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LJlaştırııa ve,\ltyapı BakanIığı'ııın 02 09 2()]] ıarıh ı,c 5:i"127 sayılıyazısl.

llgide l<ayıtlı yazıda, Dı.şişleri Bakanlığı'nıı-ı \/;lZlSlnA att-en, Avrıı1ıa tsirliği,nin (AB),,Dryitai Kovid-i9Aşı Sertifikası Sisteırii''ne ülkemızin cle dölııj eiliimesi ve ii]keııiz Ğr.t,njan 'tun im olunan aşıseı1iflkalarıııa eşdeğerJik verıIn-ıesine yönelik l.ıir basın açıkIaması yapıtdlğı ve konuyla llgili birYeterli]ik Kararı yayımlanclığı bilcliriieıek, bahsi g-ç.n brr,,ı açıklanıasııicla: ıilkemızin, Avrup3Birliği'nin sertifika sistemine dahil eclileceği u.' i,ıı,*,n', 
',i;;ö;;';;;",rT*r*n 

Di;ital AşıSeıtifika]arınln Avrupa Birliği tarafındıiı] iJı-izeııĞneıı sertıfİkalaıa clen}eolacağı ifaile edilmek]e birlikte,Koviçl_l9 salgını ılıınenıinc{*e, AB ile ülkeıııiz. Kuzey lı'Iakecirınya vc L,kravııa araslndaki güvenlisev ahaıın l<olavlaştl rı lacağı bel irti l nı iştir.

Yazıda deı:amla, lrıııııınla birlikte' 20-08'202} tarıhincle Avnıpa Biriiği Resıni Gazetesi'nde yayıınlananKarar'da; 26 Temınuz 202l tarihincle -vapılan cjeğerlendirıı-ıe neticesiırcle üIkemizlıı Kovid-19kapsamındaki aşı' test ve iyileşme seı1ifikaLarin ııı 2a21'-i9ts] sry,|,,. 
'|u1ukte belirtılen ;ffi;; ;;;,;,;1;tespit edildiği ve btı kararla birlikte, iilkeınıziıı 

",ıur,,pn_ 
ü;rliği Dı;ıtal Kovicl-l9 Aşı SeıtifikaslSistcnıi"rıe dAhıl edilcliği vc T'iirkiye Crınıhııı-il'eti t..ırlı{lnjan ,llçaIıh 

lJass,,sıstcn-ııne göre riıizenIenenKovid-l9 aşl' test Ve il iİcşıl-ıc scı]tillklı|lı'lı"ııı'ı (saı1ecc AtJ ıje oiıii-vlı Covicl-l9 aşılaı.ı ıçın geçerlıdır)Bırlılç lçıinde serbest dolaşım -I-ıakkıı-ıın kolayiaştırıiIl]aSl at']]aCl1.ia 202Ii9_ı3 saı,ıiı Tuzıik Llyarln0a11ıizeıılenen sertifı.Iraltılıı eşclcğer oldıığıını-ıı-ı kalriıl eciilijigi be];ıtiiıııinır. 
' -/''l-l J'rYlıt
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Evrakı Doğrulamak için: http://beıgec]ogrula.tobb.org.tr,/clogrula.aspx?eD=B5443DP5J3
Dumlupınar Bulvarı No:252 {Eskişehir Yoiu 9. Km.) 0653C) /ANKARA
Tel; +90 (312J 218 20 0O (PBX) ı Faks: +90 (312) 219 4a 9ü - 91'92

E_Posta: info@tobb'org.tr . Web. WwW tobb.org.tr ' Kİp: tobb@hs01.kep tr
Ayrıntılı bilgi için: Anara DAYLAN Tel: 0312 218 2223

Birliğimizde
l5O 9001;201s
Ka ite Yönetjm

Sistemi
uygu la nrnakta dr r

'O?2/t/01 \'1 :UA3/?/ta It 2A1rd
E-Posta: anarn.d

Sayfa / 1


