
  

 

DIG-13563 01.06.2021  

Sayın Acentemiz, 

İlgi: 31.05.2021 tarih ve DIG-13485 sayılı bülten yayını, 

01 Haziran 2021 tarihinden itibaren ekteki resmi yazı ve güncel NOTAM' lar gereğince 

Türkiye Covid-19 regülasyonları aşağıdaki gibidir. 

*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. 

*Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur' dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce 

yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir. 

*Yukarıda belirtilen ülkeler dışında, diğer ülkelerden ülkemize giriş yapacak yolcular için 

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 ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri 

uygulanmayacaktır. Bu yolcular için ülkemize girişlerde belirtilen kurallara göre aşı 

sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda, ülkeye 

girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 

saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir. 

*Uçuş mürettebatı, gemi adamları ve tır şoförleri yukarıdaki uygulamalardan muaftır. 

*İkinci maddede sayılan ülkelerden gelenler hariç olmak üzere 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 COVİD19 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. 

 



NOTAM güncellemeleri söz konusu olduğunda gerekli yayınlar yapılacaktır. 

 

Ek.1 için lütfen TIKLAYINIZ. 

Ek.2 için lütfen TIKLAYINIZ. 

Ek.3 için lütfen TIKLAYINIZ. 

Ek.4 için lütfen TIKLAYINIZ. 

 

Saygılarımızla. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dear Agency, 

Ref: Bulletin dated 31.05.2021 and numbered DIG-13485 

As of June 1, 2021, in accordance with the attached official letter and updated NOTAM, 

Turkey Covid-19 regulations are as follows. 

*Passengers departing from Afghanistan, Bangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, 

Pakistan, Sri Lanka and those who are understood to be in these countries in the last 14 days 

will be requested to submit a negative PCR test report 72 hours before entering to Turkey, 

and these passengers will be quarantined for 14 days in places determined by the 

governorships. If the PCR test result to be made at the end of the 14th day of the quarantine 

is negative, the quarantine measure will be terminated. Passengers whose PCR test result is 

positive will be taken into isolation and the measure will be terminated with a negative PCR 

test result which will be made at the end of the 14th day. 

*Passengers departing from the United Kingdom, Iran, Egypt and Singapore will be required 

to submit a negative PCR test result which has to be made maximum 72 hours before entry. 

*Except for the above-mentioned countries, passengers who will enter to Turkey from other 

countries will not be required to submit a negative PCR test result if they submit a document 

issued by the relevant country's official authorities stating that they have been vaccinated at 

least 14 days before entrance to Turkey and /or have had the disease and cured within the last 

6 months; quarantine measures will not be applied for these passengers. For these passengers, 

if the vaccine certificate or the documents proving that they have had the disease cannot be 

submitted according to the stated rules, the submission of the PCR negative test result made 

maximum 72 hours before the entrance to Turkey or negative rapid antigen test result made 

maximum 48 hours before the entrance to Turkey will be deemed sufficient. 

*Flight crew, seaman and truck drivers are exempted from the above regulations. 

*Except for passengers departing from the countries listed in the second article, people 

entering to Turkey may be subjected to PCR test on the basis of sampling at their destination 
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by Republic of Turkey Ministry of Health. In this context, passengers will be allowed to go 

to their final destination after the test samples are taken, and if the test results are positive, 

they will be treated in accordance with Republic of Turkey Ministry of Health COVID19 

guidelines. Passengers with positive test results will be quarantined for 14 days at the 

addresses they shared and if the PCR test results to be made at the end of the 10th day are 

negative, the quarantine conditions will be terminated. The quarantine conditions of those 

who are found to have an Indian mutant will be terminated with a negative result of the PCR 

test at the end of the 14th day. 

 

In the case of NOTAM updates, the necessary publications will be made. 

 

Please CLICK for Attc.1  

Please CLICK for Attc.2 

Please CLICK for Attc.3 

Please CLICK for Attc.4 

 

Best Regards. 

  

  

Bülteni görüntülemek için buraya tıklayınız 
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