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Giriş önlemleri aşamalı olarak kaldırılıyor 

"Daha hazırlıklı normal bir günlük yaşam" kapsamında Hükûmet, giriş önlemlerini üç 

aşamada kaldıracaktır. İlk aşama 25 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacaktır. 

O andan itibaren, AEA'da ikamet eden diğer ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere, tüm 

AEA vatandaşları Norveç'e girebilecektir. Bu uygulama Birleşik Krallık ve İsviçre'de 

yaşayanlar için de geçerli olacaktır. Ayrıca, artık mor olarak adlandırılan ülkelerde yaşayan 

tüm yabancıların Norveç'e girmesine izin verilecektir. Bunlar AEA / Schengen dışında, Halk 

Sağlığı Enstitüsü'nün (FHI) daha hafif kısıtlamalar uygulanabileceği değerlendirmesi yaptığı 

ülkelerdir. 

- Sınırlarda sıkı tedbirlerle uzun süre yaşadık. Bu, “ithal” enfeksiyonlarla mücadelede önemli 

olmuştur. Artık normal bir günlük yaşama geçtiğimiz için Hükûmet, ülkeye giriş 

kısıtlamalarının aşamalı olarak azaltılmasını öneriyor. Bu, yakın bir gözetim altında 

gerçekleştirilecektir, diyor Adalet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Monica Mæland (H). 

Giriş kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılmasının ilk aşaması, 25 Eylül Cumartesi günü 

saat 16.00'da başlayacaktır. Bir sonraki aşamanın Ekim ayının ikinci yarısında ele alınması 

planlanmıştır. 

1. aşamadaki değişiklikler 

Aşağıdaki değişiklikler 25 Eylül 2021 tarihinde, saat 16:00'da yürürlüğe girecektir: 

Giriş 

• Giriş kısıtlamaları, yani kimlerin Norveç'e girmesine izin verildiğine ilişkin kısıtlamalar, AEA / 

Schengen ve mor kodlu ülkeler için kaldırılacaktır. Bu, AEA vatandaşlarının, AEA bölgesinde 

ikamet eden diğer ülkelerden gelenlerin ve Birleşik Krallık ve İsviçre'de ikamet eden kişilerin 

Norveç'e girebileceği anlamına gelmektedir. Giriş kısıtlamaları, mor kodlu ülkelerde, yani 

FHI'nin biraz daha ılımlı önlemler alabileceğine inandığı AEA / Schengen dışındaki ülkelerde 

yaşayanlar için de kaldırılmıştır. 

• Şimdilik özel istisnaları olmayanlar için onaylanmış 35 sınır kapısı üzerinden giriş 

yapılmasına izin verilecektir. Kapatılan sınır geçişleri, sınır belediyelerindeki test hizmetleri ve 

yolculara yönelik iyi bir bilgilendirme sistemi hazır olduğunda yeniden açılacaktır. 

• Polis, enfeksiyon seviyesinin yüksek olduğu bölgelerden gelen yolculara yönelik yapılan 

sınır kontrolüne öncelik verecektir. Enfeksiyon seviyesi düşük olan bölgelerden gelen 

yolcuların kontrolüne öncelik verilmeyip, ancak rastgele kontroller yapılacaktır. 
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Karantina ve test 

• Turuncu kodlu bölgelerden gelen yolcular için giriş karantinası (innreisekarantene) 

kaldırılmıştır. Bundan sonra giriş karantinası yalnızca kırmızı, koyu kırmızı, mor ve gri kodlu 

ülkelerden (diğer üçüncü ülkeler) gelen yolcular için geçerlidir. 

• 18 yaşından küçük çocuklar için giriş karantinası kaldırılmıştır. Karantina zorunluluğu olan 

bir bölgeden gelen çocuklar için sınırda test yapma zorunluluğu devam edecektir. Ayrıca üç 

gün geçtikten sonra test yapılması tavsiye edilmektedir. 

• Karantina bölgelerinden gelen yetişkin yolcular, ülkeye varışlarından en geç üç gün sonra 

alınan, negatif sonuçlu bir PCR testi ile giriş karantinasından çıkabilirler. Ülkeye varıştan yedi 

gün sonra PCR testi yapma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

• Karantina otelleri bir zorunluluk olarak kaldırılmıştır, ancak uygun başka bir karantina yeri 

olmayanlar için bir alternatif olarak mevcuttur. Yeni kurallar getirildiğinde halihazırda 

karantina otellerinde bulunanlar, karantinalarını isterlerse orada tamamlayabilecekler. 

• Norveç'e giriş yapmadan önce korona testi yaptırmış olma şartı kaldırılmıştır. 

• Yeşil ve turuncu kodlu ülkelerden/bölgelerden gelen yolcular için sınır kapısında/ülkeye 

girişte test zorunluluğu kaldırılmıştır. Karantina zorunluluğu olan bölgelerden gelen yolcular 

için test şartı hâlâ geçerlidir. 

• Geçerli belgeleri olan tam aşılılar karantina ve test zorunluluğundan muaftırlar.  

2. aşamadaki değişiklikler 

2. aşamada Hükûmet, AB'nin üçüncü ülke listesindeki tüm ülkeler için ülkeye kimlerin 

girmesine izin verildiğine ilişkin kısıtlamaların da kaldırılmasını önermektedir. Karantina 

zorunluluğu önce AEA/Schengen içindeki ülkeler ve mor kodlu ülkeler, ardından AB'nin 

üçüncü ülke listesindeki tüm ülkeler için kaldırılacaktır. Sınırda test şartı ve giriş kaydı şartı 

alanında da hafifletmeler getirilecektir. 

3. aşamadaki değişiklikler 

3. aşamada, Norveç'e girişte hangi kısıtlamaların geçerli olacağı ve bununla ilgili karantina 

kuralları daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Yetkilerde bir değişiklik yapılmayacaktır. Ülkeye 

girişte test yaptırma ve PCR testi şartları üçüncü aşamada kademeli olarak kaldırılmıştır, 

ancak gerekirse yeniden getirilebilir. İç Schengen bölgesinde sınır kontrolü yapılabilmesi için 

hazırlıklar yapılacaktır. 

Test merkezlerinin sayısının kademeli olarak azaltılması 

Hükûmet, test merkezlerinin aşamalı olarak üç etapta kaldırılmasını planlıyor. 1. aşamada, 

uluslararası uçuşları olan havalimanlarında, Svinesund ve Storskog'da test merkezleri 

mevcut olacaktır. Diğer test merkezleri konusunda testin sınır kapısında mı, yoksa sınır 

kapısı olan belediyelerde mi yapılacağına, belediyeler kendileri karar verecektir. 2. aşamada, 
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Gardermoen, Svinesund ve Storskog'daki test merkezleri açık kalıp, diğer test istasyonları 

kapatılacaktır ve diğer sınır geçişlerinden geçen yolcular gidecekleri belediyelerde test 

edilecektir. 3. aşamada sınırda test yapma olanağı olmayacaktır, ancak belediyeler birkaç 

gün içinde sınırda test uygulamaya başlayabilmeye hazırlıklı olacaktır. 

Sınır kontrollerinin aşamalı olarak azaltılması 

Hükûmet, sınır kontrolünün aşamalı olarak üç etapta kaldırılmasını planlıyor. Özel istisnaları 

olmayan kişiler için onaylanmış 35 sınır kapısı üzerinden giriş yapılmasına şimdilik izin 

verilecektir. Kapalı sınır geçişleri test olanakları hazır olduğunda yeniden açılacaktır. 

Dolayısıyla, onaylı sınır geçiş noktalarının sayısı, belediyelerdeki test merkezleri hazır 

oldukça artacaktır. Polis, enfeksiyon seviyesinin yüksek olduğu bölgelerden gelen yolculara 

yönelik sınır kontrolü yapılmasına öncelik verecektir. Enfeksiyon seviyesi düşük olan 

bölgelerden gelen yolcuların kontrolüne öncelik verilmeyecektir, ancak rastgele kontroller 

yapılacaktır. Kapalı sınır kapılarının yeniden açılması ve Schengen iç sınır kontrolünün 

kaldırılması, sürekli olarak değerlendirilecektir, ancak başka hususların yanı sıra söz konusu 

belediyenin test kapasitesine bağlı olacaktır. 2. aşamada polis, iç Schengen sınırında bilgiye 

dayalı rastgele kontroller gerçekleştirecektir. Tüm sınır geçişlerinden giriş yapılmasına izin 

verilecektir. Dış Schengen sınırındaki kontrol normal şekilde yapılıp mevcut enfeksiyon 

kontrol kurallarına ilişkin bilgi verilecektir. 3. aşamada, polis birkaç gün içinde Schengen iç 

sınırında sınır kontrolünün yeniden yürürlüğe girmesi için hazırlıklı olacaktır. 

Ulusal Giriş Kontrol Merkezi’nin (Nasjonalt kontrollsenter) kademeli olarak 

küçültülmesi 

Ulusal Giriş Kontrol Merkezi, kademeli olarak personelini azaltacaktır ve 31 Ekim'de 

denetleme ve raporlama işlevini sonlandıracaktır. Bundan böyle, sadece test ve karantina 

zorunluluğu olan yolculara SMS yoluyla bilgi vermeyi mümkün kılan personel görevde 

bulunacaktır. Kontrol merkezini yeniden kurabilmek için hazırlıklar, 2021 yılı boyunca 

sürdürülecektir. Bundan sonraki seferberlik süresinin uzatılması, 2021 yılı sona ermeden 

değerlendirilecektir. 

Svalbard ve Svalbard'daki kıyı yolculukları alanında değişiklikler 

Svalbard'a seyahat etmeden ana karada giriş karantinası uygulanması şartı devam 

edecektir. Hükûmet, Svalbard'a gidişten önce negatif korona testi yapılması şartını 

kaldırmıştır. Ayrıca, Svalbard'da turizm faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin şartlar ve otel ve 

konaklama yerlerindeki doluluk oranına ilişkin kısıtlamalar kaldırılmıştır. Svalbard'da bir kıyı 

gezisi gerçekleştirme şartı prensipte kaldırılmıştır, ancak Svalbard'da karaya çıkılmasına 

ilişkin kısıtlamalar ve gemide şüphelenilen veya teyit edilen enfeksiyon olması durumunda, 

geminin ana limanına dönmesi şartı yine de geçerli olacaktır. Değişiklikler 25 Eylül saat 

16.00'dan itibaren geçerli olacaktır. Svalbard'a yapılan uluslararası charter uçuşlarına yönelik 

geçici yasak devam edecektir. 

Norveç ana kara kıyılarında yapılan kıyı yolculukları alanında değişiklikler 
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Hükûmet, genel olarak, Norveç ana kara kıyılarında kıyı yolculukları yapılmasına ilişkin 

şartları yürürlükten kaldırmaktadır. Gemiden inme ile ilgili kısıtlamalar devam etmektedir. 

Kara yolculuklarında mürettebat için karantina muafiyeti devam edecektir, ancak genel giriş 

düzenlemelerindeki diğer değişikliklerin bir sonucu olarak bazı küçük değişiklikler 

uygulanacaktır. Değişiklikler 25 Eylül saat 16.00'dan itibaren geçerli olacaktır. 

Norveç İşyeri Denetleme Kurumu, ikamet yerini önceden onaylamaya devam edecektir. 

Norveç Denizcilik Müdürlüğü ve Norveç Tarım Müdürlüğü tarafından uygulanan uygulamaya 

dayalı planlar kapsamında kabul edilen yabancı işçiler ve yükleniciler, giriş karantinasını hâlâ 

Norveç İşyeri Denetleme Kurumu tarafından onaylanmış uygun bir ikamet yerinde veya 

karantina oteli geçirmek zorundadır.  Norveç İşyeri Denetleme Kurumu’nun uygun bir ikamet 

yerini önceden onaylaması şartı, giriş önlemlerinin kolaylaştırılmasının ilk aşamasında 

devam edecektir. 

 

«Daha hazırlıklı normal bir günlük yaşam" kapsamında giriş kurallarının ve 

önlemlerinin kademeli olarak kaldırılması 

Kısıtlamalar 

/tavsiyeler / 

önlemler 

1. etap 2. etap 3. etap 

Dışişleri Bakanlığı'nın 

tavsiyeleri 

1 Ekim'de yürürlükten 

kaldırılacaktır. Belirli 

ülkeler için seyahat 

tavsiyesi ile 

değiştirilecektir. 

  

Giriş kısıtlamaları 

(ülkeye kimin giriş 

yapabileceği) 

AEA / Schengen ve mor 

kodlu ülkeler için 

kaldırılmıştır. 

AB'nin üçüncü 

ülke listesindeki 

tüm ülkeler için 

yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Daha sonra 

değerlendirilecektir. 

Karantina 

zorunluluğu 

Turuncu ülkelerden gelen 

yolcular için giriş 

karantinaları kaldırılmıştır. 

 

18 yaşın altındaki çocuklar 
için giriş karantinası 
kaldırılacaktır, ancak 
sınırda test yapma 
zorunluluğu devam 
edecektir ve üç gün sonra 

Önce AEA / 
Schengen ve mor 
kodlu ülkelerden 
kaldırılacaktır. Yeni 
bir değerlendirme 
yapıldıktan sonra 
AB’nin üçüncü ülke 
listesindeki tüm 
ülkeler için 
kaldırılacaktır. 
 
AB'nin üçüncü ülke 
listesindeki tüm 
ülkeler için 

Daha sonra 
değerlendirilecektir. 
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test yapılması tavsiye 
edilmektedir. 
 

Karantinaya tabi 

ülkelerden gelen yetişkin 

yolcular, ülkeye varıştan 

en geç üç gün sonra 

yapılan negatif sonuçlu bir 

PCR testi ile giriş 

karantinasını 

sonlandırabilecektir. 

kaldırılmazsa, 
doğrulanamayan 
aşı belgesi 
sunabilen kişiler 
için karantina 
muafiyetine izin 
verilmesi 
değerlendirilecektir. 
 
Enfeksiyon seviyesi 
endişe verici 
seviyede olan bazı 
ülkeler için yeniden 
giriş karantinası 
uygulanması söz 
konusu olabilir. 
 
 

Karantina oteli Uygun başka bir 

karantina yeri 

olmayanlar için bir 

alternatif olarak 

mevcuttur. 

 Azaltılacaktır. 

Ülkeye girişten önce 

test 

Kaldırılmıştır.   

Ülkeye varışta test 

 

Yeşil ve turuncu kodlu 

ülkelerden gelen 

yolcular için 

kaldırılmıştır. Karantina 

zorunluluğu olan 

ülkelerden gelen 

yolcular için hâlâ 

mevcuttur. 

Karantina 
zorunluluğu ile 
birlikte kademeli 
olarak 
kaldırılacaktır. 
Enfeksiyon seviyesi 
endişe verici 
seviyede olan bazı 
ülkeler için test 
şartı yeniden 
getirilebilecektir. 

 

 

Ülkeye girişten sonra 

PCR testi 

Karantina zorunluluğu 
olan yolcular için 3 gün 
sonra yapılan PCR testi 
gönüllü olacaktır. 
 

Varıştan yedi gün sonra 

zorunlu olan PCR testini 

kaldırılacaktır. 

Karantina 
zorunluluğu ile 
birlikte kademeli 
olarak 
kaldırılacaktır. 
Enfeksiyon seviyesi 
endişe verici 
seviyede olan bazı 
ülkeler için test 
şartı yeniden 
getirilebilecektir. 
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Girişte kayıt Karantina ve test şartına 

bağlıdır. 

Karantina 
zorunluluğu ile 
birlikte kademeli 
olarak 
kaldırılacaktır. 

Tedbirlerin 

artırılabilmesine 

hazırlıklı olunacak. 

Ulusal Giriş Kontrol 

Merkezi (Nasjonalt 

kontrollsenter for 

innreisende) 

Personel sayısı 

azaltılacaktır. 

Bilgilendirme hattı 

31 Ekim'den 

itibaren 

kaldırılacaktır. 

Karantina 

yükümlülüğü 

olanlara SMS ile 

bilgi verilmesine 

devam 

edilecektir. 

Tedbirlerin 

artırılabilmesine 

hazırlıklı olunacak. 

Girişte korona 

sertifikası 

Kullanılacaktır.  Düzenleme AB 

yönetmeliğine 

uygun olarak 

tasfiye edilene 

kadar bunu bazı 

ülkelerden talep 

etme olanağı. 

Sınır kontrolü İç Schengen sınırındaki 
sınır kontrolü, 
enfeksiyon seviyesi 
yüksek olan bölgelerden 
gelen yolculara 
odaklanacaktır. Diğer 
yolculara rastgele testler 
yapılacaktır. Ülkeye 
girişe yalnızca 
onaylanmış 35 sınır 
kapısı üzerinden izin 
verilecektir. 

Dış Schengen 

sınırındaki kontrol 

normal sekilde yapılıp 

mevcut enfeksiyon 

kontrol kurallarına ilişkin 

bilgi verilecektir. 

Polis, iç Schengen 
sınırında bilgiye 
dayalı rastgele 
kontroller 
gerçekleştirecektir. 
Tüm sınır 
geçişlerinden giriş 
yapılmasına izin 
verilecektir. Dış 
Schengen 
sınırındaki kontrol 
normal şekilde 
yapılıp mevcut 
enfeksiyon kontrol 
kurallarına ilişkin 
bilgi verilecektir. 
 

İç Schengen 
sınırında sınır 
kontrolünün yeniden 
uygulanması için 
hazırlıklar 
yapılacaktır. 

  

Plandaki 2. ve 3. etaplar deneme niteliğindedir ve değişiklikler getirilebilir. 

 

 


