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COVID-19 PANDEMİSİ KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN DTÖ BİLDİRİMLERİ
Ülke
ABD

ABD

Arjantin

Tedbir
Federal Sigara
Etiketleme ve Reklam
Yasası ve Kapsamlı
Dumansız Tütün
Eğitimi Kanunu
kapsamında yapılması
gereken raporlama
süresinin uzatılması
İhracatın ön izne
bağlanması

İhracat ve ithalatta
aranan bitki sağlığı
sertifikalarının
orijinallerinin
ibrazında yaşanan
sıkıntılara karşı
alternatif yolların
belirlenmesi

Ürün
-

Süre
Süresiz

Amaç
COVID-19 salgınına karşı
halk sağlığı için alınan
tedbirler

Bildirim Tarihi
28 Nisan 2020
G/TBT/N/USA/151
9/Add.3

N-95 filtreli yüz koruyucu
maskeler; diğer filtreli yüz
maskeleri (ör. N99, N100, R95,
R99, R100 veya P95, P99, P100
olarak belirtilenler);
Elastomerik, hava temizleyici
respiratörler ve uygun partikül
filtreleri / kartuşları; cerrahi
maskeler; KKD (kişisel koruyucu
donanım) eldivenler veya
cerrahi eldivenler
Ticaretinde bitki sağlığı
sertifikası aranan ürünler

10 Ağustos 2020
tarihine kadar

İnsan hayatının ve sağlığın
14 Mayıs 2020
korunması ve temel güvenlik G/MA/QR/N/USA/
çıkarlarının gözetilmesi
4/Add.1

Normal şartlara
dönülene kadar

COVID-19 nedeneniyle hava
taşımacılığı ve kurye
hizmetlerine yönelik
uygulanan kısıtlamaların
Bitki Sağlığı Sertifikalarının
iletilmesini aksatması

27 Nisan 2020
G/SPS/GEN/1772

24.06.2020

Arnavutluk

Miktar Kısıtlaması/
Şartlı İhracat Yasağı

3002, 3003, 3004, 3006
pozisyonları altında
sınıflandırılan farmakolojik
ürünler; 6307 pozisyonu altında
sınıflandırılan tekstil ürünleri;
bazı tıbbi cihazlar

Avrupa Birliği

COVID-19’un üye
Canlı hayvan, tohum ürünleri
devletlerin kontrol
sistemlerinde yarattığı
olumsuz etkiler
çerçevesinde, kontrol
makamlarına
kontroller için gerekli
olan orijinal resmi
belgelerin fiziksel
olarak/ elektronik
ortamda sunulmasını
geçici olarak talep
etmeme esnekliği
sağlanması

Süresiz

İnsan sağlığının korunması,
arz sıkıntısının engellenmesi

27 Mart 2020
G/MA/QR/N/ALB/
1/Add.1

1 Haziran
2020’de süresi
dolan tedbirin
süresi
1 Ağustos 2020
tarihine kadar
uzatılmıştır

Gıda güvenilirliği, hayvan
sağlığı, bitkilerin korunması,
insanların bitki ve hayvan
hastalıklarından korunması

1 Nisan 2020
G/SPS/N/EU/380

15 Mart 2020
tarihinden
itibaren 6 hafta

İnsan hayatının ve sağlığının
korunması

8 Nisan 2020
G/MA/QR/N/EU/4
/Add.1

Tedbirin süresinin
uzatılmasına
ilişkin bildirim:
5 Haziran 2020
G/SPS/N/EU/389

Mevcut tedbirin
süresi uzatılmıştır.
Avrupa Birliği

İhracatın ön izne
bağlanması (otomatik
olmayan ihracat
lisansı uygulaması)
Yürürlükten kaldırıldı

Kişisel koruyucu donanımlar

Yürürlükten
kaldırıldığına dair
bildirim

24.06.2020

16 Haziran 2020
G/MA/QR/N/EU/4/A
dd.3

Avrupa Birliği

Ticaretin
Kolaylaştırılması

Avrupa Birliği

İhracatın ön izne
bağlanması
uygulamasının
süresinin 30 gün
uzatılması
İhracat Kısıtlaması

Avrupa Birliği

Avustralya

Avustralya

Avustralya

Bitki sağlığı kontrol
sertifikalarının
asıllarının ibrazının
mümkün olmadığı
durumlarda elektronik
kopyalarının kabul
edilmesi
Şartlı ihracat yasağı
(ticari olmayan
ihracatın
yasaklanması)
İthalatın
kolaylaştırılması için
gümrük vergilerinin
kaldırılması

COVID-19’a karşı alınan
tedbirlerden etkilenebilecek
gümrük işlemlerini
hızlandıracak uygulama ve
düzenlemeler
Kişisel koruyucu donanımlar

Kriz süresince
uygulanmak
üzere

Ekonomik aktivetinin
olumsuz etkilenmesinin
önüne geçilmesi, insan
sağlığının korunması

9 Nisan 2020
G/TFA/N/EU/1/Re
v.2

26 Nisan 2020
tarihinden
itibaren 30 gün

İnsan hayatının ve sağlığının
korunması

7 Mayıs 2020
G/MA/QR/N/EU/4
/Add.2

Tıbbi ürün ve cihazlar

Süresiz

İnsan hayatının ve sağlığının
korunması

16 Haziran 2020
G/MA/QR/N/EU/4/A
dd.3

Taze ürünler, kesme çiçek, bitki
ve bitki bazlı emtialar

1 Temmuz 2020
tarihine kadar

COVID-19 etkisi altında
ticaret güvenliğinin
sağlanması

7 Nisan 2020
G/SPS/N/AUS/497

Kişisel koruyucu donanımlar ve
dezenfektanlar

18 Mart 2020
tarihinden
itibaren 3 ay

Haksız kazanç elde
edilmesine yönelik
faaliyetleri engellemek

16 Nisan 2020

Yüz maskesi, eldiven, önlük,
gözlük, göz siperliği, yüz siperi,
dezenfektan preparatları,
sabunlar, COVID-19 test kitleri

31 Temmuz 2020
tarihine kadar

COVID-19 salgınının yarattığı 4 Mayıs 2020
krizle mücadele için gerekli
G/MA/W/152
bazı ürünlerin ithalatını
kolaylaştırmak

G/MA/QR/N/AUS/3/
Add.1

24.06.2020

Avustralya

Şartlı ihracat yasağı
(ticari olmayan
ihracatın
yasaklanması)

Bangladeş

İhracat Yasağı

Birleşik Arap
Emirlikleri

Hayvan, tarım ve gıda
sevkiyatını
kolaylaştıracak ve
hızlandıracak
tedbirlerin alınması
Bitki sağlığı
sertifikalarında
elektronik imzanın
kabul edilmesi
Ürünlerin satışını ve
dağıtımını
kolaylaştıran yeni
kriterin ve
prosedürlerin
belirlenmesi

Brezilya

Brezilya

Brezilya

İhracatın ön izne
bağlanması

ve reaktifleri, viral taşıma
ekipmanları
Tek kullanımlık yüz maskeleri,
tek kullanımlık eldivenler, tek
kullanımlık önlükler, gözlük
veya göz siperliği, alkollü
mendil, el dezenfektanı
Kişisel koruyucu donanımlar ve
dezenfektanlar

17 Eylül 2020

tarihine kadar

2 Nisan 2020
tarihine kadar

Hayvan, tarım ve gıda ürünleri

Süre
belirtilmemiştir

Bitkisel ürünler

27 Mart 2020
tarihinden
itibaren süresiz

33079090, 38089990, 3402
gümrük tarife pozisyonları
altında sınıflandırılan % 70 etil
alkol; % 80 gliserin etil alkol;
alkol jeli;
% 75 gliserinli izopropil alkol;
hidrojen peroksit;
% 0.5 klorheksidin diglikonat
Klorokin, hidroksiklorokin,
azitromisin ve bunların

31 Mart 2020
tarihinden
itibaren 180 Gün

20 Mart 2020
tarihinden
itibaren 180 gün

Haksız kazanç elde
edilmesine yönelik
faaliyetleri engellemek

18 Haziran 2020

COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadelede ihtiyaç
duyulabilecek ürünlerde arz
güvenliğinin sağlanması
COVID-19 salgını ile
mücadele koşulları altında
hayvan, tarım ve gıda
sevkiyatını kolaylaştırmak

16 Nisan 2020
G/MA/QR/N/BGD/
1

COVID-19 tedbirleri
kapsamında insanlar
arasında temas gerektiren
işlemlerin azaltılması
İnsan sağlığının korunması

9 Nisan 2020
G/SPS/N/BRA/164
2

İnsan sağlığının korunması

31 Mart 2020
G/TBT/N/BRA/994

G/MA/QR/N/AUS/4/
Add.1

6 Mayıs 2020
G/SPS/GEN/1774
G/TBT/GEN/294

3 Nisan 2020
G/TBT/N/BRA/996

24.06.2020

hammadde, yarı mamul, dökme
ürün veya bitmiş ürün halindeki
tuzları

Brezilya

Ürünlerin piyasaya
arzının (üretim,
ithalat, satın alınması)
kolaylaştırılması

Brezilya

Uygunluk
değerlendirmesine
ilişkin
sertifikalandırma
zorunluluğunun 12 ay
askıya alınması
Uygunluk
değerlendirmesi
kapsamında
düzenlenmiş
hizmetlerde kolaylık
sağlanması

Brezilya

27 Nisan 2020
G/TBT/N/BRA/994
/Add.1
30 Nisan 2020
G/TBT/N/BRA/994
/Add.1/Corr.1
30 Mart 2020
G/TBT/N/BRA/993

2936, 2937, 3001, 3002, 3003,
3004, 3006 pozisyonları altında
sınıflandırılan farmakolojik
ürünler, kişisel koruyucu
ekipmanlar
Cerrahi eldiven ile doğal
kauçuk, sentetik kauçuk ve
sentetik kauçuk karışımlarından
üretilen cerrahi olmayan
eldivenler

23 Mart 2020
tarihinden
itibaren 180 gün

İnsan sağlığının korunması

20 Mart 2021
tarihine kadar

İnsan sağlığının korunması

30 Mart 2020
G/TBT/N/BRA/992

Hizmet sağlayıcıların yerinde
ziyareti usulünün askıya
alınması

Süresiz

İnsan sağlığının korunması

30 Mart 2020
G/TBT/N/BRA/991

24.06.2020

Brezilya

Ürünlerin üretim ve
satış izni gerekliliğinin
geçici olarak
kaldırılması

2936, 2937, 3001, 3002, 3003,
18 Mart 2020
3004, 3006 pozisyonları altında tarihinden
sınıflandırılan farmakolojik
itibaren 180 gün
ürünler, vücut dışında kullanılan
tıbbi teşhis cihazları ve biyolojik
ürünler

İnsan sağlığının korunması

26 Mart 2020
G/TBT/N/BRA/990

Brezilya

Ürünlerin üretim ve
satış izni gerekliliğinin
geçici olarak
kaldırılması

19 Mart 2020
tarihinden
itibaren 180 gün

İnsan sağlığının korunması

26 Mart 2020
G/TBT/N/BRA/989

Brezilya

Bazı ürünlerin piyasa
arzının
kolaylaştırılması

33079090, 38089990, 3402
gümrük tarife pozisyonları
altında sınıflandırılan % 70 etil
alkol; % 80 gliserin etil alkol;
alkol jeli;
% 75 gliserinli izopropil alkol;
hidrojen peroksit;
% 0.5 klorheksidin diglikonat
2936, 2937, 3001, 3002, 3003,
3004, 3006, 63079090,
90192090 gümrük tarife
pozisyonları altında
sınıflandırılan tıbbi cihazlar,
koruyucu ekipmanlar ve akciğer
vantilatörü

20 Mart 2020
tarihinden
itibaren 180 gün

İnsan sağlığının korunması

26 Mart 2020
G/TBT/N/BRA/988

Brezilya

İlaç etkin maddeleri,
ilaçlar ve sağlık
ürünleri için piyasa

29. fasıl ve 2936, 2937, 2941,
30, 3001, 3002, 3003, 3004,

13 Mart 2020
tarihinden
itibaren 180 gün

İnsan sağlığının korunması

18 Mart 2020
G/TBT/N/BRA/984

24.06.2020

onayı ve piyasa
sonrası kayıt amacıyla
İyi Üretim
Uygulamaları
Kılavuzu’nda olağan
üstü ve geçici
kolaylaştırıcı
prosedürlerin
uygulanması
Uygunluk
Değerlendirmesi
Prosedürlerinde
Değişiklik Yapılması
İthalatın
kolaylaştırılması

3005, 3006 tarife
pozisyonlarında sınıflandırılıan
farmakolojik ürünler, ilaç etkin
maddeleri and sağlık hizmetleri
ürünleri

Brezilya

İhracatın ön izne
bağlanması ve şartlı
yasak getirilmesi

Brezilya

Tıbbi cihazların
ithalat, pazarlama ve
bağış için teknik
gerekliliklerin geçici
kuralların getirilmesi

Brezilya

Enteral beslenme
formülleri ve bebek
formülleri için pazar
sonrası yetkilendirme
başvurularının ele

Brezilya

Brezilya

COVID-19 Salgınından etkilenen
ülkelerden yapılacak ithalat

1 Temmuz 2020
tarihine kadar

İnsan sağlığı ve güvenliğinin
korunması

16 Mart 2020
G/TBT/N/BRA/978

Vücut dışında kullanılan (invitro) tıbbi tanı cihazları

Süresiz

İnsan sağlığı ve güvenliğinin
korunması

Korona virüs salgınıyla
mücadelede gerekli olan tıbbi,
hastane ve hijyen ürünleri; bazı
farmasötik ürünler,
Akciğer vantilatörleri, hayati
göstergeler monitörü, infüzyon
pompası setleri, oksimetre
makinesi ve yoğun bakım
ünitelerinde kullanılan
kapnograflar
Besleyici formüller

Süresiz

COVID-19 ile mücadele

16 Nisan 2020
G/TBT/N/BRA/100
0
3 Haziran 2020
G/MA/QR/N/BRA/
2/Add.1

Süre
belirtilmemiştir

İnsan sağlığının korunması

11 Haziran 2020
G/TBT/N/BRA/101
7

Süre
belirtilmemiştir

İnsan sağlığının korunması

11 Haziran 2020
G/TBT/N/BRA/101
8

24.06.2020

Brezilya

Çek
Cumhuriyeti
ÇHC

alınmasına ilişkin
geçici değişiklik
Sağlık hizmetleri için
gerekli olduğu tespit
edilen III. ve IV. sınıf
tıbbi cihazların
onaylanması için
gerekli klinik
çalışmalara başvuru
prosedürlerine ilişkin
düzenleme
Tavan fiyat
uygulaması
Ticaretin
Kolaylaştırılması

Dominik
Cumhuriyeti

İthalat
prosedürlerinin
kolaylaştırılması ve
bazı ürünlerde
tarifelerin kaldırılması

Ekvator

Bitki sağlığı
sertifikalarının
elektronik

Tıbbi cihazlar

Süre
belirtilmemiştir

İnsan sağlığının korunması

11 Haziran 2020
G/TBT/N/BRA/102
1

FFP3 sınıfı solunum maskeleri

Süresiz

İthalat ve ihracat lisansı
başvurularının kolaylaştırılması;
127. Kanton Fuarı’nın çevrimiçi
düzenlenmesi; Tarım ve Köy
İşleri Bakanlığının izin
işlemlerinin kolaylaştırılması
Gümrük vergisi kaldırılan
ürünler: Tıbbi, cerrahi veya
laboratuvar dezenfektanları;
hidrojen peroksit; otomatik veri
işleme makinesi tarafından
yönetilen tomografi cihazları;
çeşitli tıbbi cihaz; klinik kullanım
için termometreler
İthalatında bitki sağlığı
sertifikası aranan ürünler

Süresiz

Aşırı fiyat artışlarının
engellenmesi
COVID-19 döneminde alınan
tedbirlerin ticaret üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltmak

19 Mayıs 2020
G/TBT/N/CZE/250
30 Nisan 2020
G/TFA/N/CHN/2/
Rev.3

Süre
belirtilmemiştir

COVID-19 salgını döneminde 12 Mayıs 2020
ithalat işlemlerinin
G/MA/W/149/Add
gecikmemesi ve ihtiyaç
.1
duyulan ürünlerin ithalatının
kolaylaştırılması

Süresiz

Ticaret sürekliliğinin
sağlanması, menşe ülkeler
tarafından uygulanan
tedbirler nedeniyle orijinal

15 Nisan 2020
G/SPS/GEN/1771

24.06.2020

kopyalarının kabul
edilmesi
Endonezya

Endonezya

Endonezya

Fas

Filipinler

Hong Kong’tan ve Çin
Halk
Cumhuriyeti’nden
yapılan memeli ve
evcil hayvan
ithalatında ve
hareketinde, COVID19 laboratuvar testi
sonucu aranması
COVID-19 laboratuvar
testi sonucu aranması

Canlı hayvan (evcil hayvan)

Süresiz

Canlı hayvan

Süresiz

Elektronik, dijital veya
taranmış bitki sağlığı
sertifikalarının kabul
edilmesi
Standartlar ve
uygunluk
değerlendirmesi
prosedürlerinin
belirlenmesi

İthalatında bikti sağlığı
sertifikası aranan ürünler

Süresiz

Tıbbi olmayan kullanım için
dokunmamış kumaştan
koruyucu maskeler

Süresiz

Elektronik İhracat
Sağlık Sertifikası’nın

Hayvansal ürünler

İptal edilene
kadar

belgelerin ithalatçılara
ulaştırılmasında yaşanan
sorunların giderilmesi
Hayvan sağlığı, insanların
hayvan ve bitki
hastalıklarından korunması,
ülkenin hastalıkların neden
olduğu diğer zararlardan
korunması

20 Mart 2020
G/SPS/N/IDN/132

Hayvan sağlığı, insanların
hayvan ve bitki
hastalıklarından korunması,
ülkenin hastalıkların neden
olduğu diğer zararlardan
korunması
Uluslararası ticaretin
kolaylaştırılması

22 Nisan 2020
G/SPS/N/IDN/133

Dokunmamış kumaştan imal
edilen koruyucu maskelere
uygulanacak teknik
düzenlemelerin
belirlenmesi; tüketicinin
korunması; insan sağlığı ve
yaşamının korunması
İnsan ve hayvan sağlığının
korunması

27 Mayıs 2020
G/TBT/N/MAR/30

30 Nisan 2020
G/SPS/N/IDN/133/
Corr.1
30 Nisan 2020
G/SPS/N/IDN/134

16 Nisan 2020
G/SPS/N/PHL/459

24.06.2020

Filipinler

Filipinler

Filipinler

Filipinler

Güney Afrika
Cumhuriyeti

ve Veteriner Sağlık
Sertifikası’nın Kabul
edilmesi
İthalatta aranan
önemli belgelerin
kopyalarının kabul
edilmesi
Elektronik İhracat
Sağlık Sertifikası
uygulamasının
süresinin uzatılması
Uluslararası konsinye
limanlarında kargo
tahliyesi işleminde
Uluslararsı Sağlık
Sertifikası ve
Uluslararası
Veterinerlik Sağlık
Sertifikalarının
elektronik
kopyalarının kabul
edilmesi
İthal ürünlerin
gümrükten
çekilmesine ilişkin
ilave kurallar
İthalatta aranan
uygunluk
değerlendirmesine
ilişkin sertifikaların,
aslına erişimin

G/SPS/N/PHL/458

Bitkisel ürünler

Süresiz

İnsan ve hayvan sağlığının
korunması, bölgenin olası
hastalık tehdidinden
korunması
İnsan ve hayvan sağlığının
korunması

16 Nisan 2020
G/SPS/N/PHL/460

Hayvansal ürünler

30 Mayıs 2020
tarihine kadar

Hayvansal Ürünler

Süresiz

İnsan ve hayvan sağlığının
korunması

11 Mayıs 2020
G/SPS/N/PHL/461

Et ürünleri

Süresiz

İnsan ve hayvan sağlığının
korunması

5 Haziran 2020
G/SPS/N/PHL/462

Ticaret sürekliliğinin
sağlanması, menşe ülkeler
tarafından uygulanan
tedbirler nedeniyle orijinal
belgelerin ithalatçılara

9 Nisan 2020
G/SPS/N/ZAF/66

Bahçivanlık ürünleri (meyve,
10 Nisan 2020
sebze vb.), kesme çiçek, bitkiler, tarihinden
emtia olan bitkiler
itibaren süresiz

8 Mayıs 2020
G/SPS/N/PHL/458/
Add.1

24.06.2020

Güney Afrika
Cumhuriyeti

Güney Kore

Güney Kore

olağanüstü durum
nedeniyle mümkün
olmadığı hallerde bu
belgelerin
örneklerinin kabul
edilmesi
İthalatta aranan
Veteriner Sağlık
Sertifikalarının aslına
erişimin olağanüstü
durum nedeniyle
mümkün olmadığı
hallerde bu belgelerin
örneklerinin kabul
edilmesi
İhracat Yasağı

İthalatın
Kolaylaştırılması
(Gümrük vergisi
indirimi)

ulaştırılmasında yaşanan
sorunların giderilmesi

Canlı Hayvan

9 Nisan 2020
tarihinden
itibaren süresiz

İnsan ve Hayvan sağlığının
korunması

16 Nisan 2020
G/SPS/N/ZAF/67

Cerrahi maskeler, filtreli
maskeler

6 Mart 202030 Haziran 2020
tarihleri arasında

COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadelede ihtiyaç
duyulabilecek ürünlerde arz
güvenliğinin sağlanması

14 Nisan 2020
G/MA/QR/N/KOR/
2/Add.1

Cerrahi maskeler, filtreli
maskeler

31 Aralık 2020
tarihine kadar

COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadelede ihtiyaç
duyulabilecek ürünlerde arz
güvenliğinin sağlanması

Düzeltme bildirimi:
22 Haziran 2020
G/MA/QR/N/KOR/
2/Add.1/Corr.1
14 Nisan 2020
G/MA/W/147
Düzeltme bildirimi:
22 Haziran 2020
G/MA/W/147/Corr
.1

24.06.2020

Güney Kore

Güney Kore

Cerrahi Maskelerin
kullanım kapsamının
genişletilmesi
İthalat kısıtlaması

Güney Kore

İthalat kısıtlaması

Güney Kore

Geçici ihracat
kısıtlaması

İsrail

İhracatın ön izne
bağlanması
Kısmen Yürürlükten
kaldırılmıştır
Güncel bildirim: 16
Haziran 2020

Cerrahi maskeler

Süresiz

İnsan sağlığı ve güvenliğinin
korunması

26 Mayıs 2020
G/TBT/N/KOR/896

COVID-19 virüsü taşıması olası
yabani hayvanlar (yılanlar,
yarasalar, rakunlar, civet kedisi,
pangolinler)
Atık plastik

Süresiz

İnsanların hayvan/bitki
zararlılarından veya
hastalıklarından korunması

29 Mayıs 2020
G/SPS/N/KOR/685

Süresiz

8 Haziran 2020
G/TBT/N/KOR/899

Filtreli maskeler

11 Temmuz 2020
tarihine kadar

Petrol fiyatlarının düşmesi
ve Korona virüs salgını
nedeniyle yurtiçinde artan
plastik atıkların geri
dönüşümde daha fazla
kullanılmasının teşvik
edilmesi
COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadelede ihtiyaç
duyulabilecek ürünlerde arz
güvenliğinin sağlanması
COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadelede ihtiyaç
duyulabilecek ürünler için
geçici önlem

COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadelede ihtiyaç
duyulabilecek ürünler için
geçici önlem

16 Haziran 2020

Alkol, tıbbi oksijen, Emprenye
edilmiş veya emprenye
edilmemiş svablar,
dezenfektanlar, tıbbi kullanıma
uygun su koruyucu giysiler, yüz
maskeleri (FFP2, FFP3 ve N95),
G/MA/QR/N/ISR/1/Add. çeşitli tıbbi cihazlar

31 Mayıs 2020

22 Haziran 2020
G/MA/QR/N/KOR/
2/Add.2
6 Mayıs 2020
G/MA/QR/N/ISR/1

1

İsrail

İhracatın ön izne
bağlanması

Alkol, dezenfektanlar, tıbbi
kullanıma uygun su koruyucu
giysiler, yüz maskeleri (FFP2,
FFP3 ve N95), çeşitli tıbbi
cihazlar

30 Haziran 2020
tarihine kadar

G/MA/QR/N/ISR/1/
Add.1

24.06.2020

İsrail

İsviçre

İsviçre

İsviçre

İsviçre

Jamaika

İthalatın
kolaylaştırılması
(Tarife Kontenjanı
açılması, ithalat için
aranan sağlık ve bitki
sağlığı sertifikalarının
kopyalarının ibrazının
kabul edilmesi)
Piyasaya arzın
kolaylaştırılması,
ürünlerin satışını
kolaylaştırmak için
genel yetkilendirme
Uygunluk
değerlendirmesi
prosedürlerinden
muafiyet
Gıda ürünlerinin
etiketlenmesindeki
zorunlulukların
esnetilmesi

Gümrük vergisiz tarife
kontenjanı soğan, hıyar ve
yumurta için genişletilmiştir

Süresiz

İnsan sağlığının ve
22 Haziran 2020
güvenliğinin korunması;
G/AG/GEN/160
COVID-19 döneminde alınan
tedbirlerin ticaret üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltmak

Alkol veya aktif klor bazlı
dezenfektanlar

31 Ağustos 2020
tarihine kadar

14 Nisan 2020
G/TBT/N/CHE/244

Tıbbi Ürünler, tıbbi cihazlar ve
kişisel koruyucu donanımlar

4 Nisan 2020
tarihinden
itibaren süresiz

Gıda ürünleri

16 Nisan 2020
tarihinden
itibaren 6 ay süre
ile

İthalatın
kolaylaştırılması
(Gümrük vergilerinin
kaldırılması ve
kolaylaştırılmış ithalat
prosedürleri)
Yeni stardart
belirlenmesi

Temel tıbbi ürünler (maske,
muayene eldiveni, koruyucu
gözlükler, koruyucu kıyafetler
ve dezenfektanlar gibi)

Süresiz

Korona virüsün
öngörülemeyen
tehlikesinden korunma;
İnsan sağlığının ve
güvenliğinin korunması
İnsan sağlığının ve
güvenliğinin korunması;
Ticaret engellerini azaltmak
ve ticareti kolaylaştırmak
COVID-19 salgını nedeniyle
bazı gıda maddelerinin ve
ambalaj malzemesinin
yetersiz kalması durumunda
ortaya çıkabilecek arz
sıkıntısının engellenmesi
COVID-19 salgınının hızla
yayılmasının neden olduğu
tıbbi malzeme ihtiyacının
giderilmesi

Alkol bazlı el dezenfektanları

Süresiz

El dezenfektanlarının yeterli
seviyede etkili olması için

30 Nisan 2020
G/TBT/N/JAM/93

16 Nisan 2020
G/TBT/N/CHE/245

24 Nisan 2020
G/TBT/N/CHE/246
G/SPS/N/CHE/84

27 Mayıs 2020
G/MA/W/154

24.06.2020

Japonya

Kanada

Kanada

Kanada

İhracat sertifikalarının
taranmış ya da basılı
kopyalarının kabul
edilmesi
İthalatın
kolaylaştırılması,
ithalatçılara nakit akışı
desteği

COVID-19 ile
mücadele kapsamında
üretimi acil ihtiyaç
duyulan patentli
ürünlerin
üretilebilmesi için
patent kullanım
hakkına ilişkin Kanada
Patent Komiserinin
yetkilendirilmesi
İthalatın
kolaylaştırılması,
uygulanan gümrük
vergilerinin
kaldırılması

gerekli standartların
belirlenmesi
Ticaretin kolaylaştırılması;
bitki sağlığının korunması;
hayvan sağlığının korunması

Hayvan, bitki ve bunlardan
mamul ürünler

Süresiz

23 Nisan 2020
G/SPS/N/JPN/755

Kamuya ait sağlık birimleri,
hastaneler ve test birimleri ile
ilk yardım ekipleri tarafından
veya onların adına ithal edilen
temel tıbbi malzemelere
uygulanan gümrük vergileri ile
satış vergisi bir sonraki
duyuruya kadar kaldırılmıştır
Patentli ürünler

30 Haziran 2020
tarihine kadar

İnsan sağlığının korunması

1 Nisan 2020
G/MA/W/145

Süresiz

İnsan sağlığının korunması

23 Nisan 2020
IP/N/1/CAN/30
IP/N/1/CAN/P/19

Tanı kitleri, yüz ve göz
koruyucuları, maskeler,
eldivenler, koruyucu giysiler,
dezenfektanlar / sterilizasyon
ürünleri, tıbbi cihazlar,
termometreler, silme bezleri,

Süresiz

İnsan sağlığının korunması

14 Mayıs 2020
G/MA/W/153

24.06.2020

Kazakistan

Kenya

COVID-19
patojenlerinin ülkeye
yayılma riskine karşı,
Çin Halk
Cumhuriyeti’nden
yapılan canlı balık ve
balık ürünlerinin
ithalatına ve transit
geçişine geçici olarak
kısıtlama getirilmesi
İhracat Yasağı

Kırgızistan

İhracat Yasağı

Kolombiya

Miktar Kısıtlaması/
Şartlı İhracat Yasağı

tıbbi sarf malzemeleri ve bazı
temizlik ürünleri
Canlı balık ve balık ürünleri

Süre
belirtilmemiştir

Gıda güvenilirliği, hayvan
sağlığı, insanların hayvan ve
bitki hastalıklarından
korunması

28 Şubat 2020
G/SPS/N/KAZ/59

Kullanılmış giyim eşyası ve
kullanılmış ayakkabı

Süresiz

8 Nisan 2020
G/TBT/N/KEN/999

Buğday, buğday unu, yemeklik
yağ, pirinç, makarna, tavuk
yumurtası, şeker, iyotlu tuz,
hayvan yemi, mendil ve diğer
antibakteriyel ürünler,
dezenfektanlar
Dezenfekte amacıyla kullanılan
alkollü sıvılar ve
sirke; bazı eczacılık ürünleri;
sabun, deterjan vb. temizlik
ürünleri; çeşitli dezenfektan ve
bakteri/virüs öldürücü kimyasal
ürünler; plastik giysi, eldiven ve
aksesuarları; plastik özel
koruyucu maskeler; kağıt ve
karton ürünler; kumaş

22 Eylül 2020
tarihine kadar

Ulusal güvenliğin, insan
sağlığının ve güvenliğinin
korunması
COVID-19 salgın hastalığının
neden olabileceğe bir kıtlığa
karşı temel gıda ve diğer
ürünlerde güvenliğin
sağlanması
COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadelede ihtiyaç
duyulabilecek ürünlerde arz
güvenliğinin sağlanması

2 Nisan 2020
G/MA/QR/N/COL/
1

23 Eylül 2020
tarihine kadar

24 Mart 2020
G/MA/QR/N/KGZ/
1/Add.1
31 Mart 2020
G/AG/N/KGZ/8

24.06.2020

Kolombiya

Gümrük Vergilerinin
Kaldırılması

Kolombiya

İthalatın izne
bağlanması

Kolombiya

Gümrük Vergilerinin
Kaldırılması

maskeler; kauçuk koruyucu
giysi ve eldivenler; bazı tıbbı
ölçüm ve kontrol cihazları;
hasta ve ameliyat
yatakları/koltukları
Oksijen; bazı eczacılık ürünleri;
sabun, deterjan vb. temizlik
ürünleri; kauçuk koruyucu giysi
ve eldivenler; koruyucu giysi ve
maske yapımında kullanılan
tekstil, plastik, kauçuk, kimyasal
vb ürünler; kağıt ve karton
ürünler; bazı dökme demir,
aluminyum ürünler; bazı
nükleer reaktörler, kazanlar,
makineler, cihazlar ve aletler
ve bunların parçaları; bazı
makine, cihaz ve malzeme
elektrik ve parçaları; bazı
motorlu taşıt parçaları ve
aksesuarları
Herhangi bir mukavemete
sahip, denatüre edilmiş etil
alkol ve diğer alkollü içecekler

Sert sarı mısır, sorgum, soya
fasulyesi, soya keki

22 Eylül 2020
tarihine kadar

COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadelede ihtiyaç
duyulabilecek ürünlerin
ithalatının kolaylaştırılması

2 Nisan 2020
G/MA/W/146

Süresiz

Yakıt olarak kullanılan
etanol ithalatının; salgın
sürecinde azalan talep ve
ülkenin depolama kapasitesi
göz önünde bulundurularak
kontrol altında tutulması
COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadelede ihtiyaç
duyulabilecek ürünlerin
ithalatının kolaylaştırılması

9 Haziran 2020

30 Haziran 2020
tarihine kadar
(gerekli
görülmesi

G/MA/QR/N/COL/1/
Add.1

18 Haziran 2020
G/MA/W/146/Add
.1

24.06.2020

Kosta Rika

Kosta Rika

Kuveyt

Kuveyt

İthalatta aranan
uygunluk
değerlendirmesine
ilişkin sertifikaların,
aslına erişimin
olağanüstü durum
nedeniyle mümkün
olmadığı hallerde bu
belgelerin
örneklerinin kabul
edilmesi
Kamunun KDV,
Kurumlar Vergisi ve
bazı sair alacaklarının
ertelenmesi
kaldırılması; bazı
ürünlerin ihracatında
gözetim uygulanması
Yeni standartların
belirlenmesi

Test yöntemi ve
gerekliliklerinin
değiştirilmesi

Canlı hayvanlar,
hayvansal ürünler ve yan
ürünler, türevleri, atıkları;
tehlikeli hayvan yemi ve
veteriner ilaçları veya
malzemeleri, hayvan kaynaklı
biyoteknoloji; bitki ve bitki
ürünleri

halinde 3 ay
uzatılabilir)
Süresiz

Gıda güvenliğinin, hayvan
sağlığının ve sebzelerin
korunması; hayvan ve bitki
hastalıklarına karşı insan
sağlığının koruması; ülkenin
pestisitlerin neden olduğu
diğer tehlikelerden
korunması

6 Nisan 2020
G/SPS/N/CRI/230

Gözetim uygulanacak ürünler:
tek kullanımlık koruyucu
ekipmanlar (maske, gözlük,
siperlik, önlük, tulum vb.) ve
tanı kitleri

Süresiz

COVID-19 salgınının
ekonomik etkilerinin
azaltılması ve salgınla
mücadele ihtiyaç duyulan
ürünlerin ihracatının takip
edilmesi

29 Mayıs 2020
G/MA/W/155

Hijyenik el temizleme ürünleri;
kimyasal dezenfektanlar ve
antiseptikler; solunum cihazlar,
koruyucu ekipman ve
bileşenleri
Kimyasal dezenfektanlar,
antiseptikler ve cerrahi el
dezenfetanı

Süresiz

Çevre ve tüketicinin
korunması; İnsan sağlığının
veya güvenliğinin
korunması; Çevrenin
korunması
Çevre ve tüketicinin
korunması; İnsan sağlığının
veya güvenliğinin
korunması; Çevrenin
korunması

14 Nisan 2020
G/TBT/N/KWT/533
G/TBT/N/KWT/534
G/TBT/N/KWT/535

Süresiz

14 Nisan 2020
G/TBT/N/KWT/536

24.06.2020

Kuveyt

Standart belirlenmesi

Kuveyt

Ülkeye gıda
ürünlerinin ihracatı
için gerekli teknik
düzenlemelerin ve
standartların kabul
edilmesinin
ertelenmesi
İhracat Yasağı

Kuzey
Makedonya

Kaçış aparatı ve filtreleme
yüzeyleri hariç, desteksiz
solunum koruyucu cihazlarında
bileşen olarak kullanılacak
partikül filtreleri
Paketli gıdaların etiketlenmesi
ve süt ürünlerine ilişkin
düzenlemeler

Süresiz

İnsan sağlığının veya
güvenliğinin korunması;
çevrenin korunması

27 Nisan 2020
G/TBT/N/KWT/549

İkinci bir
düzenlemeye
kadar
ertelenmiştir

Gıda maddesinin ticaretini
kolaylaştırmak

17 Haziran 2020
G/SPS/N/KWT/74/
Add.1

Buğday ve buğday unu

30 Nisan 2020
tarihine kadar

COVID-19 salgın hastalığının
neden olabileceğe bir kıtlığa
karşı temel ürünlerde gıda
güvenliğinin sağlanması
Macaristan Fikri Mülkiyet
Ofisinin, salgınla
mücadelede yurtiçi
ihtiyaçları karşılamak için
fikri mülkiyet hakkı korunan
ürünlerin üretilmesi için
belirli bir bedel ve süre için
“zorunlu halk sağlığı izni”
düzenleyebilmesi
Hayvan ve bitki sağlığına
ilişkin sertifikaların orijinal
nüshalarının ibrazında
yaşanan sorunların
giderilmesi

2 Nisan 2020
G/AG/N/MKD/26
G/AG/N/MKD/26

Macaristan

Fikri mülkiyet
haklarına ilişkin ilave
kurallar

Salgınla mücadelede ihtiyaç
duyulan ürünler

Meksika

İthalatta aranan
hayvan ve bitki
sağlığına ilişkin
sertifikaların
orijinallerinin
ibrazında yaşanan

Ticaretinde hayvan ve bitki
sağlığına ilişkin sertifika aranan
ürünler

Normal şartlara
dönülene kadar

4 Haziran 2020
IP/N/1/HUN/3
IP/N/1/HUN/P/3

30 Nisan 2020
G/SPS/GEN/1773

24.06.2020

Mısır

Mısır

Morityus

sıkıntılara karşı
alternatif yolların
belirlenmesi
İhracat Yasağı

Yerfıstığı, taze veya
dondurulmuş bezelye, taze
dondurulmuş fasulye,
dondurulmuş baklagiller, beyaz
fasulye, konserve nohut, methil
alkol hariç alkol, kişisel
koruyucu ürünler,
dezenfektanlar, klor, sabun,
termometreler, tıbbi atık
torbası, ceset torbası
Bitkiler ve bitkisel ürünler

Bitki sağlığı
sertifikalarının
orijinallik onayı için
elektronik platform
kurulması
Çin Halk Cumhuriyeti, Balıklar dahil canlı hayvanlar
İtalya, İran, Güney
Kore, İsviçre, Reunion
Adası (Fransa’nın
denizaşırı bir bölgesi) ,
AB Ülkelerinden
yapılan balıklar dahil
canlı hayvanların
ithalatının geçici
olarak yasaklanması
Tedbir
sonlandırılmıştır.

Fıstık ve diğer
baklagiller için 28
Mart 2020
tarihinden
itibaren;
diğerleri için 17
Mart 2020
tarihinden
itibaren 3 ay

COVID-19 salgın hastalığının
neden olabileceğe bir kıtlığa
karşı arz güvenliğinin
sağlanması

28 Nisan 2020
G/MA/QR/N/EGY/
1/Rev.1

Süresiz

Ticaretin kolaylaştırılması

23 Haziran 2020
G/SPS/N/EGY/111

Süresiz

Hayvan sağlığı, insanların
hayvan ve bitki
hastalıklarından korunması

23 Mart 2020
G/SPS/N/MUS/18
Tedbirin
kaldırılmasına
ilişkin bildirim:
4 Haziran 2020
G/SPS/N/MUS/18/
Add.1

24.06.2020

Myanmar

İhracat Yasağı

Pirinç

30 Haziran 2020
tarihine kadar

Namibya

Yeni standartların
belirlenmesi

Alkol bazlı el dezenfektanları

Süresiz

Norveç

İhracatın ön izne
bağlanması

Koruyucu gözlükler ve
siperlikler; yüz koruyucu
maskeler; ağız ve burun koruma
ekipmanları; eldiven

Paraguay

İhracatın ön izne
bağlanması

Jel alkol, dokumasız kumaş (yüz
maskesi), filtreli maske

2020 Mart
ayında
uygulamaya
giren tedbirin 27
Mayıs 2020’de
dolan süresi 1
Ocak 2021
tarihine kadar
uzatılmıştır.
17 Mart 2021
tarihine kadar

Peru

Koruyucu maskelerin
dizayn ve üretimi için
teknik özelliklerin
belirlenmesi
Ticarette aranan
belgelerin elektronik

6307.90.30.00 Koruyucu
maskeler

Süresiz

Hidrobiyolojik ürünler

Süresiz

Peru

COVID-19 salgın hastalığının
neden olabileceği bir kıtlığa
karşı arz güvenliğinin
sağlanması
Diğer ülkelerin almış olduğu
ihracat yasağının neden
olduğu olumsuz etkilerin
azaltılması için yerli üretimin
düzenlenmesi; hayvan
sağlığı, insanların hayvan ve
bitki hastalıklarından
korunması
COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadelede ihtiyaç
duyulabilecek ürünler için
geçici önlem

15 Haziran 2020

COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadelede ihtiyaç
duyulabilecek ürünler için
geçici önlem
İnsan sağlığının korunması

14 Mayıs 2020
G/MA/QR/N/PRY/
1

COVID -19 nedeniyle alınan
tedbirlerin ticaret üzerine

8 Haziran 2020
G/SPS/GEN/1783

G/AG/N/MYN/21

23 Nisan 2020
G/TBT/N/NAM/2

5 Haziran 2020
G/MA/QR/N/NOR/
1/Add.1

3 Nisan 2020
G/TBT/N/PER/120

24.06.2020

Rusya

Rusya

kopyalarının kabul
edilmesi
Veteriner denetimi ve
bitki sağlığı
kontrolüne tabi
ürünlerin ithalatında
aranan belgelerin
asıllarının muhatap
otorite tarafından
teyit edilmesi ve ilgili
belge asıllarının
sonradan ibrazının
taahhüt edilmesi şartı
ile belge örneklerinin
ithalat işlemi için
kabul edilmesi
Çin Halk
Cumhuriyeti’nden
yapılan birtakım
ürünlerin ithalatına
geçici olarak kısıtlama
getirilmesi

Veteriner ve bitki sağlığı
denetimine tabi tüm ürünler

Süresiz

Egzotik ve süs hayvanları;
böcekler, eklembacaklılar,
amfibiler, sürüngenler, canlı
balıklar ve hidrobiyontlar

Süresiz

olası olumsuz etkilerinin
giderilmesi
COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadele koşulları altında
ülkeye yapılan ithalatın
kısıtlanmaması

Hayvan sağlığı, insanların
hayvan ve bitki
hastalıklarından korunması

Çin Halk
Cumhuriyeti’nden
yapılan birtakım
ürünlerin ithalatına

31 Mart 2020
G/SPS/N/RUS/178/
Corr.1
Tedbirin
Kaldırılmasına
ilişkin bildirim:
20 Mayıs 2020
G/SPS/N/RUS/178/
Add.2

Tedbir kaldırılmıştır

Rusya

3 Nisan 2020
G/SPS/N/RUS/184

Egzotik ve süs hayvanları;
böcekler, eklembacaklılar,
amfibiler, sürüngenler, canlı
balıklar ve hidrobiyontlar

Süresiz

Hayvan sağlığı, insanların
hayvan ve bitki
hastalıklarından korunması

3 Şubat 2020
G/SPS/N/RUS/178

24.06.2020

geçici olarak kısıtlama
getirilmesi
Rusya

Singapur

Suudi Arabistan

Şili

Tayland

Geçici ithalat ve
transit geçiş
kısıtlamasının
kaldırılması
Gümrük vergilerinin
ve ihracatın önündeki
engellerin kaldırılması
ve gerekli işlemlerin
hızlandırılması
İhracat yasağı

COVID-19
pandemisinin neden
olduğu sorunlara
karşılık ticaretin
kolaylaştırılması
amacıyla bitki sağlığı
sertifikalarına ilişkin
alınan önlemler; bitki
sağlığı sertifikalarının
elektronik ortamda
sunulmasının kabul
edilmesi
İhracat Yasağı

Canlı hibrobiyonlar

Süresiz

Tıbbi, hijyen, eczacılık ürünleri
ve tarım ürünleri dahil olmak
üzere salgınla mücadelede
ihtiyaç duyulan temel ürünler

Periyodik gözden
geçirme

Hastalığın yayılmasını önlemek
için kullanılan kişisel koruyucu
donanımlar, tıbbi cihazlar,
eczacılık ürünleri
Laboratuvar ortamında
üretilmiş bitkisel materyal

Süre
belirtilmemiş

Yumurta

30 Nisan 2020
tarihine kadar

40 gün

ÇHC’deki Covid-19
epizotik durumun
değerlendirilmesindeki
değişiklik
Salgın hastalıkla
mücadelede küresel işbirliği

20 Nisan 2020
G/SPS/N/RUS/178/
Add.1

COVID-19 salgın hastalığı ile
mücadelede ihtiyaç
duyulabilecek ürünler için
geçici önlem
Bitki sağlığının korunması,
ülkenin zararlıların neden
olduğu hasarlardan
korunması

18 Haziran 2020
G/MA/QR/N/SAU/
1

COVID-19 salgın hastalığının
neden olabileceğe bir kıtlığa

2 Nisan 2020
G/MA/QR/N/THA/
2/Add.3

16 Nisan 2020
G/C/W/779
G/MA/W/151

7 Nisan 2020
G/SPS/N/CHL/625

24.06.2020

Tayland

İhracat Yasağı

Koruyucu maskeler

5 Şubat 2021
tarihine kadar

Tayland

Miktar Kısıtlaması

Yumurta ve koruyucu maskeler

Tayland

Tehlikeli madde
üretimi ve ithalatı için
gerekli kayıt ve
sertifika temin
işlemlerinin
elektronik ortama
taşınması
Girişimcilerin teklikeli
madde işlemlerini
kolaylaştırmak üzere
elektronik medyanın
kullanımına ilişkin
işlem kılavuzunun
hazırlanması
İthal edilen Korona
virüs tanı kitlerinin
piyasa izninde aranan
belgelerin kabulü için

Tehlikeli maddeler

Yumurta için: 26
Mart-1 Nisan
2020 tarihleri
arasında
Koruyucu Maske
için; 5 Şubat
2021 tarihine
kadar
Yeni bir
düzenleme
yapılana kadar

Tayland

Tayland

karşı gıda güvenliğinin
sağlanması
COVID-19 salgın hastalığının
neden olabileceğe bir arz
sıkıntısının engellenmesi
COVID-19 salgın hastalığının
neden olabileceğe bir arz
sıkıntısının engellenmesi

G/AG/N/THA/107/
Add.1
2 Nisan 2020
G/MA/QR/N/THA/
2/Add.3
30 Mart 2020
G/MA/QR/N/THA/
2/Add.2

Korona virüs bulaşıcı
hastalığını önlemek ve
kontrol etmek; girişimcilerin
ve yetkililerin sağlığını
etkileyecek patojenin
yayılmasını azaltmak

4 Mayıs 2020
G/TBT/N/THA/573

Tehlikeli maddeler

Süresiz

Korona virüs bulaşıcı
hastalığını önlemek ve
kontrol etmek; girişimcilerin
ve yetkililerin sağlığını
etkileyecek patojenin
yayılmasını azaltmak

4 Mayıs 2020
G/TBT/N/THA/572

Korona virüs tanı kitleri

Süresiz

İnsan sağlığının korunması

4 Mayıs 2020
G/TBT/N/THA/571

24.06.2020

Tayland

Tayland

Tayland

Tayvan

Tayvan

geçici kriterlerin
belirlenmesi
Korona virüs salgınına
karşı halk sağlığının
korunmasında
kullanılan ithal tıbbi
cihazların tescil
onaylarının
kolaylaştırması
İthal edilen bazı
ürünlerin piyasa
izninin
kolaylaştırılması

Uygunluk
değerlendirmesi
prosedürlerinin
esnetilmesi
Veterinerlik ve Bitki
Sağlığı Sertifikası
örneklerinin kabul
edilmesi
Gıda güvenliği ve
sağlığına ilişkin
sertifikaların ibrazında
yaşanan sorunların
giderilmesi için geçici

Cerrahi maske, N95 maskesi,
kişisel koruyucu ekipman,
cerrahi önlük, izolasyon elbisesi,
tıbbi kapaklar, tıbbi eldivenler,
tıbbi termometre, koruyucu
gözlük, tıbbi yüz siperi, bacak
örtüsü, tıbbi bez
İlaçlar, tıbbi cihazlar (cerrahi
maske, N95 maskesi, kişisel
koruyucu donanımlar, in vitro
tanı test kitleri), evlerde
kullanılan tehlikeli maddeler
(ağırlıkça %70 etil alkol ve
sodyum hipoklorit) ve el
dezenfektanları
Sevkiyat başına uygun
değerlendirmesi belgesi aranan
ürünler

Salgın süresince

İnsan sağlığının korunması

4 Mayıs 2020
G/TBT/N/THA/570

Salgın süresince

İnsan sağlığının korunması

4 Mayıs 2020
G/TBT/N/THA/569

Süre
belirtilmemiştir

4 Mayıs 2020
G/TBT/N/THA/383/R
ev.5

Veteriner ve bitki sağlığı
denetimine tabi ürünler

30 Haziran 2020
tarihine kadar

İnsan sağlığının korunması,
ticaretin önündeki
engellerin azaltılması ve
kolaylaştırılması
İnsan, hayvan ve bitki
sağlığının korunması

Gıda güvenliği ve sağlığı
denetimine tabi ürünler

30 Haziran 2020
tarihine kadar

Gıda güvenliği

5 Mayıs 2020
G/SPS/N/TPKM/
530

16 Nisan 2020
G/SPS/N/TPKM/526

24.06.2020

Uganda

Uganda

Ukrayna

Ukrayna

alternatif yöntemlerin
belirlenmesi
Yeni standartların
belirlenmesi

Asgari standartların
belirlenmesi

Teknik düzenleme
denetimine tabi
ürünlerin üretiminin
ve piyasa arzının
kolaylaştırılması,
ithalat ve katma
değer vergisi istisnası
Otomatik Olmayan
İhracat Lisansı ve
İhracat Yasağı

Tıbbi olmayan yüz maskesi;
mekanik parçaları ve
değiştirilebilir filtreleri olmayan
koruyucu maskeler hariç diğer
solunum cihazları ve gaz
maskeleri; solunum koruyucu
cihazlar
Filtreli yarım maskeler;
koruyucu olanlar hariç diğer
solunum cihazları ve gaz
maskeleri; mekanik parçaları ve
değiştirilebilir filtreleri olmayan
maskeler; solunum koruyucu
aletleri
Kişisel koruyucu ekipmanlar,
tıbbi cihazlar, vücut dışında
kullanılan tıbbi teşhis cihazları,
vücuda yerleştirilebilir aktif
tıbbi cihazlar

Süresiz

Kişisel koruyucu ekipman ve
alkollü dezenfektanlar

1 Haziran 2020
tarihine kadar

Alkollü dezenfektanlar kapsam
dışına alınmıştır

Süresiz

Süresiz

COVID-19 virüsünün
yayılmasını kontrol altına
almak; tüketicinin doğru
bilgilendirilmesi; insan
sağlığının veya güvenliğinin
korunması; kalite
gereksinimleri
COVID-19 virüsünün
yayılmasını kontrol altına
almak; tüketicinin doğru
bilgilendirilmesi; insan
sağlığının veya güvenliğinin
korunması; kalite
gereksinimleri
İnsan sağlığının korunması

18 Mayıs 2020

COVID-19 salgın hastalığının
neden olabileceğe bir arz
sıkıntısının engellenmesi

31 Mart 2020
G/MA/QR/N/UKR/
4/Add.2

G/TBT/N/UGA/1210

18 Mayıs 2020
G/TBT/N/UGA/1209

1 Nisan 2020
G/TBT/N/UKR/162

19 Mayıs 2020
G/MA/QR/N/UKR/
4/Add.4

24.06.2020

Ukrayna

İhracat Yasağı

Karabuğday, karabuğday unu

1 Temmuz 2020
tarihine kadar

Ukrayna

Kamu tarafından
COVID-19 salgını ile
mücadele kapsamında
satın alınması gerekli
olan malzeme, iş ve
hizmetler “Kamu
Alımları Kanunu”
kapsamı dışına
çıkarılması
Kamu tarafından
COVID-19 salgını ile
mücadele kapsamında
gerekli olan malzeme,
iş ve hizmetlerin satın
alınmasında izlenecek
kuralların belirlenmesi
Gümrük vergilerinin
ve ihracatın önündeki
engellerin kaldırılması
ve gerekli işlemlerin
hızlandırılması

COVID-19 salgını ile mücadele
kapsamında ihtiyaç duyulan
tüm ürünler

Süresiz

COVID-19 salgını ile mücadele
kapsamında ihtiyaç duyulan
tüm ürünler

Tıbbi, hijyen, eczacılık ürünleri
ve tarım ürünleri dahil olmak
üzere salgınla mücadelede
ihtiyaç duyulan temel ürünler

Ukrayna

Yeni Zelanda

COVID-19 salgın hastalığının
neden olabileceğe bir kıtlığa
karşı gıda güvenliğinin
sağlanması
COVID-19 salgını ile
mücadele

14 Nisan 2020
G/AG/N/UKR/37

Süresiz

COVID-19 salgını ile
mücadele

15 Nisan 2020
GPA/LEGIS/UKR/2
GPA/LEGIS/UKR/3

Periyodik gözden
geçirme

Salgın hastalıkla
mücadelede küresel işbirliği

16 Nisan 2020
G/C/W/778

14 Nisan 2020
GPA/LEGIS/UKR/1

G/MA/W/150

