
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İçişleri Bakanlığı ( İller İdaresi Genel Müdürlüğü)'nın 06.04.2022 tarihli ve 28300 sayılı yazısı.

       İçişleri Bakanlığından alınan "Negatif PCR Test Sonucu İbraz Etme Zorunluluğunun Kaldırılması/Irak"
konulu  ilgi yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
        
        Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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Vali Yardımcısı
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Konu :Negat i f  PCR Test  Sonucu İbraz  Etme Zorunluluğunun

Kaldırılması/Irak

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: nrJjRl7wsgqhfpYV1X0sjd/8w1hqrv0G Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys
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ePosta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr
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l'clclbn No:

İLLER İDARESİ

06.04.2022Sal,ı :E-89780865- | 53-28300
Konu:Negatif PCR Test Sonucu İbraz Etme

Zorunluluğunun Kaldırılması/Irak

Dağlhm:

Gereği:

HUDUT KAPISI MÜLKi iDARE
AMiRLiKLERi

Bilgi:

DIŞiŞLERi BAKANLlĞINA

DAG|1-1M YERLERiNE

DışişIeri Bakanlığı'ndan alınan lrak'agiriş ve çIkışlarda PCR testi ibraz etme zorunluluğuna ilişkin
ilgi yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Nurtaç ARSLAN
Bakan a.

Genel Miidür V.
[ik: Ilgi Yazı ve Ekleri (5 sayfa)
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İ|gi : D!şişleri Bakanlığı'nın 04.04,2022 tarihli ve 342l9940 sayıiı yazısı.
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sh<ıu|d also cooperate with the health teams to vaccine the

unvaccirıated ones and with the application of the protection measures of covid19.

Third; crıniinue to give awareness through Media outlets, governmenial and non-

gr,ıvern ırrenta l organizations, rnaking more extensive efforts with COV|D19, and

r:ncoııraging people to iıe more protective and get vaccines from the nearest

availalıle corona ccnter.

Fourth: this decree will be enforced from ]-" April2022.
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