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Japonya’dan ithal mallar için 
‘radyasyon genelgesi’ geliyor 

Paylaş 

19 Mart 2011

Japonya’dan ithal ürünlerde radyasyon tehdidine karşı ilgili kurumlar, yeni 

düzenlemeleri görüştü. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, 11 Mart’tan sonra yola 

çıkmış ürünlerin hangi gümrük kapılarından gireceğinin genelgeyle 

belirleneceğini belirtti. 

 

DEVLET Bakanı Hayati Yazıcı, Gümrük Müsteşarlığı’nın, Japonya’dan ithal edilecek 

ürünlerin hangi gümrük kapılarından yurda giriş yapacağını genelgeyle belirleyeceğini 

açıkladı. Yazıcı’nın verdiği bilgiye göre, genelge bir kaç gün içinde yayımlanacak.  

 

11 Mart’tan sonrası 

 

Japonya’dan ithal edilen ürünlerin daha yoğun bir radyoaktif denetime tabi tutulması ve 

diğer ülkelerden gelen ürünlerin gümrük işlemlerinin aksatılmaması için belirli gümrük 

kapılarından girişi sağlanacak. Uygulama, 11 Mart 2011 tarihinden sonra Japonya’dan 

çıkmış ürünleri kapsayacak. 

 

Toplantı yapıldı 

 

CNN Türk’te katıldığı canlı yayında, Japonya’dan ithal edilen ürünlerde radyasyon 

tehdidine karşı kontrollerin nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi veren Yazıcı, radyoaktif 

maddelerin kontrolleri, ülkeye girişinin önlenmesi konusunda ilgili kuruluşların önceki 

gün biraraya geldiğini belirtti. Yazıcı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı gibi ilgili kuruluşların kendi görev alanlarına ilişkin 

genelge yayımlayarak, uygulamayı belirleyeceğini anlattı.  

 

Kapılar belirlenecek 

 

Yazıcı, bu konuda şu bilgileri verdi: “Gümrük Müsteşarlığı da Japonya’dan ithal edilecek 

ürünlerin radyoaktif kontrollerini sağlamak amacıyla hangi gümrük kapılarından yurda 

girişinin yapılacağını, hazırlamakta olduğu genelgeyle belirleyecek. Genelgeyle 

Japonya’dan ithal edilen ürünlerin gümrük işlemleri şu şu kapılarda yapılır diyeceğiz ve 

elbette ki oralarda daha fazla yoğunlaşacağız. Aynı zamanda bu kontroller çok yoğun 

olacağı için, diğer ürünlerin de kontrollerinin daha seri şekilde yapılması için böyle bir 

önlem alma ihtiyacı duyduk.” 

 

Gıda denetimi ayrı 

 

Yazıcı, Japonya’dan ithal edilen “gıda ürünlerine” nasıl bir denetim uygulanacağı 

konusunda ise şunları kaydetti: “Bunların radyoaktif denetime tabi tutulması ayrı, gıda kodeksi bakımından gıda analizi denetimine tabi 

tutulması ayrı. Radyokatif denetimi yapılacak bu ürünlerin ve ayrıca insan sağlığı, çevre güvenliği, sağlığı bakımından Tarım Bakanlığı 

laboratuvarlarında denetim gerçekleştirilecek. Bu süreçte de yine şayet bir mahsuru yoksa ithaline izin verilecek, aksi takdirde iade 

kararı verilecek.” 

 

Şimdilik bulgu yok 

 
Son günlerde Japonya’dan ithal edilenler arasında yüksek oranda radyasyonlu ürün bulunup bulunmadığı sorusuna da Yazıcı, “Hayır şu 

ana kadar herhangi bir bulgu yok” yanıtını verdi. 

 

Uygulama ‘tehlike yok’ tespitine kadar sürecek 

 

UYGULAMANIN ne zaman başlayacağı ile ilgili soru üzerine Hayati Yazıcı, şu an itibariyle Japonya’dan gelen ürünlerin kontrollerin zaten 

yürütüldüğünü ancak daha detaylı ve seri çalışmanın yapılabilmesi için genelgenin hazırlandığını söyledi. Yazıcı, genelgenin büyük bir 

ihtimalle önümüzdeki hafta başı itibariyle yayımlanacağını yineledi.  

 

3.5 milyar dolarlık ticaret yapılıyor 

 

TÜRKĐYE ile Japonya arasındaki ticaret hacminin 2010 yılı itibariyle 3.5 milyar dolar olduğunu belirtti. Yazıcı, bunun yaklaşık 3.2 milyar 

dolarını Japonya’dan ithal edilen ürünlerin oluşturduğunu kaydetti. 
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Borsa Endeksleri 

Dünya borsa endek
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DJ30,CAC40,DAX30 
www.liderforex.com 
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Bu haber hakkında henüz yorum yok

Diğer Haberler Tüm Ekonomi haberleri için tıklayın... 

� Benzine zam motorine indirim � Elektrik borcu olanlar dikkat 

� %imşek "CHP ve SP Vaat yarışına girdiler" � Kalkan: Maliyetler etkilenecek 

� Lüks gemilerin rotası Antalya � Çek mağdurlarına Yargıtay'dan kötü haber 

� Japonya’daki felaket otomotiv üretimini 600 bin adet düşürecek � TOKİ, Pakistan’da 4 bin 620 konut için işbaşı yapıyor 

� Ziraat’ten SGK’ya borcu olanlara 60 ay vadeli kredi � Suudi Arabistan’a ihracata başlıyor, 88.5 milyon dolarlık yatırım planlıyor 

Ücretsiz Bumerang Reklamları →
 

İş Fikirleri 
iş fikirleri, yeni ürünler, para  

kişisel gelişim yazıları  
http://isfikirleri.blogspot.com 

Gündemciyiz 

Gündemi yakından takip ediyoruz...  
 

http://gundemciyiz.blogcu.com/ 

Kişisel Ürünler

BÜYÜKLER Đçin V-PILLS 

GĐZLĐ Paketleme - GÜVENLĐ Kargo 
12 Taksit - 212 876 88 88 V-Pills 
www.VpillsClub.com 

V-pills Burada  

V-pills Kullan Geceler Daha Uzun 
Olsun Bütün Kartlara 12 Taksit 
www.vpills-buyutucu.com 

Erkekler MÜJDE BOBO 

Gücünüze GÜÇ Katacak 72 saat ETKĐ 
UZUN ve RENKLĐ Gecelere Hazırlanın 
www.boboturkiye.com 

Büyüklük Sende Kalsın 

Amerika dan ithal V-pills 
kullanmak için.0212 660 60 80 
www.VPillsAnaBayi.com 

V-Pills TÜRKĐYE 

Orijinal Ürün Kullan Farkı Hisset 
Kapıda Kredi Kartına 12 Taksitle 
www.vpilsturkiye.com 
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