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Konu : 01 Haziran 2021’den İtibaren Ülkeye Giriş
Tedbirleri

01.06.2021

Sirküler No: 553
Sayın Üyemiz,
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 31.05.2021 tarih ve
8832 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 29.05.2021 tarih ve 708 sayılı yazısı ile
Covid-19 salgınının ülkemizdeki ve dünya genelindeki seyrine ilişkin gelişmeler ve güncel vaka
sayıları, aşılama oranları vb. kriterler göz önünde bulundurularak ülkemize giriş yapacak kişiler
hakkında alınması gereken yeni tedbir önerilerinin bildirildiği,
Bu çerçevede salgınla mücadele tedbirleri kapsamında tüm sınır kapılarımızdan (kara,
hava, deniz) ülkemize girişlerde uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 1 Haziran 2021
tarihinden itibaren ülkemize girişlere ilişkin aşağıdaki kararların alındığı;
1-Ülkemize girişlere ilişkin olarak genel çerçeveyi belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın
02.01.2021 tarih ve 3 Sayılı Genelgesi ile bu Genelge hükümlerinde değişiklikler öngören ve
sonrasında yayımlanmış Genelgelerinin ilgili madde hükümlerinin 31 Mayıs 2021 saat 23.59
itibarıyla yürürlükten kaldırıldığı,
2-Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri
Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize
girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunun ibrazının talep
edileceği ve bu kişilerin Valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacağı,
Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması
durumunda karantina tedbirinin sonlandırılacağı, PCR test sonucu pozitif çıkanların ise test
sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacağı ve 14. günün sonunda PCR testinden
negatif sonuç alınmasıyla tedbirin sonlandırılacağı,
3- Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat
önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunun ibrazının talep edileceği,
4- İkinci ve üçüncü maddede sayılanlar dışında kalan diğer ülkelerden tüm sınır
kapılarımızdan (kara, hava, deniz) ülkemize girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı
yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince
düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazının talep
edilmeyeceği ve bu kişiler için karantina tedbirinin uygulanmayacağı,
Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin
ibraz edilememesi durumunda, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu
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veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazının yeterli
görüleceği,
5- İkinci maddede sayılan ülkelerden gelenler hariç olmak üzere tüm sınır kapılarımızdan
ülkemize yapılacak girişlerde kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme
(sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabileceği,
Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine
izin verileceği, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi
doğrultusunda tedavilerinin yapılacağını,
Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişilerin, kendilerinin
belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacakları ve 10. günün sonunda yapılacak
PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşullarının sonlandırılacağı, bu
kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşullarının 14. günün sonunda PCR
testi negatif sonucuyla sonlandırılacağı,
6- Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak
nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testinden ve karantina
uygulamasından muaf tutulacağı,
Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri
tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanması,
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususları belirtilmektedir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:01 Haziran 2021 den İtibaren Ülkeye Giriş Tedbirleri (2 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)
- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
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- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- GBD (Gemi Brokerleri Derneği)
- TURSSA (Gemi Tedarikçileri Derneği)
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
- S.S. Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama
Kooperatifi
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri
Derneği)
- DEM-BİR (Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez
Birliği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği)
- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
-14,31,38,39,45,46 ve 48 No'lu Meslek Komiteleri
Üyeleri
- Kruvaziyer ve Yat Liman İşletmeleri
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-89780865-153-8832
Konu : 01 Haziran 2021’den İtibaren Ülkeye
Giriş Tedbirleri

31.05.2021

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi :

a) 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı Genelgemiz.
b) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 29.05.2021 tarihli ve 708 sayılı yazısı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının kamu sağlığına olumsuz
etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri,
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve
uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin görüşleri çerçevesinde
salgının diğer ülkelerdeki seyri ile aşılama faaliyetleri göz önünde bulundurularak ülkemize girişi
yapacak kişilere yönelik tedbir kararları ilgi (a) Genelgemiz ve bilahare yayımlanan diğer
genelgelerimizle uygulamaya konulmuştur.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ile Covid-19 salgınının
ülkemizdeki ve dünya genelindeki seyrine ilişkin gelişmeler ve güncel vaka sayıları, aşılama oranları vb.
kriterler göz önünde bulundurularak ülkemize giriş yapacak kişiler hakkında alınması gereken yeni tedbir
önerileri bildirilmiştir.
Bu çerçevede salgınla mücadele tedbirleri kapsamında tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz)
ülkemize girişlerde uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren
ülkemize girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Ülkemize girişlere ilişkin olarak genel çerçeveyi belirleyen ilgi (a) Genelgemiz ile bu Genelge
hükümlerinde değişiklikler öngören ve sonrasında yayımlanmış Genelgelerimizin ilgili madde
hükümleri 31 Mayıs 2021 saat 23.59 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
2. Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan
gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami
72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliklerce
belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününün sonunda
yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR
test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve
14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacaktır.
3. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce
yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.
4. İkinci ve üçüncü madde de sayılanlar dışında kalan diğer ülkelerden tüm sınır kapılarımızdan
(kara, hava, deniz) ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı
son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden
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Bilgi için: Ekrem SALTIK
İçişleri Uzmanı
Telefon No:

ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri
uygulanmayacaktır.
Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz
edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya
girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli
görülecektir.
5. İkinci maddede sayılan ülkelerden gelenler hariç olmak üzere tüm sınır kapılarımızdan
ülkemize yapılacak girişlerde kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme
(sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir.
Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin
verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberi
doğrultusunda tedavileri yapılacaktır.
Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri
adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test
sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Hindistan
mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla
sonlandırılacaktır.
6. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak
nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından
muaf tutulacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından
sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Süleyman SOYLU
Bakan
DAĞITIM :
Gereği:
Merkez Birimlerine
Bağlı Kuruluşlara
81 İl Valiliğine

Bilgi:
Cumhurbaşkanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
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