
Norveç'e giriş hakkında  
Makale | Son güncellenme tarihi: 07.06.2021 

Genel bir kural olarak, Norveç'e sadece ülkede ikamet eden yabancılar 

girebilir. Norveç vatandaşları her zaman giriş hakkına sahiptir. İthal bulaşı 

sınırlandırmak için bir sonraki duyuruya kadar ülkeye giriş alanındaki katı 

kısıtlamaları uygulamaya devam edeceğiz. 

Bu belgeyi okuyarak hangi kuralların geçerli olduğunu öğrenebilirsiniz. Norveç'e giriş 

hakkı tanınan sayılı kişilerden biriyseniz, sonra giriş kaydına geçebilirsiniz. 

Norveç’e gelmek üzere terk ettiğiniz ülkedeki bulaş durumunun hangi seviyede 

olduğunu ve söz konusu ülkede karantina zorunluluğu olup olmadığını öğrenin. Halk 

Sağlığı Enstitüsü'nün (FHI) Avrupa'da karantina zorunluluğu uygulayan 

ülkelerin/bölgelerin haritası her hafta Pazartesi gecesi 00:00'da güncellenmektedir. 

 

Aşağıdaki kişiler Norveç'e giremezler (AB / AEA vatandaşları ve 
İskandinav vatandaşları da dahil olmak üzere, tüm ülkelerin 
vatandaşları için geçerlidir): 

 Turistler, bazı az sayıda istisnalar ile 

 büyükanne ve büyükbaba gibi daha uzak aile üyeleri 

 sevgili veya nişanlı 

 Norveç’te çalışacak veya okuyacak olan, ve aşağıdaki muafiyetlerin kapsamına girmeyen 

yabancılar (İskandinav ülkelerinin vatandaşları da dahildir) 

 Norveç'te çalışmak veya okumak için oturma izni verilen, ancak halihazırda burada ikamet 

etmeyen kişiler 

 iş seyahati yapanlar 

 Schengen vizesi almakla birlikte aşağıdaki istisnaların hiçbirinin kapsamına girmeyen 

yabancılar 

 Norveç'te boş zaman/tatil evine sahip olan ancak burada yerleşik olmayan kişiler 

 

Aşağıda, muafiyetlerin özet listesi yer almaktadır: 

 Norveç’te yerleşik yabancılar 

https://reg.entrynorway.no/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


 karantinaya tabi olmayan ülkelerden / bölgelerden ("sarı" ülkeler / bölgeler) gelen ve Covid-

19 Yönetmeliği’nin 4. maddesi, birinci bendi, a fıkrası, bkz. Yönetmeliğin A eki, uyarınca 

karantinada bulunma zorunluluğu olmayan yabancıların ülkeye girmeleri reddedilmeyecektir. 

Sağlık makamları karantina zorunluluğunun geçerli olduğu ülkelerin veya bölgelerin listesini 

düzenli olarak güncellemektedir. 

 aile birleşimi kapsamında göç eden yabancılar 

 Norveç'te yakın aile fertlerini ziyaret edecek veya onlarla birlikte yaşayacak olan yabancılar 

 çocuğuyla görüşme (samvær) hakkından yararlanacak yabancılar 

 ülkeye giriş izni verilmesi için bilhassa önemli nedenleri olan yabancılar, örneğin Norveç'teki 

kişiler için özel bakım sorumluluğu olması veya diğer önemli mazeretlerin bulunması gibi 

 sığınmacılar ve kota mültecileri 

 belirli meslek grupları 

o gazeteciler 

o denizciler ve havacılık personeli 

o yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar 

o diplomatlar ve askeri personel 

o ren geyiği yetiştiriciliği yapan Samiler 

o deniz araştırma seferlerinde bulunan araştırmacılar ve mürettebat üyeleri 

 Norveç makamları ve uluslararası kuruluşların çalışanları tarafından davet edilen yabancılar 

 aktarmalı seyahatlerde uçağı Norveç’teki havaalanına iniş yapan yabancılar (hem uluslararası 

transit geçişlerde hem de Schengen içinde) 

 toplum için kritik öneme sahip işlerde çalışan yabancılar 

 Norveç’teki sağlık ve bakım hizmetlerinde çalışan, İsveç ve Finlandiya’dan gelen sağlık 

personelleri 

 Svalbard'da daimi ikametgâhı olan veya Svalbard'daki işine veya ikamet yerine Norveç 

anakarasından gidip gelmesi gereken yabancılar 

Zorunlu test, seyahat kaydı, karantina ve karantina otelleri, ana kaide olarak, giriş 

kısıtlamalarından muaf olanlar için geçerli olmaya devam edecektir. 
 

https://lovdata.no/pro/auth/login
https://lovdata.no/pro/auth/login


Hangi işlerin toplum için kritik öneme sahip işler olduğu 
konusunda aşağıdaki liste baz alınabilir: 

Toplum için kritik öneme sahip işlerin listesi (28 Nisan 2021’de güncellenmiştir) 

Ülkeye giriş kaydı 

Daha iyi enfeksiyon kontrolü için, karantina yükümlülüğü olan ülkelerden / bölgelerden 

Norveç'e seyahat eden herkesin sınırı geçmeden önce kayıt yaptırması gerekir. Bu, Norveç 

vatandaşları için de geçerlidir.  

Giriş yapacak yolcular, Norveç'e gelmeden önce kayıt yaptırmalıdır. Yolculuk yalnızca ülkeye 

giriş saatine 72 saatten daha az süre kaldığında kaydedilebilir. 

 Dijital giriş kaydı  

Dijital kayıt yaptırmalısınız. Kaydınız tamamlanınca, sınır kontrolünde polise göstereceğiniz 

bir makbuz verilecektir. 

Yolculardan yalnızca gerekli bilgileri kaydetmeleri istenir. Veriler güvenli bir şekilde saklanır 

ve 20 gün sonra silinir. Verilere yalnızca Norveçli yetkililer erişebilir. 

Kayıtla ilgili sorularınız varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, +47 33 41 28 70 nolu hattı 

arayabilirsiniz. 

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70 

Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70 

регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70 

Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70 

 

Giriş karantinası 
 
Norveç'e giriş yapanlar, genel bir kural olarak uygun bir yerde veya bir karantina 
otelinde karantinada kalmak zorundadır. Yalnızca ("sarı" ülkeler/bölgeler olarak 
adlandırılan) AEA / Schengen’de bulaş oranının düşük olduğu ülkelerde/bölgelerde 
ve Birleşik Krallık'ta bulunmuş olanlar için giriş karantinasından istisnalar mevcuttur. 

Tam aşılanmış kişiler veya son altı ay içerisinde Covid-19 geçirmiş olanlar, bunu 
güvenli ve doğrulanabilir bir şekilde belgeleyebilmeleri suretiyle, 11 Haziran Cuma 
günü saat 15 itibariyle giriş karantinasından muaftırlar.  

Aşı dozunu 3 ila 15 hafta önce almış olan korumalı kişiler ile giriş karantinasında 
bulunmak zorunda olan 18 yaş altı çocuklar, Norveç’e giriş yaptıktan en erken 72 
saat içerisinde negatif bir test sonucu sunmaları halinde karantinaya son verebilirler. 
Korumalı statüsünü belgelemek için şimdilik sadece helsenorge.no 'ya giriş yapılması 
güvenli ve doğrulanabilir bir yöntem olarak kabul edilmektedir. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
http://reg.entrynorway.no/
http://www.helsenorge.no/


Giriş karantinasında bulunan diğer kişiler, Norveç’e girişlerinden yedi gün ve gece 
sonra bir PCR testi ile kendilerini test etmelidirler. PCR testinden (hızlı test değil), 
negatif sonuç alanlar karantinalarına son verebilirler. 

Norveç'e giriş yaptıktan sonra karantinaya alınacak olan kişiler, genel kural olarak, 
kalış sürelerinin tamamı veya belli bir kısmı boyunca karantina otellerinde 
kalmalıdırlar. 

 
 

Karantina oteli 
 
AEA / Schengen ülkeleri ve Birleşik Krallık dışından gelen tüm yolcular, karantina 
süresinin tamamını karantina otelinde geçirmek zorundadırlar. 
100.000 kişi başına enfekte kişi sayısı 150'den fazla olan AEA / Schengen 
ülkelerinden / bölgelerinden ve Birleşik Krallık’tan gelenler, ülkeye girişlerinden en 
geç 72 saat sonra yapılan bir PCR testinden negatif sonuç alana kadar karantina 
otelinde bulunmalıdırlar. Giriş karantinasının geri kalan kısmını kişiler kendi evlerinde 
veya başkalarıyla yakın temastan kaçınmanın mümkün olduğu, özel odası, kendi 
banyosu ve kendi mutfağı veya yemek servisi olan başka bir uygun yerde 
gerçekleştirilebilirler. 
Son 14 gün içinde 100.000 kişi başına enfekte kişi sayısı 150'den az olan ve pozitif 
test sonucu alanların sayısı en fazla yüzde 4 olan AEA / Schengen ülkelerinden / 
bölgelerinden ve Birleşik Krallık’tan gelen yolcuların karantina otellerinde kalması 
gerekmez. Onlar, karantina sürelerini evlerinde veya uygun başka bir karantina 
yerinde geçirmelidirler. 
 
• FHI'nin internet sitesinde AEA / Schengen'deki hangi ülkelerde/bölgelerde karantina 
otellerinde kalınmasının zorunlu olduğu ve hangilerinde karantina süresinin evde 
geçirilebildiğini görebilirsiniz.  
 

Korumalı olanlar karantina otelinde kalmaktan muaf tutulabilirler 
 
Seyahate çıkanlar sınırda helsenorge.no üzerinden aşı olduklarını veya son 6 ay 
içinde Covid-19 geçirdiklerini belgeleyebilirlerse karantina otellerinden muaf 
tutulabilirler. Çocuklar, korumalı kişilerle seyahat ettikleri zaman karantina otellerinde 
kalmaktan muaftırlar. Şimdilik sadece helsenorge.no'ya giriş yaparak sunulabilen 
belgeler kabul edilmektedir. Kağıt çıktıları ve ekran görüntüleri yeterli değildir. 
 

İstisna uygulaması 
Önemli mazereti olduğunu belgeleyebilenlerin Norveç'e giriş yaparken karantina 
otelinde kalma zorunluluğundan muafiyet için başvurabilecekleri çok sınırlı bir 
düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme kapsamındaki istisnalardan yararlanabilecek 
olanların sayısı çok azdır. Bu başvuruları değerlendiren ve düzenleme ile ilgili soruları 
yanıtlayabilen kurum UDI’dir. Başvurunuzu buradan yapabilirsiniz. 
 
• Karantina sürelerini evlerinde / başka bir uygun yerde geçirebilenlerin listesi 
genişletilmiştir (4 Haziran 2021 tarihli basın açıklaması) 
• Giriş karantinası ve karantina otelleri hakkındaki genel kurallar 
• Avrupa'daki enfeksiyon durumu hakkında daha fazla bilgi almak için FHI'nin internet 
sitesine bakabilirsiniz 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/soknad-om-unntak-for-opphold-pa-karantenehotell-ved-sterke-velferdsgrunner-nar-du-reiser-til-norge/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-kan-tilbringe-karantene-i-eget-hjem/id2857193/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-kan-tilbringe-karantene-i-eget-hjem/id2857193/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-hovedreglene-for-karantene-og-karantenehotell/id2853712/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/


 

Çalışanlar için karantina yeri önceden onaylanmalıdır 

Norveç'e girmelerine izin verilen çalışanlar çok katı karantina düzenlemelerine uymalıdırlar. 

Ana kural, bu gruptakilerin karantina otelinde kalması gerektiğidir. 

İşverenin veya müşterinin ülkeye girişten önce Norveç İşyeri Denetleme Kurumu tarafından 

onaylanmış olan uygun bir ikamet yeri sağladığı çalışanlar ve görevliler için istisnalar 

getirilmiştir. Ülkeye girişte, onay için belge takdim edilmelidir. 

 arbeidstilsynet.no sayfasındaki başvuru formuna bakınız  

 işverenlere ve çalışanlara yönelik daha fazla bilgi için arbeidstilsynet.no sayfasına bakınız 

Test zorunluluğu 

Son 14 gün içinde karantina yükümlülüğü olan bir ülkede veya bölgede 
bulunduysanız, Norveç'e giriş yaptığınızda bir korona testi yaptırmanız gerekir. Bu 
Norveç vatandaşları ve, 19 Nisan'dan itibaren, 12 yaşın altındaki çocuklar için de 
geçerlidir. 

Makul bir nedeni olmaksızın test yaptırmak istemeyen kişiler ülkeyi gönüllü olarak 
terk edebilir veya para cezasına çarptırılabilir. 
 

Yolcular Norveç’e giriş yaptıklarında ayrıca negatif bir SARS-CoV-2 testi ibraz 
etmelidir. Bu test, Norveç'e giriş yapmadan önceki son 24 saat içerisinde yaptırılmış 
olmalıdır. Bu, aynı zamanda Norveç vatandaşları ve Norveç'te ikamet eden 
yabancılar için de geçerlidir. Uçakla gelenler testi uçuşun ilk bölümü için planlanan 
kalkış saatinden önceki son 24 saat içerisinde yaptırabilirler. Tam aşılanmış kişilerin 
ve son altı ay içerisinde Covid-19 hastalığı geçirmiş olanların, ülkeye girişlerinden 
önce yaptırdıkları negatif bir test ibraz etmelerine gerek yoktur. Onlar, testlerini 
sınırda yaptırmalıdır. 

Negatif test sertifikası gerekliliği, böyle bir sertifikayı almanın imkânsız olması veya 
böyle bir sertifikayı temin etmenin orantısız bir şekilde zor olması durumunda geçerli 
değildir.  

Açık sınır kapılarının listesi 

 Test istasyonu olan ve olmayan açık sınır kapılarının haritası (Sağlık Müdürlüğü) 

Ülkeye giriş, test ve karantina hakkında bilgilendirme 

hattı: 

https://arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/utenlandske-arbeidstakere-som-skal-reise-til-norge/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner


 Norveç içinde: 815 55 015 

 Yurt dışından: +47 21 89 80 42 

  
 


