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İıgi : Dışişleri Bakanlığı,nm 28.08.2020 tarihli ve3|674719 sayılı yaz§,

Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda,Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun 27 Ağustos

günü gece geç saatlerde açıkladığıkararla yabancı uyrukluların Ukrayna'ya girişine bir ay

süreyle krsıtlama getirileceğini bildirdiği, kısıtlamanın 28 Ağustos saat 0O:00'dan itibaren

uygulanmaya başlanacagını ve 28 Eylül 2020 saat 00:00,a kadar siireceğini duyurduğu

bildirilmektedir.

yazıda devamla, alrnan karar çerçevesinde, sadece aşağıda belirtilen kategorilerde Yer alan

kişilerin Ukralma'ya girişine izin verilebileceği bildirilmektedir:

o ukrayna vatandaşlarınrn eşleri, ebeveynleri ve çocukları*

' Ukrayna'da geçerli resmi çalışma izıri olanlar*
. ukrayna'daki işletmelerin temsilcileri tarafından davet edilen teknik uzman|ar*

. ukrayna üzerinden transit geçerek ukrayna'dan iki gün içerisinde çıkış yapacağını

belgeleyebilenler*

' Eğitim amacıyla Ukr ayna' y a gelenler*
o silahlı kuwetler'de askerlik hizmeti y apafl kişiler*

' ukrayna'da geçici veya sürekli oturma iznine sahip kişiler**
. Ulrayna Devlet Başkanı, Parlamentosu, Bakanlar Kurulu, Devlet Başkanlığı Ofisi ve

Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine Ukrayna'ya gelen yabancı devlet resmi

heyetlerinin başkanları ve üyeleri, uluslararası kuruluşların çalışanlan ve bunlara eŞlik

edenler*
o yük taşımacılığl yapan ataçların, tarifeli seferleri gerçekleştiren otobüslerin siirücüleri

ve mürettebatr, uçak, deniz ve nehir gemi mürettebatı, tren ve lokomotif personeli*
. Bir kiilttir kuruluşu tarafindan davet edilen sanatçrlar ve birer eşlik eden kişi*
. Resmi spor müsabakalanna katılmak için gelen sporcular ve bunlara eşlik edenler*

' Nakil amacıyla hematopoetik kök hücre taşıyan kişiler*

' Ukrayna sağlık kurumlarında tedavi görme amacıyla gelen kişilert

Not: 5070 sa,vıiı I]1 ek tran ik İ :n za Ii aırırıru gıı-ı-ği lıu'iıeige e]ekttonik itııza ile iınzalanmıştır

Ewak Doğrulaıa Kodu : AHQDHQCZ Euak Takip Adresi: httPs://w.tukiye.gov.u,/udhb-ebys

Hakkı Turayliç Caddesi No:S 06338 Emek i Çankaya / ANKARA Bilgi için:Emre PEYNİRCİ
Denizcilik Uzmanı

111



T,C,
ULAşTIRMA vp nrİvıpı gıKANrıĞı

Denizcilik Genel Müdürlüğü

Sayı
Konu

: 5 3 90048 3 -'7 24.01,0I,E"497 09

: Ülkemiz Üzerinden Ukrayna'ya
Yapılacak Seyahatler

04,09.2020

ft
K **il,JjJ#ll*ıf

Ünal BAYLAN
Bakan a.

Genel Müdür

.Mültecistatiisiindebulunanveyailavekorumayamuhtaçkişiler
o Ukrayna,da akredite yabancı diplomatik temsilcilikler, konsolosluk kurumları ve resml

uluslararasr misyon ve örgütlerin çalışanları ve bu kişilerin aile üyeleri veya ukrayna

Dışişleri Bakanlığının daveti izetine gelenler

. silahlı kuwetler birimlerinin eğitiııiprogramlarınakatılan NATO üyesi ülkelerin ve

NATo,nun Barış için ortakhk erogrumı kitııımcı ülkelerinin silahlı kuwetleri mensubu

eğitmenler veya ukrayna savunma Bakanlığının daveti üzerine gelenler

tkovıD-19 tedavisini kapsayan sağlık sigortası poliçesine sahip olma şartı aranmaktadır,

**sürekli oturum iznine rutlp tişiı"rae rovın-19 tedavisini kapsayan sağlık sigortası

poliçesine sahip olma şartr aranmamaktadır,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim,
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