıya aldığı kuruluşlardan 

ithalatın yeniden başlamasına izin verdiğini, ancak askıya alma işlemini geri çekmediğini, şu 

anda, bazı Brezilyalı kuruluşların Suudi yetkililer tarafından "kısmen askıya alınmış" olarak 

değerlendirildiğini ifade etmiştir. 

509- Peru ve AB, Panama'nın balıkçılık ve hayvancılık işletmelerinin tesisleri izinlerinin 

yenilenmesindeki aşırı gecikmeyi Komite gündemine taşımıştır. 

Peru onayların yenilenmesindeki sebepsiz gecikmenin SPS Anlaşmasına aykırı olduğunu, 

Komite seviyesinde toplantı yapılması kararlaştırılmasına rağmen, Panama’nın bu tekrarlayan 

talebe cevap vermediğini belirtmiştir. 

AB 2019 yılı itibariyle Panama'ya tarım ve hayvancılık ürünleri için pazar erişimi elde etme ve 

ihracat izni verilen bitki listelerini güncelleme taleplerinin, Panama tarafından sistematik olarak 

engellendiğini belirtmiştir. 

530- Peru, Bolivya'yı tarım ve hayvancılık ürünleri üzerindeki ithalat kısıtlamaları 

konusunda Komite gündemine taşımıştır. 

Peru son üç yıldır çeşitli gerekçelerle tarımsal ürünlerin ihracatının kısıtlanmasının 

tekrarlandığını,  Peru orijinli temel ürünlerin patates ve soğan gibi, ülkeye girişinin 

engellendiğini belirtmiştir. Konuyla ilgili ayrıntılar G/SPS/GEN/1971 simgeli dokümanda yer 

almaktadır. 

193- AB; ABD, Çin ve Belirli ülkeleri BSE nedeniyle genel ithalat kısıtlamaları konusunda 

Komite gündemine taşımıştır. 

AB 27 AB Üye Devletinden 26'sının "ihmal edilebilir BSE riskine" sahip olduğunu ve yalnızca 

birinin WOAH’ın Karasal Yasasına göre "kontrollü BSE risk durumuna" sahip olduğunu 

belirterek, tüm uluslararası kuruluşların taze sığır etinin hastalığı bulaştırma konusunda hiçbir 

risk taşımadığı konusunda hem fikir olduğunu ifade etmiştir.  



Bu çerçevede, Avustralya, Brezilya, Çin, Çin Taipei, Mısır, Ekvador, Ürdün, Güney Kore, 

Malezya, Meksika, Peru, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin DTÖ SPS 

Anlaşması'nın 8. Maddesi ve C Ekini ihlal ettiğini bildirmiştir. 

İsviçre AB’ye destek vererek, benzer bir kısıtlamaya Çin tarafından tabi olduklarını belirtmiştir. 

543- Meksika AB’nin OIE BSE riski açısından ihmal edilebilir bir ülke olarak 

tanınmaması ile ilgili olarak gündeme taşımıştır. 

AB, WOAH tarafından Meksika'nın BSE ile ilgili resmi durumunu not aldıklarını ve söz konusu 

talebi değerlendirdiklerini, konunun AB-Meksika Ekonomik Ortaklık, Siyasi Koordinasyon ve 

İşbirliği Anlaşması çerçevesinde SPS Komitesi altında ikili olarak tartışıldığını, ilgili BSE 

ithalat koşulları hakkında teknik görüşmeler yapmaya ve ayrıntılı bilgi alışverişinde bulunmaya 

istekli olduklarını belirtmiştir. 

490- AB Kore’yi sığır eti ithalatına izin verilmesi için bekleyen başvurularda ilerleme 

olmaması nedeniyle Komite gündemine taşımıştır. 

AB, AB üyesi iki devletten büyükbaş hayvan ürünleri ithalatının 2019'da yeniden açılmasını 

memnuniyetle karşıladıklarını, tüm AB Üye Devletlerinde aynı gıda güvenliği ve hayvan 

sağlığı kontrol koşullarının geçerli olduğunu belirterek, aynı BSE riski statüsüne sahip diğer 

DTÖ Üyelerinin, sığır eti için pazar erişimini yıllar önce elde ettiği dikkate alınarak, Kore’den 

DTÖ SPS Anlaşmasına, özellikle de Madde 3.2'ye saygı duymasını talep etmiştir. 

431- AB Güney Afrika'yı yüksek derecede patojenik kuş gribi nedeniyle kanatlılar 

üzerindeki ithalat kısıtlamaları nedeniyle Komite gündemine taşımıştır. 

AB birkaç AB Üye Devletinin aylarca HPAI'den muaf olduğu gibi, WOAH’ın tüm ortadan 

kaldırma gerekliliklerinin AB'de katı bir şekilde uygulandığını, AB içi ticarette her gün tonlarca 

kümes hayvanı eti ve yan ürününün üye devlet sınırlarını aştığını ve bu ticarete atfedilebilecek 

HPAI salgını olduğuna dair hiçbir kayıt olmadığını belirtmiştir. 

406- AB HPAI nedeniyle Çin'in ithalat kısıtlamalarını Komite gündemine taşımıştır.  

AB Çin’in HPAI salgınları nedeniyle birçok AB Üye Devletine yönelik ülke çapındaki 

yasakları hâlâ sürdürdüğünü, bazı ticaret kısıtlamalarının 2015'ten beri sürdüğünü ifade 

etmiştir. 

Çin ITC verilerine göre yılında AB'den 282.000 dolarlık kümes hayvanı eti ve iç organı ithal 

edildiğini, Fransa, Danimarka ve Polonya’nın damızlık kümes hayvanları (yumurta), kümes 

hayvanı eti ve iç organlarının ana ithalatçıları olduğunu, HPAI’in hala çoğu AB üye devletinde 

domestik ve yabani kanatlılarda görüldüğünü,  son yıllarda birçok AB üye ülkesindeki kuş gribi 

yasaklarının kaldırıldığını, AB ile iletişim ve işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını 

belirtmiştir. 

392- AB ASF nedeniyle Çin'in ithalat kısıtlamalarını Komite gündemine taşımıştır.  

AB Çin'in AB Üye Devletleri'nden domuz eti ürünlerine ülke çapında uyguladığı ithalat 

yasaklarından endişe duyduğunu, yalnızca Afrika domuz vebası salgınları bildiren Üye 

Devletlere karşı vakalar yabani domuzlarla sınırlı olsa bile ithalatın askıya alınmadığını, Üye 

Devletler hastalığı çiftlik hayvanları ve vahşi yaşamda başarılı bir şekilde ortadan kaldırsa ve 



uzun zamandan beri WOAH kurallarına uygun olarak hastalıktan ari bir statüye kavuşsa bile 

bu askıya alma işlemlerini sürdürdüğünü belirtmiştir. 

Çin ITC verilerine göre 2021 yılında AB'den 6.09 milyar dolarlık taze, dondurulmuş ve 

soğutulmuş domuz eti ithal edildiğini, WOAH istatistiklerine göre, bazı AB ülkeleri (Almanya, 

İtalya, Polonya ve Romanya gibi) domestik domuzlar ve yaban domuzları da dahil olmak üzere 

2022'de ASF'den muzdarip olmaya devam ettiğini, ilgili ülkelerde ASF'nin ortaya çıkmasından 

sonra, tamamen güvenlik ve bilimsel hususlara dayanan ve SPS Anlaşması uyarınca 

domuzlarının ve ilgili ürünlerinin ithalatının yasakladığını bildirmiştir. 

544- AB Peru'nun ASF için bölgeselleştirmeyi uygulamamasını Komite gündemine 

taşımıştır.  

AB, Peru'dan birkaç kez mektupla ve en son Ekim 2022'de AB-Andean topluluğu SPS Alt 

Komitesinde yapılan toplantılarda, ithal edilen domuz etine bölgeselleştirme uygulamasını 

istediğini, ancak henüz başarılı olamadıklarını belirtmiştir. 

538- AB Çin Taipei'nin yabancı bir ülkenin bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari 

statüsünün tanınmasına yönelik yeni prosedürünü Komite gündemine taşımıştır.  

AB Çin Taipei'nin yabancı bir ülkenin bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari statüsünün 

tanınmasına ilişkin G/SPS/N/TPKM/543 simgeli bildirimiyle duyurduğu prosedürünün üçüncü 

ülkelerin hayvan sağlığı hastalık durumu hakkında ayrıntılı dosyalar sunmasını ve müteakip 

Çin Taipei yetkilileri tarafından yapılacak risk değerlendirmesi yapılmasını gerektirdiğini, 

bunun gereksiz yere ağır bir prosedür olduğunu, Üye-Devlet bazında ve hastalıktan-hastalığa 

tanıma sürecinin ticareti en az kısıtlayıcı seçenek olmadığının açık olduğunu ve DTÖ SPS 

Anlaşmasının 5.6 Maddesine aykırı olduğunu bildirmiştir. 

Çin Taipei WOAH tarafından küçükbaş hayvan vebası (PPR) ve Afrika at hastalığından (AHS) 

ari oldukları kabul edildiğinden, yukarıda belirtilen prosedürden “sığır vebası”nın çıkarıldığı, 

ve “klasik domuz vebası (CSF)”, “PPR”, “AHS” ve “BSE risk durumu”nun eklendiği, 

değişikliklerin WOAH'ın “Karasal Hayvan Sağlığı Kodu”nda yer alan “WOAH listesinde yer 

alan ve uluslararası ticaret için önemli olan diğer hastalıklara ilişkin tavsiyeler” ve uluslararası 

hayvan hastalıklarının mevcut durumuna dayandığı belirtilmiştir. 

489- Brezilya Meksika'nın domuz eti üzerindeki ithalat kısıtlamalarını Komite 

gündemine taşımıştır. 

Brezilya 25 Ekim'de Meksika'nın gıda endüstrisi tarafından ısıl olarak işlenmiş Santa Catarina 

Eyaletinde üretilen Brezilya domuz eti ithalatı için sağlık gerekliliklerini yayınladığı,  Brezilya 

tarafından önerilen sağlık sertifikasını 4 Kasım'da Meksika'nın kabul ettiğini, Meksika 

pazarının ancak Brezilya'nın ihracat yapan işletmeler listesi sona erdiğinde gerçekleşeceğini 

bildirerek, yakın zamanda bu ticari sorunun çözülmesini beklediklerini elirtmiştir. 

482- Brezilya Peru'nun domuz eti üzerindeki ithalat kısıtlamalarını Komite gündemine 

taşımıştır. 

Brezilya domuz etinin Peru'ya girişi için müzakerelerin 2017'de başladığını, 2019'dan bu yana 

Peru denetiminden sonra sadece işletme listesinin yayınlanmasına bağlı olan bir süreci 

tamamlamakta sorunlar yaşandığını,  Peru’nun 2019'dan beri denetim tarihlerini SPS 

Anlaşması ile tutarlı olmayan bir şekilde sürekli olarak iptal edip ertelediğini, en son Haziran 



2022'de Peru'nun denetimi makul bir gerekçe göstermeden sadece birkaç gün önce iptal ettiğini 

belirtmiştir. 

521- Brezilya Çin Taipei'nin kümes hayvanları ve sığır eti üzerindeki ithalat 

kısıtlamalarını Komite gündemine taşımıştır. 

Brezilya Çinli Taipei yetkililerinin risk analizi sürecinin bir parçası olarak hayvan ve halk 

sağlığı ile ilgili anketler ilettiğini, bununla birlikte, Çinli Taipei’nin hayvan sağlığı (Newcastle 

hastalığı) veya gıda güvenliği ile ilgili olarak Brezilya tarafından zaten yanıtlanmış soruları 

sorduğunu, ısıl işlem görmüş et ihracatının planlanması sebebiyle bu tür ek anketleri 

yanıtlamaya gerek olmaması gerektiğini belirtmiştir. 

466- AB ve Rusya Filipinler'in et ithalatına yönelik ticaret kısıtlamalarını Komite 

gündemine taşımıştır. 

AB Filipinler'in ASF ve HPAI nedeniyle AB Üye Devletlerinden et ve et ürünleri ithalatına 

ülke çapında uyguladığı yasaklarla ilgili endişelerini yinemiş, 17 AB Üye Devletinin birkaç 

yıldan bu yana Filipinler tarafından domuz eti veya kümes hayvanı eti ve ilgili ürünlere ülke 

çapında uygulanan ithalat yasaklarına tabi olduğunu belirterek, Filipinler’i hastalıktan ari 

bölgelerden ticarete izin vermeye davet etmiştir. 

Rusya güncel hayvan sağlığı durumuyla ilgili WOAH kapsamında bilgi vermiş, tehlikeli 

hayvan hastalıklarında (Yüksek Patojenik Kuş Gribi, Afrika Domuz Vebası dahil) Rusya 

topraklarının bölgeselleştirilmesini Filipinler’in tanımasını ve Rus hayvan ürünleri için 

Filipinler pazarına erişimi sağlamasını talep etmiştir.  

523- Brezilya Nijerya'nın et, domuz eti, kümes hayvanları, süt ve süt ürünleri, genetik 

materyal ve canlı sığır üzerindeki ithalat kısıtlamalarını Komite gündemine taşımıştır. 

Brezilya Nijerya'nın bazı malların ithalatına ekonomik kısıtlamalar olduğuna ilişkin 

açıklamasını not aldığını, ancak Brezilya'nın talebinin sağlık sertifikalarının tanımıyla ilgili 

olduğunu ve kuru sığır derisinin ihracatı için sağlık gereklilikleri hakkında Nijerya'dan yanıt 

almayı beklediklerini ifade etmiştir. 

529- AB Katar’ın süt ürünleri için yeni ithalat kurallarını Komite gündemine taşımıştır. 

AB Katar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından 2019'da yürürlüğe giren süt ürünleri ithalat 

koşullarına ilişkin endişelerini yineleyerek, bu önlemlerin kapsamının Katar'ın Ağustos 2021'de 

ve Mayıs 2022'de yayınlanan Bakanlar Kurulu talimatlarıyla daha da genişletildiğini ve AB'den 

Katar'a ihraç edilen birkaç süt ürününü etkilediğini, bu yeni ithalat koşullarının DTÖ SPS 

Anlaşması kapsamında gerektiği şekilde DTÖ Üyelerine bildirilmediğini, bu ithalat 

koşullarının ana endişelerinden bir tanesinin, bilime veya uluslararası standartlara dayanmayan 

birçok süt ürününe dayatılan kısa raf ömrü olduğunu, uygulamada AB ihracatçılarının bazı süt 

ürünlerini Katar'a göndermeye devam etmesinin mümkün olmadığını, Katar'daki yerli süt 

ürünleri üreticilerinin yabancı ihracatçıların süt ürünlerini Katar'a nakletmek için ihtiyaç 

duydukları uzun taşıma süresini hesaba katmak zorunda olmadıkları için tercih edildiğini 

belirtmiştir. 

Yeni Zelanda AB’ye destek vermiştir. 

Katar söz konusu önlemlerin Katar'da bulunan ürünlerin kalitesini sağlamak amacıyla Halk 

Sağlığı Bakanlığı tarafından başlatıldığını, ilgili önlemlerin yerli ve ithal ürünler için eşit 



şekilde uygulandığı ve bu nedenle doğası gereği ayrımcı olmadığını, bu tür düzenlemelerin 

ticaret üzerinde yaratabileceği herhangi bir etkinin tüketicinin korunmasına yönelik meşru 

amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için gereğinden fazla olmayacağını, Katar 

Devleti'nde uygulanan ürüne özel gerekliliklerin, kalite standartlarını karşılayan hiçbir ürünün 

ithalatına ve satışına engel olmadığını ve dolayısıyla ticarete önemli bir etkisinin olmadığını 

ifade etmiştir. 

493- AB ABD’yi koyun, keçi ve diğer bazı geviş getiren hayvanların ithalatına ilişkin ABD 

nihai kuralının yayınlanmamasını Komite gündemine taşımıştır. 

AB “Koyun, Keçi ve Bazı Diğer Geviş Getiren Hayvanların İthali” nihai kuralının yakın 

zamanda yayınlanmasından memnuniyet duyduğunu, birkaç ay önce bir AB Üye Devletinin 

ABD pazarına küçükbaş hayvanlar için pazar erişimi sağladığını, bununla birlikte, diğer Üye 

Devletlerin halen beklemede olan başvuruları bulunduğunu bildirmiştir. 

Tüm AB Üye Devletlerinin gıda güvenliği ve hayvan sağlığı konusunda uyumlaştırılmış AB 

mevzuatını uyguladığını, SPS Anlaşması hükümlerine uygun olarak AB, ticaret ortaklarından 

sağlık ve bitki sağlığı önlemlerinin aynı veya benzer koşulların geçerli olduğu durumlarda DTÖ 

Üyeleri arasında keyfi veya haksız bir şekilde ayrımcılık yapmamasını sağlamalarını talep 

etmiştir.  

ABD, mevcut kaygıların nihai kuralın yayınlanmasıyla değil, gıda güvenliği eşdeğerlik 

sürecimizle ilgili olduğunu belirtmiş, AB Üye Devletlerinin eşdeğerlik alma sürecinin devam 

ettiğini ifade etmiştir. 

539- Brezilya Tayland'ın "ıslak mavi" deri ithalatına ilişkin sağlık gereksinimlerini 

Komite gündemine taşımıştır. 

Brezilya WOAH tarafından da kabul edildiği üzere, bu kategorideki ürünlerin ihracatına izin 

vermek için uluslararası bir sağlık sertifikası talep edilmemesi gerektiğini, SPS Komitesinin 

Haziran toplantısında, Tayland’ın WOAH Karasal Kodunun 8.8.27 Maddesinin kısıtlama 

olmaksızın "ıslak mavi" ihracatına izin vermek için bir temel olarak kabul ettiğini belirttiğini 

ve BE 2558 Hayvan Salgınları Yasasını değiştireceğini duyurduğunu,  ancak bu STC'yi 

kaldırmak için daha fazla ilerleme kaydedilmesini beklediklerini ifade etmiştir. 

Tayland’ın revizyon süreci prosedürlerinin zaman alabileceğini belirtmiştir.  

441- AB ve Rusya Endonezya'nın hayvan ve bitki ürünleri için onay prosedürlerini 

Komite gündemine taşımıştır. 

AB bazı Üye Devletlerin başvurularında ilerleme kaydedilmiş olsa da, birçoğu yıllardır 

beklemede olan süt, sığır eti, kümes hayvanları, domuz eti ve bitki ürünlerine ilişkin ihracat 

başvurularında ilerleme olmaması veya çok yavaş hareket edilmesinden duyduğu endişeyi dile 

getirmiştir.  

Endonezya tarafından gerek AB gerekse Rusya başvurularına verilen cevaplar hakkında bilgi 

sağlanmış, bu sorunun ilerideki toplantılarda dile getirilmemesini beklediğini belirtmiştir. 

506- Hindistan Çin’in karides ithalatı için önerdiği yeni sağlık sertifikası formatını 

Komite gündemine taşımıştır. 



Hindistan Çin'in Hindistan'dan karides ithalatı için önerdiği yeni sağlık sertifikası formatı 

konusunda, her karides sevkiyatının, Beyaz Nokta Sendromu Virüsü (WSSV) ve Bulaşıcı 

Hipodermal ve Hematopoietik Nekroz Virüsü (IHHNV) dahil olmak üzere OIE listesinde yer 

alan patojenler için test edilmesini gerektirmesini oldukça kısıtlayıcı olduğunu ve Hintli 

ihracatçıların uymasının son derece zorlaştığını, 15 Hint deniz ürünü biriminin Kasım 2019'dan 

bugüne kadar WSSV nedeniyle GACC tarafından askıya alındığını, toplam 16 gönderinin 

reddedildiğini belirtmiştir. 

545- Çin AB’ni hayvan sağlığına ilişkin yönetmeliği/hayvansal gıdalar için resmi 

sertifikalarını Komite gündemine taşımıştır. 

Çin 1 Ocak 2022'den itibaren gümrük sisteminin Çin Halk Cumhuriyeti İthalat ve İhracat Gıda 

Güvenliği İdaresi Tedbirinin yeni versiyonunu uygulamaya koyduğunu ve çiftliklerin kaydının 

tutulmasının yönetim sistemine dahil edildiğini, AB tarafının ek açıklama yapma gerekliliğini 

iptal etmesinin beklendiğini ifade etmiştir. 

501- ABD ve AB; Hindistan'ın GD olmayan menşe ve GD'den ari statüsü için sertifika 

gerekliliğini Komite gündemine taşımıştır. 

ABD Hindistan'ın, Karar'da listelenen 24 ürün için konsinye bazında GDO'suz sertifika 

gerekliliğini haklı çıkaran bilimsel temel ve risk değerlendirmesi hakkında hala bir açıklama 

sunmadığını, konsinye bazında GD olmayan bir sertifika gerekliliğinin ilk olarak 2020'de 

emredildiğini ve düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bu yana, başta elma ve pirinç olmak 

üzere ABD ihracatında ticarette aksamalara neden olduğunu, diğer ülkeler tarafından uygunluk 

durumlarının ve Hindistan'ın benzer sertifikalar vermesinin bu Karar için yeterli gerekçeyi 

teşkil etmediğini belirtmiştir. 

Hindistan GDO'lu gıda ithalatını düzenleme gerekliliğinin 1986 tarihli Çevre Koruma Yasası 

kapsamında olduğunu, bu gerekliliğin DTÖ'ye zaten bildirildiğini, tüm ülkelerden ithalata tek 

tip olarak uygulanabildiği için ticareti kısıtlayıcı olmadığını, 21 Ağustos 2020 tarihli FSSAI 

Kararı ile belirlenen 24 emtianın, ihracatçı ülkenin yetkili bir ulusal makamı tarafından verilmiş 

GDO'suz orijinli ve GM'siz sertifikasıyla birlikte sunulmasını zorunlu hale getirildiğini, 

Hindistan da diğer ülkelere yaptığı ihracatlar için bu tür sertifikalar verdiğini dile getirmiştir. 

525- Hindistan Rusya Federasyonu'nun çayı "meyve ve sebze" olarak sınıflandırmasını 

Komite gündemine taşımıştır. 

Hindistan bir önceki Komite’de belirtilen Rusya'daki çalışmadaki örneklem büyüklüğünün 

herhangi bir bilimsel sonuca varmak için çok küçük olduğunu, çayın doğrudan 

tüketilmediğinden, sıcak suda demlendikten sonra alındığından, nihai üründe bu tür bir 

kirlenme olasılığının görünüşe göre çok daha az olacağını, Rusya'dan çay'ın 'meyve ve sebzeler' 

başlığı altındaki sınıflandırmasını kaldırmasını ve sonuç olarak daha yüksek küf 

parametrelerinin uygulanmasını bırakmasını talep etmiştir. 

512- Peru Panama'nın patates ve soğanlara pazara yeniden erişim sağlama 

kısıtlamalarını ve prosedürünü Komite gündemine taşımıştır. 

Panama Ticaretin Önündeki Teknik Engeller Komitesi'nin ulusal bir teknik düzenlemeye ilişkin 

bu endişeyi ele almak için uygun forum olduğunu, bu konunun MC12 sırasında Bakanlar 

arasında da tartışıldığını ve bu yılın ikinci yarısında Peru ile STA'nın İdari Komisyonu ile daha 

fazla teknik toplantı düzenleme konusunda anlaşıldığını bildirimiştir.  



498- Peru Ekvador'un üzüm ve soğan ithalat kısıtlamalarını Komite gündemine 

taşımıştır. 

Ekvador Peru menşeli soğan ithalatı için bitki sağlığı gereklilikleri önerisinin oluşturulacağı 

zararlı risk analizinin hazırlandığını, üzümün Ekvador topraklarına ithali için gerekli olan 

güvenlik gereklilikleri ile ilgili olarak, Peru'ya gönderilen gereksinimlerin kabul edilmesini 

beklediklerini belirtmiştir.  

532- Çin Taipei Çin'in taze meyve ithalatının askıya alınmasını Komite gündemine 

taşımıştır. 

Çin Taipei Çin'in ananas, elma şekeri, mum elma ve narenciye ithalatını askıya almasıyla ilgili 

teknik hususların bir yılı aşkın süredir hala çözülemediğini, ihracatı önemli ölçüde iyileştiren 

etkili risk önleme tedbirleri benimsendiğini,  Çin'den ayrıntılı tanımlama raporlarının yanı sıra 

kabul edilen “Uygun Koruma Düzeyi” ve risk değerlendirme raporunu sunmasının talep 

edildiğini,  Çin ile bu konuda 18 kez bilimsel ve teknik diyalog talebinde bulunulduğunu ve 

ancak Çin'den somut bir yanıt gelmediğini belirtmiştir. 

Çin 2020 yılından bu yana Çin Taipei'sinden ithal edilen ürünlerde art arda karantina 

zararlılarına rastlandığını, bu durumun Çinli Taipei'ye defalarca bildirildiğini, ancak ne yazık 

ki henüz iyileştirilmediğini, risk değerlendirmesine göre, bahsedilen meyvelerin ithalatının 

geçici olarak durdurulduğunu, Çin Taipei tarafından daha önce alınan önlemlerin karantina 

zararlılarının riskini etkili bir şekilde azaltamadığını bildirmiştir. 

439- AB ABD'nin elma ve armut ithalat kısıtlamalarını Komite gündemine taşımıştır. 

AB pazarın birçok AB Üye Devletinden elde edilen elmalar için halihazırda açık olduğu 

belirtilmesine rağmen, ABD tarafından empoze edilen mevcut ön gümrükleme yaklaşımına 

(pre-clearance approach) bağlı aşırı yüksek maliyetler nedeniyle pratikte ticaretin neredeyse 

yok denecek kadar az olduğunu, AB'den ilk başvurunun 2008 yılına ait olduğunu,  gerekli tüm 

bilimsel zemin çalışmalarının yapıldığını, ABD değerlendirmesinin birkaç yıl önce tatmin edici 

bir şekilde sonuçlandığını, bu bilimsel çalışmanın sistem yaklaşımı kapsamında AB'den gelen 

elma ve armutların ABD’ye ithalatı için güvenli olduğunu gösterdiğini, ancak ABD’nin 

ticaretin başlamasına izin vermek için bir nihai bildirimin yayınlanmasını ertelemeye devam 

ettiğini belirtmiştir. 

ABD Tarım Bakanlığı’nın bu talep üzerinde idari prosedürleri uygulamaya devam ettiğini, 

AB'nin mevcut ön gümrükleme programı kapsamında elma ve armut ihraç edebildiğini 

bildirmiştir. 

373- Hindistan mango ihracatı için ABD'nin yüksek sertifikasyon maliyetini Komite 

gündemine taşımıştır. 

Hindistan mangonun Mayıs 2017'den bu yana bir ön gümrükleme programı kapsamında 

ABD'ye ışınlama işlemiyle ihraç edildiğini, ancak ışınlama işleminin ve Hindistan'ı ziyaret eden 

ABD'li bir bitki karantina müfettişinin denetimini içerdiğini, bunun da yüksek ihracat 

maliyetine neden olduğunu, ABD'li müfettişlerin COVID-19 salgını nedeniyle ön onay için 

Hindistan'ı ziyaret edememesi nedeniyle ABD'ye mango ihracatının 2020 ve 2021'de 

gerçekleşmediğini, ABD'nin 'Bitki Sağlığı Çerçeve Anlaşması Zaman Çizelgeleri'ni (çerçeve) 

işler hale getirme konusundaki ikili görüşmeleri memnuniyetle karşıladılarını,e ABD'nin, 

mango ve nar meyvelerinin ihracatı için üç farklı ihracat mekanizmasına (bitki sağlığı 



muameleleri) ilişkin Operasyonel Çalışma Planı hakkında Hindistan tarafından sunulan 

yorumlara ABD'nin yanıtının hızlandırılmasını talep ettiğini ifade etmiştir. 

ABD Hindistan’ın 2007 yılında ABD’ye mango ihraç etmeye başladığını, Hindistan'ın 

2022'deki mango ihracatının değerinin 5,6 milyon ABD dolarının üzerinde olduğunu, ABD’nin 

düzenli olarak gözden geçirilen ve güncellenen ışınlama tedavisine dayalı ikili anlaşmalar 

yoluyla bu ticareti kolaylaştırdığını, Hindistan'dan gelen mangonun denetlenmesi ve 

ışınlanmasıyla ilgili ABD gerekliliklerinin DTÖ SPS Anlaşması kapsamındaki 

yükümlülüklerle tamamen uyumlu olduğunu,  USDA'nın Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim 

Servisi (APHIS)’in Hintli karantina yetkililerinin Hindistan'da mango için karantina 

denetimleri ve ışınlama uygulaması gerçekleştirmesini sağlayacak bir offshore programı 

oluşturma talebini ele almak için düzenleyici bir işlem üzerinde çalışmaya devam ettiğini 

belirtmiştir. 

471- AB, ABD’yi AB’nin Asya uzun antenli böceği ve turunçgil uzun antenli böcekten ari 

statüsünü tanımamasından ötürü Komite gündemine taşımıştır. 

AB ABD’nin ilgili AB üye devletlerinin zararlı statüsüne ilişkin bilimsel risk 

değerlendirmesinin nihai hale gelmesine ve bunların Asya Uzun Boynuzlu Böceği ve Narenciye 

Uzun Boynuzlu Böceği'nden ari olduğu sonucuna varmasına rağmen, sorunun henüz 

çözülmemiş olduğunu, ABD’nin 21 AB Üye Devletinin zararlılardan ari statüsünün tanınmasını 

resmileştirmek için gerekli idari prosedürü ertelemeye devam ettiğini belirtmiştir.  

526- Kore, AB’yi Samgyetang (Kore ginsengi tavuk çorbası) ithalatına izin vermede 

yaşanılan gecikmeler konusunda Komite gündemine taşımıştır. 

Kore 25 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen 10. AB-Kore STA SPS Komitesinde AB’nin 2018 

yılında gerçekleştirilen yerinde denetim sonuçlarını dikkate alarak ek talep iletmeyeceğinin 

belirtildiğini, AB'nin ihracat için onaylanan Kore kuruluşlarının listelenmesi konusunda Üye 

Devletlerle istişarelerde bulunduğunu bildirdiğini, ancak AB içinde kaydedilen ilerleme ve 

gelecekteki yapılacaklar gibi belirli bilgileri henüz sağlamadığını, Samgyetang'ın ithalat 

iznindeki bu gereksiz gecikmenin DTÖ SPS Anlaşmasının 8. Maddesi ve C Eki (Kontrol, 

Muayene ve Onay Prosedürleri) ile uyumlu olmayan bir uygulama olduğunu kaydetmiştir. 

AB, su ürünleri yetiştiriciliği ve kanatlı ürünlerinde kalıntıların kontrolünü değerlendirmek için 

2018 yılında bir denetim gerçekleştirildiğini, denetim sırasında tespit edilen eksikliklerin 

şimdiye kadar Kore tarafından giderildiğini, Haziran 2022'de kanatlı hayvan sağlığı 

sorunlarıyla ilgili uzaktan bir denetim gerçekleştirildiğini ve Güney Kore’nin belirlenen 

eksiklikleri gidermek için bir eylem planı sunduğunu, Komisyon’un eylem planının 

değerlendirilmesinde son aşamada olduğunu, prosedür tamamlanır tamamlanmaz Kore'yi 

bilgilendireceklerini ifade etmiştir. 

3.c. Daha önce gündemde olup, çözümü gerçekleşen sorunlar 

Bu başlıkta gündeme getirilen başka bir husus bulunmamaktadır.  

4. MADDE 12.2 (G/SPS/61) UYARINCA ÜYELER ARASINDA BELİRLİ SPS 

SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜ TEŞVİK ETMEK VE KOLAYLAŞTIRMA 

PROSEDÜRÜ (G/SPS/61) 



Brezilya’nın SPS Başkanına Meksika ile domuz ihracatı konusunda görüşmeleri koordine 

etmek için başvurduğu, ancak Meksika’nın red ettiği, fakat belirli ticari sorunlar görüşülürken 

açıklandığı üzere olumlu gelişmeler kaydedildiği ve bu konunun çözüme ulaştığının kabul 

edilebileceği ifade edilmiştir. 

5. SPS ANLAŞMASI’NIN UYGULANMASI ve OPERASYONU 

a.Eşdeğerlik  

ABD Litvanya'nın yumurta ürünleri ihracata uygun ülkeler listesine eklendiği, ilgili ülkenin 

kontrol ve denetim sisteminin ABD’ye eşdeğer olduğunun kabul edildiğini belirtmiştir. 

b. Zararlıdan ve Hastalıktan Ari Alanlar (Bölgeselleşme) 

Söz alan bir ülke olmamıştır. 

c. Şeffaflık hükümlerinin uygulanması 

Hiçbir ülke söz almamıştır. 

SPS Sekreteryası tarafından Haziran 2022 SPS Komitesi toplantısında duyurulduğu üzere 

çevrimiçi araçlarla ilgili eski bilgileri ve diğer küçük düzenlemeleri güncellemek için 

G/SPS/7/Rev.4 belgesinin "teknik bir revizyonunu"n hazırlandığı, 21 Ekim 2022’de Komite’ye 

iletildiğini belirtilmiştir.  

Ayrıca yeni ePing SPS&TBT Platformunun resmi olarak devreye girdiği, lansman etkinliğinin 

13 Temmuz 2022’de gerçekleştirildiği hatırlatılmıştır. 

d. Kontrol, Denetim ve onay prosedürleri 

d.1 Üyelerden Gelen Bilgiler 

Söz alan ülke olmamıştır. 

d.2 Onay Prosedürleri Çalışma Grubu (G/SPS/W/328/Rev.1 ve 

G/SPS/W/328/Rev.1/Add.1) 

Paraguay ve Kanada tarafından çalışma grubunun çalışma takvimi ve çalışma konuları 

hakkında bilgi verilmiştir.  

e. Özel ve lehte muamele 

e.1 Üyelerden Gelen Bilgiler 

Bu başlıkta söz alan bir ülke olmamıştır.  

f. Uluslararası standartların kullanımının izlenmesi 



f.1 Yeni sorunlar 

Bu başlıkta söz alan bir ülke olmamıştır.  

f.2 Daha önce gündeme getirilen sorunlar 

Kanada – WOAH BSE İhmal Edilebilir Risk Durumu Hakkında Güncelleme 

Kanada Temmuz 2021 ve Haziran 2022 SPS Komitesi toplantılarında, Kanada'nın WOAH 

ihmal edilebilir BSE riski nedeniyle, DTÖ üyelerini sığır, sığır eti ve sığır eti ürünleri için BSE 

ile ilgili kalan tüm kısıtlamaları kaldırmaya çağırdığını, birkaç DTÖ üyesinin söz konusu 

ürünlerdeki kalan kısıtlamaları kaldırdığını, diğer bazı üyelerin kalan kısıtlamalarını kaldırmak 

için adımlar attığını, henüz ticaret kısıtlamalarını kaldırmamış olanları kalan BSE 

kısıtlamalarını kaldırmak için gerekli adımları atmaya çağırdığını belirtmiştir. 

AB - OIE uluslararası standardı ile uyumlu olmayan ASF kısıtlamaları 

AB, ilgili uluslararası standartların uygulanmasındaki tutarsızlıklara dikkat çekerek, üye 

ülkeleri zoning uygulamasına uymaya davet etmiştir. 

AB - OIE uluslararası standardı ile uyumlu olmayan HPAI kısıtlamaları 

AB, 12. Bakanlar Konferansında da taahüt edildiği üzere üye ülkeleri bölgeselleşme ilkesine 

dayanan bilime dayalı, rasyonel ve orantılı ithalat politikalarını uygulamaya davet etmiştir. 

g. SPS Anlaşmasının Yürütülmesi ve Uygulanmasına İlişkin Beşinci Gözden Geçirmenin 

Takibi (G/SPS/64 ve G/SPS/64/Add.1) 

Bu başlıkta söz alan bir ülke olmamıştır. 

g.1. Gayri resmi toplantıya ilişkin rapor 

Üyeler rapor hakkında görüş bildirmeye davet edilmiştir, ama söz alan ülke olmamıştır. 18 

Kasım 2022 tarihine kadar söz konusu rapora ilişkin görüşler iletilebilecektir.  

6. Diğer Konular 

a. SPS Deklarasyonu Çalışma Programı   (G/SPS/W/330, G/SPS/W/331 and 

WT/MIN(22)/27) 

Gelelecek dönem çalışma grup toplantıları ile ilgili olarak Komite toplantısından sonra grup 

başkanları ile bir araya gelerek, toplantı tarihlerinin belirleneceği, Şubat ayının 2. Haftasının 

düşünüldüğü, ancak DTÖ salonlarının durumuna bakmak gerektiği ifade edilmiştir. 

6.b Zararlı Riskleri Belirlenmesi, Değerlendirmesi ve Yönetiminde Uluslararası 

Standartlar ve En İyi Uygulamalar Konulu Tematik Oturum 

Tematik Oturum raporuna 18 Kasım 2022 tarihine kadar görüş verilebilmektedir. 8 Kasım 2022 

tarihli oturum sunumlarına DTÖ sayfasından ulaşılabilmektedir. 

7 TEKNİK YARDIM VE İŞBİRLİĞİ 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?FullTextHash=1&MetaCollection=WTO&SymbolList=G/SPS/W/330
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?FullTextHash=1&MetaCollection=WTO&SymbolList=G/SPS/W/331


STDF tarafından sağlanan teknik desteklere ilişkin bilgi (G/SPS/GEN/2065) simgeli belgede 

yer almaktadır. 

8. ÖZEL VE TİCARİ STANDARTLARLA İLGİLİ 8 ENDİŞE 

Bu başlıkta söz alan ülke olmamıştır. 

 


