
Norveç'e giriş hakkında 

Makale | Son güncelleme: 25.09.2021 

Artık daha hazırlıklı normal bir günlük yaşama geçiyoruz. Giriş kısıtlamaları aşamalı olarak 

kaldırılacaktır. 

25 Eylül tarihinde saat 16.00’da AEA / Schengen ve mor kodlu ülkeler için giriş kısıtlaması 

kaldırılmıştır (FHI'nin uygun bir enfeksiyon durumunun mevcut olduğunu düşündüğü AEA / Schengen 

dışındaki ülkeler). Bu, AEA vatandaşlarının, AEA bölgesinde ikamet eden diğer ülkelerden gelen 

kişilerin ve Birleşik Krallık ve İsviçre'de ikamet eden kişilerin Norveç'e girebileceği anlamına 

gelmektedir. 

Diğer tüm (gri ülkeler olarak adlandırılan) ülkelerden gelenler için giriş kısıtlamaları uygulanmaya 

devam edilecektir. 

Ancak aşağıdaki kişiler için birtakım istisnalar söz konusudur: 

• Tam aşılı olan veya son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirmiş olan ve bunu AB’nin çözümüne bağlı, 

doğrulanabilir bir korona sertifikası ile belgeleyebilen yabancılar (bkz. Covid-19 Yönetmeliği D eki) 

• Korona sertifikası nedeniyle giriş kısıtlamalarından istisnaları olan ebeveynleri ile seyahat eden reşit 

olmayan çocuklar  

• Korona sertifikasından başka nedenlerle giriş kısıtlamalarından muaf olan ebeveynleri ile Norveç'e 

seyahat eden reşit olmayan çocuklar 

• Norveç'te bir eğitim kurumunda öğrenim yeri veya okul yeri olan yabancı öğrenciler  

• Norveç'te bir eğitim veya araştırma kurumuna bağlı doktora öğrencileri 

• Norveç'i ziyaret edecek veya yakın aile üyeleriyle birlikte yaşayacak olan yabancılar: 

o Aile göçü izni verilen yabancılar 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16


o Norveç vatandaşlarının eşleri / kayıtlı hemcins eşleri / nikâhsız eşleri, reşit olmayan veya yetişkin 

çocukları veya üvey çocukları olan, ailenin yurt dışında birlikte yaşaması suretiyle, Norveç vatandaşı 

ile birlikte Norveç'e seyahat eden veya Norveç'te eşlik eden yabancılar. 

o Norveç'te ikamet etmeyip çalışan AEA vatandaşlarının eşleri / kayıtlı hemcins eşleri / nikâhsız eşleri, 

reşit olmayan veya yetişkin çocukları veya üvey çocukları olan yabancılar, AEA vatandaşı ile Norveç'e 

seyahat etmeleri veya Norveç'te AEA vatandaşına eşlik etmeleri halinde. 

o Hangi ülkenin vatandaşı olduklarına veya yaşadıklarına bakılmaksızın, Norveç'te ikamet eden bir kişi 

ile aşağıdaki ilişkilere sahip olan yabancılar: Eş / kayıtlı hemcins eş / nikâhsız eş, küçük veya yetişkin 

çocuklar / üvey çocuklar, küçüklerin veya yetişkin çocukların ebeveynleri ve üvey ebeveynleri / üvey 

çocuklar, büyükanne ve büyükbabalar ve üvey büyükanne ve üvey büyükbabalar, torunlar ve üvey 

torunlar, 18 yaşından büyük sevgililer (sevgili ziyaretleri için önceden onay verilmesine ilişkin başvuru 

düzenlemesi vasıtasıyla) ve sevgililerin reşit olmayan çocukları 

• 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  

• bazı meslek grupları. Gazeteciler, denizcilik ve hava personeli, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar, 

diplomatlar ve askeri personel, ren geyiği yetiştiriciliği yapan Samiler, 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)  

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

karasından gidip gelmesi gereken yabancılar 

 

https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/jeg-er-i-norge/besok-av-kjaereste/


Yabancılar Yasası'ndaki giriş ve ikamet hakkı alabilmek için istenen genel koşullar yerine getirilmelidir. 

Örneğin vizeye tabi yabancıların buraya seyahat edebilmeleri için önce vize almaları gerekmektedir. 

Siz, Norveç'e seyahat edebilen kişilerden misiniz? 

Norveç'e seyahat edebiliyorsanız, geçerli şartları öğreniniz. Bazı yolcular için hâlâ zorunlu test, giriş 

kaydı ve karantina şartı uygulanmaktadır. 

Giriş kaydı 

Yalnızca karantina yükümlülüğü ve/veya test etme zorunluluğu olan yolcular kayıt yaptırmalıdır. 

Ebeveynlerin kendilerinin kayıt zorunluluğu yoksa, formları 16 yaşından küçük çocuklar adına velilerin 

doldurması gerekir. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra, sınır kontrolünde polise göstereceğiniz bir 

makbuz alacaksınız. 

• Dijital giriş kaydına gidiniz 

Kayıtla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, +47 33 41 28 70 numaralı telefondan Çağrı Merkezi ile veya 

support@entrynorway.no e-posta adresinden iletişime geçiniz. 

 

Giriş karantinası 

Yeşil ve turuncu kodlu ülkelerden ve bölgelerden gelen yolcular giriş karantinasından muaftırlar. 

Kırmızı, koyu kırmızı, mor (FHI'nin uygun bir enfeksiyon durumuna sahip olduğuna inandığı ülkeler) ve 

gri kodlu ülkelerden (diğer tüm ülkeler) gelen yolcular karantinaya alınmalıdır. Tam aşılanmış veya 

son altı ay içerisinde korona hastalığı geçirmiş kişiler için istisnalar bulunmaktadır. AB çözümüyle 

bağlantılı, doğrulanabilir bir korona sertifikası aracılığıyla bunu belgelemek mümkün olmalıdır. 

Karantina süresi kendi evinizde veya uygun başka bir yerde geçirilmelidir. 10 günlük karantina süresi, 

ülkeye varıştan en geç üç gün sonra yapılan negatif bir PCR testi ile kısaltılabilir. Böyle bir test yoksa 

karantina süresi 10 gündür. Karantina oteli düzenlemesi bir zorunluluk olarak kaldırılmıştır, ancak 

uygun bir karantina yeri olmayanlar için bir alternatif olarak sürdürülmüştür. 

18 yaş altı çocuklar ve gençler için karantina şartı kaldırılmıştır ancak çocuklar üç gün sonra PCR testi 

ile test edilmelidir. 

https://reg.entrynorway.no/?lang=en
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-eueos-land-aksepterer-koronasertifikat-ved-reiser/id2864740/?fbclid=IwAR2L7LhMAhxLCTy28sCn5ycY5rg21Msb2uzIIr2R6dJfPZ1E8AnkFuyg6P0&amp;expand=factbox2864742


 

• Giriş karantinası yükümlülüğü olan Avrupa ülkelerinin/bölgelerinin haritası (Halk Sağlığı Enstitüsü) 

• Giriş karantinası ve Norveç'e giriş kuralları - Halk Sağlığı Enstitüsü 

 

İşçiler ve karantina 

Norveç Denizcilik Müdürlüğü ve Norveç Tarım Müdürlüğü tarafından uygulanan uygulamaya dayalı 

program kapsamında kabul edilen yabancı işçiler ve yükleniciler, giriş karantinasını Norveç İşyeri 

Denetleme Kurumu tarafından onaylanmış uygun bir ikamet yerinde gerçekleştirmelidir. 

• arbeidstilsynet.no adresindeki başvuru formuna bakınız 

• Giriş kısıtlamalarından muafiyet başvurusu (Norveç Denizcilik Müdürlüğü) 

 

Test zorunluluğu 

Yeşil ve turuncu kodlu ülke ve bölgelerden gelen yolcular için sınırda test zorunluluğu kaldırılıyor, 

ancak karantina zorunluluğu olan bölgelerden gelen yolcular için korona hastalığı geçirmedikleri veya 

tam aşılı olmadıkları sürece devam ediyor. AB çözümüne bağlı doğrulanabilir bir korona sertifikası ile 

bunu belgelemek mümkün olmalıdır. Ancak, tüm yolcular için ülkeye girişten 24 saat önce yapılan 

test şartı kaldırılmıştır. 

 

• Test yükümlülüğü hakkında daha fazla bilgi (helsenorge.no) 

 

Svalbard 

Ülkeye girişten sonra karantina yükümlülüğü, Svalbard'a seyahat etmeden önce ana karada 

uygulanmaya devam edilecektir. Svalbard'a gitmeden önce negatif test sonucu şartı kaldırılmıştır. 

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://arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/godkjenning-av-innkvartering-for-arbeidstakere-i-innreisekarantene/
https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/


  

Sınır kontrolü ve test merkezleri 

Sınır kontrolü kademeli olarak üç etapta kaldırılacaktır. İlk aşamada, özel istisnası olmayanlar için 35 

onaylı sınır kapısı üzerinden girişe izin verilecektir. Kapatılan sınır geçişleri, sınır belediyelerindeki test 

hizmetleri hazır olduğunda yeniden açılacaktır. 

• Test merkezlerini ve sınır geçiş noktalarını gösteren genel bir harita (Sağlık Müdürlüğü) 

Norveç'e yurt dışından gelen gezi teknelerinin sınır kontrolü için - buraya bakınız 

Giriş, test ve karantina hakkında bilgi hattı 

• Norveç'ten: 815 55 015 

• Yurt dışından: +47 21 89 80 42 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grensekontroll-av-lystbater-som-ankommer-norge-fra-utlandet/id2862328/

