T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü
DAĞITIMLI
03.09.2021

Sayı :E2600263724919528
Konu :Ülkeye Giriş Tedbirleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 29.06.2021 tarihli ve 13913 sayılı yazımız.
b) 06.08.2021 tarihli ve 16850 sayılı yazımız.
c) İçişleri Bakanlığının (İller idaresi Genel Müdürlüğü) 02.09.2021 tarihli ve 13940 sayılı genelgesi.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında tüm sınır kapılarımızdan 4 Eylül 2021 Cumartesi gününden
itibaren geçerli olacak şekilde ülkemize girişlere ilişkin tedbirleri içeren ilgi (c) genelge ekte gönderilmiştir.
Belirtilen tedbirlere ilişkin 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;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ali İhsan SU
Vali
Ek: İlgi (c) genelge
Dağıtım:
Kaymakamlıklara
Mersin Limanı Mülki İdare Amirliğine
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne
Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne
Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne
Valilik Birimlerine
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Bilgi için: Sabire TOPLU
Verı Hazırlama Ve Kont.İşletmeni
Telefon No:

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı :E8978086515313940
Konu :Ülkeye Giriş Tedbirleri

02.09.2021

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 28.06.2021 tarihli ve 10582 sayılı Genelgemiz.
b) 05.08.2021 tarihli ve 12593 sayılı Genelgemiz.

Koronavirüs (Covid19) salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla ilgi (a) Genelgemizle 1
Temmuz 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz v e demiryolu sınır kapılarımızda uygulanacak ülkeye giriş
tedbirleri hayata geçirilmiş, ilgi (b) Genelgemiz ile de Afganistan ve Pakistan ülkelerinden gelen kişilerin ülkeye
girişlerinde uygulanacak karantina tedbirleri belirlenmiştir.
Salgının seyrinde dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ile ilgili Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda ilgi (a) ve
ilgi (b) Genelgelerimiz ile getirilen ülkeye giriş tedbirleri (Afganistan ile ilgili kısımları hariç) yürürlükten kaldırılmış ve 4
Eylül 2021 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıda belirlenen yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi
gerektiği değerlendirilmiştir.
1. Halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir
karar alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.
Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal v e Sri Lanka’da bulunduğu
anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve
bu kişiler Valiliklerce belirlenecek yerlerde (ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla) 14 gün süreyle karantinaya
alınacaktır. Karantinanın 14. gününde 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.
2. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış
negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı talep edilecektir.
Bangladeş, H i n d i s t a n ve Pakistan’dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu
anlaşılanlardan;
 Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için
tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler ülkemize girişte karantina uygulamasından
muaf tutulacaklardır.
 Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için
tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler i s e ikametgâhlarında veya beyan
edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulacak, 10. gün
yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak, 10. günde PCR testi yaptırmayanlar
14 gün süreyle karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü’nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilecektir.
3. Afganistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine
ilişkin olarak ilgi (a) ve (b) Genelgelerimizle getirilen hükümlerin uygulanmasına aynen devam edilecektir.
4. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif
sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.
5. İlk dört maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz,
demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz
(Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun
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28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi
ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen 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 istenilecektir.
6. 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf
tutulacaktır.
7. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçakgemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi
adamları ve tır şoförleri SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.
8. Yukarıdaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi
belgeler havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için
yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde, taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilecek, belgesi olmayanların sefere kabul
edilmemesi sağlanacak, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden ötürü ortaya çıkan sorumluluk taşıyıcı şirket
tarafından karşılanacaktır.
9. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişiler, 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
izolasyona alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda izolasyon
koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon koşulları 14. günün sonunda
PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacaktır.
10. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan;
10.1 Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson
için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden
başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu
PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin
ülkemize girişlerine izin verilecektir.
10.2 Madde 10.1’de belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR
testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona
alınmaları sağlanacaktır.
10.3 Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımız, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek
şekilde varış noktalarında izolasyona alınacak v e negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyon
sürdürülecektir.
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
alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan
Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliğine
Merkez Birimlerine
Bağlı Kuruluşlara

Bilgi:
Cumhurbaşkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına(Tbmm Genel Sekreterliği)
Adalet Bakanlığına
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Milli Savunma Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Tarım ve Orman Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
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