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Konu .COMD-I9 Tedbirleri (Tarım ve Oıman
Bakanlığ Bilim Kurulu Komisyonu)

İ|gi y azıda 20 .l 0 .202| tarihindeki video konferans üzerinden
süreçte carılı lrayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında alınacak

|0 I2.202l

gerçekleştirilen toplantıda, öniirnüzdeki
tedbirlerle ilgili konıisyon üyelerinin

DAĞITIM YERLERINE

İlgi : Tarım ve Orman Bakanlığının25.1|.202l tarihli veE-I0724253-325.|1.02.01_3517318 sayılı
yazsi.

değerlendirmeleıi doğrultusunda;
1- Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuat kapsamında "Yolcu

Beraberi" olarak tanımlarıarı, sahiplerinin ya da sahipleri adına sonrrnluluğunu almış kişileriır yanında bulunan,
üÇüncü bir Şahsa satıŞı ya da dewedilınesi amaçlıınmayan, arılar, kabuklu hayvanlar ve ktımes hayvaniarı
haı'icindeki onrurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, stiırüngen, kemirgeır, evcil
tavŞan ve t[im kuŞlar iÇiıı ülkeye girişte herhangi bir l«sıt uygulanmaması ve halihazrda uygulanmakta olan 14
günltik izolasyoır şartının kaldırılınası,

2- Ticari olarak getirilecek; kafes altındaki btlyuk kediler (puma, aslan, kaplan, leopar vb.), evcil
kediler, köPekler, gelincikler, domuzlar, primatlar, paırgolinler, yarasalaı,, kemirgenler, geyikler, rakun
köPekleri, su samurları, goriller ve saırsarlar için pandemi süresince olası gelişmeler ve bilimsel veriler dikkate
alınarak yeniden bir değerlendirme yapılıncaya kadar iüalat kısıtlaması uygulaırması,

3. Belgelendirilmek şartıyla arııma ve kurtanna, mayın arama, görnre engelliler için eğitilıniş, narkotik
vt'ı. faaliYetler iÇin özel aıııaçlı eğitimli köpekler ve bu yönde kullanılacak diğer hayvaırların lıerhangi bir kısıt
uy gul aırnradan ülkey e gi ri şine izin verilm e si.

4. Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullaııılacak halvanların ülkeye girişinde herhangi bir kısıt
uygrılarunaması,

5. Uygulamada birlikteliğin sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Biliın Danışma
Kurulu'nun canlı lıayvaıılar ile hayvansal ürünler için çeşitli tarihlerde almış olduğu tiim kararların yüıiirliikten
kaldınlması,

kararlaıının al ındığı beliıti lmiştir.
Bilgileriııizi rica ederim.

Murat BAŞTOR
Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

B akanlık B öl ge Müdiırltıklerine
Sivil Toplum Kuruluşlanna

Btı belge. güvenli elektroııik imzı ile iırızalınınıştır.
Doğrulama Kodu: F8DF09I2-EF3F-49ED-BE4F-B6O5C56A9053 Doğrulama Adresi: https://www,turkiye.gov.hluat-ebys
tla,k!ı Turayl!ç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA Bilgi için:Seda YUYUCUER Esş?§41Eı
Telefon: 0^(3_L2) 203 l0 00 - Ehks: 2l2 0849 Şef hŞ{ffi
Plposla, 1@udhb.gov.trtrternet Adresi: www.ubak.gov.tr E-Posta: seda.yuyucuer@uab.go,j,.tr f_fi_ffi;
KEP Adresi: uü@hs0l.kep.tr ffiffiffi


