
 

Ülkelerin değerlendirmesinde önemli 
değişiklikler - yeşil kodlu ülke sayısı 
artıyor 
 
5 Temmuz'dan itibaren Norveç'e giriş kısıtlamaları ve 
karantina kuralları için AB'de geçerli olan eşik değerleri temel 
alınacak. Hükûmet, Halk Sağlığı Enstitüsü'nün (FHI) haftalık 
ülke değerlendirmelerinden yola çıkarak  birkaç değişiklik 
yapmıştır. Artık çok daha fazla ülke yeşil renkle 
kodlandırılacaktır. FHI, bir ilk olarak Avrupa'daki bazı seçili 
takımadaları ve seçili üçüncü ülkeleri de değerlendirdi. 
Yapılan tüm değişiklikler, 5 Temmuz Pazartesi gece yarısı 
itibariyle geçerli olacaktır. 
  
- Avrupa'nın büyük bir kısmı artık yeşil renkle kodlandığı için daha fazla kişi, 
ülkeye giriş karantinasına alınmadan girebilse de, yeşil kodlu ülkelerden gelenler 
için giriş kaydı ve sınırda testler konusunda hâlâ birtakım kurallarımız olacak. Bu 
kurallar, bizi ithal enfeksiyona karşı koruyacak, bize genel bir bakış sağlayacak ve 
yeni virüs varyantlarına karşı koruyacak, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı 
Bent Høie. 
 
Dışişleri Bakanlığı halen AEA/Schengen ve Birleşik Krallık dışındaki ülkelere 
kesinlikle gerekli olmayan tüm seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etmektedir. 
Ancak, 5 Temmuz'dan itibaren, seçili ülkeler ve AB'nin üçüncü ülkeler listesinde 
yer alıp "mor kodlu ülkeler" olarak adlandırılan bölgeler için bu alanda istisnalar 
yapılmıştır (aşağıdaki listeye bakınız). Bu tarihten itibaren söz konusu seyahat 
tavsiyeleri, bu ülkeler için artık geçerli olmayacaktır. Dünyanın diğer bölgeleri için 
seyahat tavsiyeleri 10 Ağustos tarihine kadar geçerli olacaktır. 
 
AB'nin eşik değerleri ve riskli ülkeler haritasının kullanılması sonucu, bundan 
böyle "turuncu kodlu ülke" tabiri de kullanılacaktır. Bugün itibariyle, turuncu ve 
kırmızı kodlu ülkeler için geçerli giriş kuralları arasında bir fark yoktur, ancak bu, 
ileride değişebilir. 
 
Avrupa Ülkeleri (İskandinav ülkeleri hariç) 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/store-endringer-i-landvurderingen-flere-land-blir-gronne/id2865113/


 
Aşağıdaki ülkeler yeşil olarak kodlandırılacaktır: 
 
Belçika, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Faroe Adaları, Yunanistan, İtalya, 
Hırvatistan, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Romanya, San 
Marino, Slovakya, Slovenya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, 
Vatikan ve Avusturya. 
 
Aşağıdaki ülkeler yeşil kodlu olmaya devam edecektir: 
 
Grönland ve İzlanda. 
 
Aşağıdaki ülkeler turuncu veya kırmızı kodlu olmaya devam edecektir: 
 
İrlanda, Kıbrıs, Letonya, Monako, Hollanda ve Portekiz (turuncu). 
Andorra, İspanya ve Büyük Britanya (kırmızı). 
Birleşik Krallık'tan gelen yolcular için artık karantina dönemlerinin bir kısmını 
karantina otellerinde geçirme zorunluluğu olmayacaktır (koyu kırmızıdan 
kırmızıya geçmiştir).  
 
İskandinavya'daki bölgeler 
 
İsveç 
 
Aşağıdaki bölgeler yeşil olarak kodlandırılacaktır: 
Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, 
Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra 
Götland, Örebro ve Östergötland. 
 
Aşağıdaki bölgeler turuncu veya kırmızı olmaya devam edecektir: 
Blekinge, Jönköping ve Kalmar (turuncu) ile Kronoberg, Norrbotten ve Värmland 
(kırmızı). 
 
Danimarka 
 
Aşağıdaki bölgeler yeşil olarak kodlandırılacaktır: 
Sjælland, Syddanmark, Midtjylland ve Nordjylland. 
Başkent bölgesi Hovedstaden (Kopenhag dahil) turuncudur.  
 
Finlandiya 
 



Aşağıdaki bölgeler yeşil olarak kodlandırılacaktır: 
Helsinki ve Uusimaa, Pirkanmaa ve Päijät-Häme. 
 
Aşağıdaki bölgeler yeşil kalacaktır: 
Orta Finlandiya, Orta Ostrobothniya, Etelä-Savo, Itä-Savo, Kanta-Häme, 
Kymenlaakso, Lappi, Länsi-Pohja, Kuzey Karelya, Kuzey Ostrobothniya, Pohjois-
Savo, Satakunta, Güney Karelya, Güney Ostrobothniya, Vaasa, Varsinais-Suomi ve 
Åland. 
 
Kainuu turuncudur. 
 

Avrupa'da seçili takımadalar 
 
5 Temmuz'dan itibaren, Norveçliler için popüler destinasyonlar olan adalara 
güvenli seyahati kolaylaştırmak için bazı takımadalar ayrı olarak 
değerlendirilecektir. Söz konusu adaların birçoğu pandemi sırasında ana 
karadakinden farklı bir salgın durumu sergilemiştir. 
 
Aşağıdaki adalar / takımadalar yeşil olarak kodlandırılacaktır: 
 
• İyon Adaları, Yunanistan 
• Girit, Yunanistan 
• Kuzey Ege Adaları, Yunanistan 
• Korsika, Fransa 
• Madeira, Portekiz 
• Sardunya, İtalya 
• Sicilya, İtalya 
 
Aşağıdaki adalar / takımadalar kırmızı veya turuncu olarak kodlandırılacaktır: 
 
• Azorlar, Portekiz (turuncu) 
• Balear Adaları, İspanya (turuncu) 
• Güney Ege Adaları, Yunanistan (turuncu) 
• Kanarya Adaları, İspanya (kırmızı)  
 

Seçili üçüncü ülkeler: Mor kodlu ülkeler 
 
FHI, bir ilk olarak AB'nin üçüncü ülkeler listesindeki ülkeler ve bölgeler arasında 
hangilerinin salgın durumunun Norveç'e giriş kurallarını hafifletmek için, örneğin 
karantina otelinden muaf tutulmak açısından, uygun olup olmadıklarını 
değerlendirmiştir. Bu ülkeler ve bölgeler, bundan böyle "mor kodlu ülkeler" 
olarak adlandırılacaktır. 



 
Şu ülkeler ve bölgeler mor olarak kodlandırılacaktır: 
 
• Avustralya 
• Yeni Zelanda 
• İsrail 
• Japonya 
• Lübnan 
• Kuzey Makedonya 
• Sırbistan 
• Güney Kore 
• ABD 
• Singapur 
• Tayvan 
 
Mor kodlu bir ülkede bulunan herkes, kırmızı kodlu ülkelerden gelenlerle aynı 
test, giriş kaydı ve giriş karantinası uygulamalarına tabi olacaktır. Bu kurallar 
değişebilecektir ve mor kodlu ülkeler bu nedenle Covid-19 Yönetmeliği'nde ayrı 
bir kategoride düzenlenecektir. 
 
Halihazırda Norveç'e girmelerine izin verilmiş olan kişiler için, örneğin Norveç'te 
yaşayanlar için, yeni düzenlenen "mor kodlu ülke" kategorisi, bu bölgelerde son 
10 gün içerisinde bulunmuş olanların Norveç'e vardıklarında karantinaya 
alınmaları gerekmediği anlamına gelmektedir. 
 

Mor kodlu ülkelerden gelen büyükanne ve 
büyükbabalar, kız arkadaşlar vb. Norveç'e seyahat 
edebilecekler 
 
Ana kural uyarınca, üçüncü ülkelerden gelen kişilerin Norveç'e girme hakları 
yoktur, ancak bunun bazı istisnaları vardır. 5 Temmuz itibariyle bir istisna daha 
geçerlidir: Mor kodlu bir ülkede ikamet edip Norveç'te ikamet eden bir kişiyle 
aşağıda belirtilen ilişkisi olan yabancıların ülkeye girişlerine izin verilecektir: 
 
1. Yetişkinler, çocuklar ve üvey çocuklar ve yetişkin çocukların / üvey çocukların 
ebeveynleri ve üvey ebeveynleri. 
2. Büyükanne ve büyükbabalar, üvey büyükanne ve üvey büyükbabalar, torunlar 
ve üvey torunlar 
3. 18 yaşını doldurmuş sevgililer ve sevgililerin reşit olmayan çocukları. İlişkinin 
en az dokuz ay sürmüş olması ve tarafların daha önce fiziki olarak tanışmış 



olması gerekir. Sevgililere giriş hakkı tanınmasının ön koşulu, önceden onay 
verilmiş olmasıdır. 
 
Bu, Göçmenlik Müdürlüğü'ne (UDI) yapılan bir başvuru yoluyla yapılmalıdır. 
Bugün halihazırda, eş / nikâhsız eş ile birlikte yaşayanlar ve küçük çocuklar gibi 
yakın aile fertlerinin ülkeye girişlerine izin verilmektedir.  
 
Ayrıca bakınız: Aile fertleri ve sevgili ziyaretleri için giriş kurallarının hafifletilmesi 
 

Her hafta yeni güncellemeler 
 
FHI, farklı ülkelerdeki ve bölgelerdeki durumu haftalık olarak 
değerlendirmektedir. Hafta numaraları çift sayılı olduğu zaman, farklı ülkelere ve 
bölgelere hangi renk kodu verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Hafta 
numaraları tek sayılı olduğu zaman ise yalnızca salgın durumunun bazı ülkelerin 
yeşil koddan kırmızı koda geçmesi gerektiğini gösterip göstermediği 
değerlendirilmektedir. 
 
Ülke değerlendirmelerine ilişkin güncellemeler her Cuma günü saat 12 itibariyle 
regjeringen.no adresinde yayınlanacak ve değişiklikler Pazar günü gece 
yarısından itibaren yürürlüğe girecektir. Değişiklikler yürürlüğe girdiğinde Covid-
19 Yönetmeliği ve interaktif harita da FHI.no'da güncellenecektir. 
 

Belirsiz salgın durumu, farklı ülkelerdeki tavsiyelerin ve 
kuralların hızla değişebileceği anlamına gelmektedir 
 
Hem Norveç'te hem de diğer ülkelerde hâlâ katı giriş kuralları mevcuttur. Bu 
nedenle seyahate çıkmadan gideceğiniz ülkedeki kuralları ve Norveç'e 
döndüğünüzde hangi karantina uygulamalarının geçerli olduğunu öğrenmelisiniz. 
Salgın durumu kötüleşirse, farklı ülkelerdeki giriş kuralları kısa sürede 
değiştirilebilir. 
Hükûmetin tavsiyesi bu nedenle tatilin hâlâ Norveç'te yapılması gerektiği 
yönündedir. Bu, en güvenli ve en öngörülebilir seçenektir. 
Seyahat edenler Norveç'e döndüklerinde uzun bekleme süreleri söz konusu 
olabilir. Kendimizi yabancı ülkelerden gelen enfeksiyonlardan ve yeni virüs 
varyantlarından korumak zorundayız. 
 
Bu, sınır kapılarında alıştığımızdan tamamen farklı bir şekilde testler ve kontroller 
olabileceği anlamına geliyor. Sınır kontrolünü daha etkin hale getirmek için 
sürekli çaba sarf edilse de uzun kuyruklar oluşabilir. 
  

https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lettelser-i-innreiseregler-for-familie-og-kjarestebesok/id2865464/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1#kart-over-roede-mrkerde-og-grnne-landomraader-i-europa


5 Temmuz itibariyle geçerli olan giriş ve karantina  kuralları şunlardır: 
 
• Yeşil kodlu ülkeler: Norveç'e giriş yapmadan önce test yaptırma veya 
karantina zorunluluğu yoktur. Giriş kayıt formunu doldurup ülkeye girişinizde 
test yaptırmalısınız. Yeşil kodlu ülkelerde yaşayanlar Norveç'e giriş yasağından 
muaftırlar. 
 
• Turuncu kodlu ülkeler: Turuncu kodlu ülkelerden gelen yolcular için, kırmızı 
kodlu ülkelerden gelenlerin tabi olduğu kurallar geçerlidir. Ancak, ileride turuncu 
kodlu ülkelerden gelenler için farklı şartlar getirilmesi söz konusu olabilir. 
 
• Kırmızı kodlu ülkeler: Kimlerin Norveç'e giriş yapabileceği, kısıtlamalara 
tabidir. Norveç'e giriş hakkı olanların ülkeye girmeden negatif sonuçlu bir test 
belgesine sahip olmaları, giriş kayıt formunu doldurmaları, sınır kapısında test 
yaptırmaları ve giriş karantinasında (innreisekarantene) bulunmaları zorunludur. 
 
• Koyu kırmızı kodlu ülkeler: Kırmızı kodlu ülkeler için geçerli olan giriş 
kurallarının aynısı geçerlidir. Ancak, buna ek olarak giriş karantinası 
(innreisekarantene), kısmen karantina otellerinde geçirilmelidir. 
 
• Mor kodlu ülkeler: Örneğin büyükanne ve büyükbabalar, sevgililer ve buna 
benzer kişiler, bu ülkelerin tabi olduğu giriş yasağından muaftırlar. Bunun 
haricinde, bu ülkelerden gelenler, kırmızı ülkeler için geçerli olan giriş kurallarına 
(karantina, test vb.) tabidir. 
 
• Dünyanın diğer ülkeleri: Koyu kırmızı kodlu ülkeler için geçerli olan giriş 
kurallarına (karantina oteli, test vb.) tabidirler. 
 
Tam aşılısınız veya son altı ay içerisinde Covid-19 geçirdiniz, ve bunu geçerli bir 
Norveç veya AB korona sertifikası ile belgeleyebiliyor musunuz? O zaman 
Norveç'e giriş yapabilirsiniz ve giriş karantinasından muafsınız. Negatif sonuçlu 
bir test sertifikası getirmenize, giriş kayıt formunu doldurmanıza veya sınırda test 
yaptırmanıza gerek yoktur. Bu, hangi ülkeden geldiğinize bağlı olmaksızın 
geçerlidir. 
Helsenorge.no'nun "Sizin için geçerli olan nedir?" sayfasında bu konuda daha 
fazla bilgi bulabilirsiniz. Burada ayrıca, yukarıdaki listeye ilişikin hangi istisnaların, 
örneğin reşit olmayanların karantina oteli zorunluluğundan muaf olmaları gibi, 
geçerli olduğunu öğrenebilirsiniz. 
 
Ülke değerlendirmelerinin temelini oluşturan kriterler 
 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/


Ülkeye giriş olanaklarını değerlendirmek için kullanılan, Avrupa ülkelerinde kayıtlı 
olan vaka, test ve nüfus sayılarının eşikleri, aynı zamanda FHI'nın hesaplanması 
için birincil kaynak olan Avrupa Bulaşıcı Hastalık Kontrol Ajansı'ndan (ECDC) 
gelmektedir.  
 
Kriterler, son 14 gün içinde 100.000 kişi başına düşen vaka sayılarının yanı sıra 
pozitif test sonucu oranlarını temel almaktadır. Buna göre, "50'den az vaka", "son 
14 gün içinde 100.000 kişi başına 50'den az onaylanmış vaka" anlamına 
gelmektedir. 
 
•Yeşil kodlu ülkeler: 50'den az vaka ve %4'ten az pozitif test sonucu veya 75 
vakadan az ve %1'den az pozitif test sonucu. 
 
• Turuncu kodlu ülkeler: 50'den az vaka ve %4 veya daha fazla pozitif test 
sonucu, veya 50 ila 75 vaka ve %1'den fazla pozitif test sonucu oranı, veya 75 ila 
200 vaka ve yüzde 4'ten az pozitif test sonucu. 
 
• Kırmızı kodlu ülkeler: 75 ila 200 vaka ve %4 veya daha fazla pozitif test 
sonucu, veya 200 ila 500 doğrulanmış vaka. 
 
• Koyu kırmızı kodlu ülkeler: Teyit edilen vakalar 500 veya daha fazla ise, veya 
değerlendirme için gerekli ve güvenilir veriler eksikse. 
 
Özellikle bulaşıcı virüs varyantlarının yüksek insidansı gibi özel enfeksiyon kontrol 
hususları söz konusu ise, pozitif sonuçların oranına bakılmaksızın ülkeler koyu 
kırmızı olarak kodlandırılmalıdır. 
 
Ayrıca toplu bir değerlendirme sonucunda objektif kriterlere göre yeşil koda hak 
kazanan ülkelerin bunun yerine yine de turuncu veya kırmızı renk kodu almasına 
karar verilebilir. 
 

https://www.ecdc.europa.eu/en


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


