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SİRKÜLER (G-2020) 

 
 

 Sayın Üyemiz, 
 
 T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Doha Ticaret 
Müşavirliğimizden alınan ve bir örneği ekte gönderilen yazıda özetle, Katar Kamu Sağlığı 
Bakanlığından alınan bildirim doğrultusunda 25/03/2020 tarihinden itibaren ihracaçı ülkenin 
yetkili otoritesi tarafından sevkiyat bazında "All necessary measures have been taken to 
ensure that the consignment is not contaminated with coronavirus Covid-19, whether it relates 
to workers or procedures." şeklinde bir metni içeren bildirim yapılması veya sertifika 
düzenlenmesi hususunun Katar tarafından yapılacak gıda ürünleri ithalatında zorunlu hale 
getirildiği ifade edilmektedir.  
 
 Aynı yazıda devamla, anılan Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu 
bildirimin ihracatçı ülkedeki yetkili makamlar tarafından onaylanmış olması tercih edilmekle 
birlikte ihracatçı ya da taşıyıcı firmalar tarafından doğrudan yapılan beyanların da kabul 
edileceğibelirtilmektedir. 
 
 Bilgilerine sunulur.  

 
S. Tansel KÜNBİ 
Genel Sekreter A. 
Şube Müdürü 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKLER:  
1-Ticaret Müşavirliğimizin Yazısı  
2-Katar Kamu Sağlığı Bakanlığından Alınan Bildirim 
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T.C.
DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Ticaret Müşavirliği

Sayı : 78440804
Konu : Katar'a Yapılacak Gıda

Sevkiyatlarında Bulunması Zorunlu
Covid-19 Bildirimi Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Katar Kamu Sağlığı Bakanlığı Liman Sağlık ve Gıda Kontrol Biriminden 22.3.2020
tarihinde yapılan bildirime göre; Covid-19 salgınına ilişkin olarak tüketicilerin sağlıklarının
korunması amacıyla Katar’a ithal edilecek tüm gıda ürünleri sevkiyatlarının ilgili ülkenin
yetkili makamlarınca onaylanmış ve aşağıda orijinal metni gönderilen, “söz konusu sevkiyata;
çalışanlar aracılığıyla ya da yapılan işlemlerle ilgili olarak herhangi bir şekilde Covid-19
coronavirüsü bulaşmamasını garanti altına almak için gerekli tüm tedbirler alınmıştır”
şeklinde bir metni içeren bir sertifika ya da bildirim ile gönderilmesi gerekmektedir.

"All necessary measures have been taken to ensure that the consignment is not
contaminated with coronavirus Covid-19, whether it relates to workers or procedures."

Anılan Kurum tarafından, söz konusu uygulamaya ilişkin bir açıklama da yapılmış ve
bu sefer söz konusu beyanın ilgili ülkedeki yetkili makamlar tarafından onaylanmış olması
tercih edilmekle birlikte ihracatçı ya da taşıyıcı firmalar tarafından doğrudan yapılan
beyanların da kabul edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu uygulamanın, 25.3.2020 tarihinden itibaren ithal edilecek ürünler için
geçerli olacağı belirtilmiştir. Katar Kamu Sağlığı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin
Müşavirliğimize gönderilen bilgilendirme e-postasının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
BURAK GÜREŞCİ
Ticaret Müşaviri
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Ek: Sirküler ve açıklaması

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
İhracat Genel Müdürlüğüne Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği

Genel Müdürlüğüne
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel
Müdürlüğüne
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Doha Ticaret Musavirligi-Office of Commercial Counsellor Turkish Embassy

Kimden: Dr. Nasr Ahmed Hasanain <nhasanain@MOPH.GOV.QA>
Gönderme Tarihi: 22 Mart 2020 Pazar 11:54
Kime: doha@advantageaustria.org
Bilgi: IHR International Health Relations - QATAR
Konu: FW:  19-إجراء احترازي كوفيد (تعميم( Circular (precaution measures Covid-19)

 

FYI 
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Dr. Nasr Ahmed Hasanain  
Food Expert  
Public Health Department  

Phone +97444070209 
Fax  

E-mail nhasanain@MOPH.GOV.QA 

P.O.Box 42, Doha - Qatar          
Website  www.moph.gov.qa  
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PORT’S HEALTH AND FOOD CONTROL SECTION 

  

Food Safety and Environmental Helath 

Public Health Department  

Phone       44070226  

Fax  

E-mail     port.health@moph.gov.qa  

P.O.Box    42, Doha - Qatar  

Website www.moph.gov.qa  
 

 

 

 

 

  

  

 
============================================== 
This electronic message (including any attachments) may contain confidential and legally privileged information 
intended to be for the addressee(s) only from The Ministry of Public Health in the State of Qatar.  

Unauthorized use, disclosure, dissemination, duplication and/or distribution are strictly prohibited, and may be 
unlawful. Kindly destroy any hard copies of it and also notify us immediately by return e-mail to the sender. 

This message may contain personal views, which are not necessarily the views of The Ministry of Public Health, 
unless stated otherwise. 

 
 
 
--  
Hi, 
 
Please address all the emails to imports.nbk@nbkmegamart.com 
and please put CC to megamartqatar@gmail.com 
Please add this email in your address book. 

======================================================= 
This message has been analyzed by MOPH Security System  
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