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Birçok AEA vatandaşı artık Norveç'e seyahat edebilir. Hükûmet, 

Temmuz ayının sonundan itibaren daha fazla grubun Norveç'e 

seyahat etmesine izin vermeyi hedeflemektedir. Bu, başka grupların 

yanı sıra iş seyahatindeki AEA vatandaşları ve aile üyelerini 

kapsamaktadır. 

 

– Tam aşılı olduklarını belgeleyebilenler ve yeşil ülkelerden gelenler de dahil olmak 

üzere, çok sayıda AEA vatandaşı hâlihazırda Norveç'e seyahat edebilmektedir. Artık 

sınırlarımızı daha da açmayı planlasak da, durumun değişebileceğine herkesin 

hazırlıklı olması gerekir. Karantina oteli düzenlemesi, belli bir tıbbi gerekçeye 

dayandığı, enfeksiyon kontrolü açısından gerekli olduğu ve orantılı olduğu sürece 

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

 

Giriş kısıtlamalarına ilişikin uygulanacak olan gevşemeler aşağıdakiler için geçerli 

olacaktır: 

a) "Koyu kırmızı" kodlu ülkelerden/bölgelerden gelenler hariç, AEA düzenlemeleri 

kapsamında iş seyahatinde olan herkes (serbest meslek sahipleri ve hizmet 

sağlayıcılar dahil). 

Bu gevşeme ayrıca, AB'nin üçüncü ülkeler listesinde bulunan ve FHI’nin güvenli 

"yeşil" kodlu ülkeler olarak sınıflandırdığı üçüncü bir ülkede yaşayan ve iş seyahatine 

çıkmış olan AEA vatandaşlarını da kapsamaktadır.  

b) Göçmenlik Yasası’nın 110. maddesinde belirtildiği üzere Norveç'te ikamet eden bir 

aile üyesini ziyaret etmesi veya Norveçli bir aile üyesiyle seyahat etmesi gereken tüm 

AEA vatandaşları. Bundan böyle altsoydan olan akrabanın 21 yaşın altında olması 

şartı olmayacaktır (Göçmen Yasası'nın 110. maddesinin üçüncü fıkrasının c bendi) 

(Bu aile üyelerinin çoğu zaten hâlihazırda ülkeye giriş hakkına sahiptir.)  

c) İş seyahatindeki AEA vatandaşlarının Norveç'te ikamet etmeyen nikâhlı eşleri / 

nikâhlı hemcins eşleri / nikâhsız eşleri ve küçük veya yetişkin çocukları veya üvey 



çocukları: söz konusu aile üyeleri Norveç'teki AEA vatandaşı ile birlikte Norveç'e 

seyahat ettiğinde veya kendisine katıldığında.  

d) Korona sertifikası nedeniyle giriş kısıtlamalarından muaf tutulan yetişkinlerle 

seyahat eden çocuklar. 

e) Ailenin yurt dışında birlikte yaşaması halinde: Norveç vatandaşlarının nikâhlı eşleri 

/ nikâhlı hemcins eşleri /  nikâhsız eşleri ve küçük veya yetişkin çocukları veya üvey 

çocukları olan yabancılar. 

Hükûmet, bu değişikliklerin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini daha sonra 

açıklayacaktır. 

Hükûmet, yeniden açılma planının üçüncü aşamasında, planın dördüncü aşaması 

bağlamında giriş kurallarının daha fazla gevşetilmesinin değerlendirileceğini 

duyurmuştur.  

Şu anda kimin Norveç'e seyahat edebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin. 

4. aşama erteleniyor – yeniden açılma planının 3. aşamasında bazı değişiklikler 

yapılıyor (basın bildirisi, 5. Temmuz 2021) 
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