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            Tacikistan Cumhuriyeti tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen hükümet 

toplantısında, ülkeye düşük kaliteli kümes hayvanı eti ve ürünlerinin intikal ettiği gerekçesiyle 

bu ürünlerin ithalatının geçici olarak durdurulması kararı alındığı, bundan böyle kümes 

hayvanı eti ve ürünlerinin ülkeye ithalatının sadece Tacikistan'da akredite olan şirketler 

tarafından yapılabileceği ve ürünlerin sıkı kontrol prosedüründen geçtikten sonra ülkeye 

girişinin mümkün olacağı bildirmiştir. 

  

            Bu karar tarihinden önce sözleşmesi yapılmış, bedeli ödenmiş, Tacikistan güzergahına 

hareket eden veya Tacikistan sınır kapılarında beklemekte olan söz konusu ürünleri taşıyan 

tırlardaki malları kapsamayacağı bilgisine ulaşılmıştır. Bununla birlikte, tırların sınırdan 

geçişlerinde gecikme yaşandığı görülmekte olup Türk firmalarının ürünlerini taşıyan 22 tırın 

sınırlarda bekletildiği öğrenilmiştir. 

              

            Tırlarımızın bir kısmının bahse konu Hükümet kararından önce yola çıktığı (sonradan 

yola çıkmış olsalar bile Tacik sınırına varana kadar yeni uygulama hakkında 

bilgilendirilmedikleri) ve haksız bir şekilde mağdur edildiklerinin Büyükelçiliğimizce 

vurgulanması üzerine Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Hükümetten ithalat yasağını 1 Şubat 

2018 tarihine kadar ertelenmesini talep etmiştir. Önümüzdeki günlerde Hükümetin nihai 

kararını vermesi beklenmektedir.  

  

            Öte yandan, Tacik muhataplarımıza, mağduriyet yaşayan firmalarımızın ticaret 

hukuku ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde sorumlulardan zararlarını talep 

edebilecekleri hususu da hatırlatılmaktadır. 

              

            Bu bağlamda, ihracatçı firmalarımızın gelecekteki mağduriyetlerini önlemek adına söz 

konusu ürünlerin ihracatını yapan firmaların bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir. 

  

            Bilgilerini ve gereğini arz ederim.   

 
 

  Muhammed Emrah SOĞANCI 

Ticaret Müşavir Yardımcısı 
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