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İthal bulaşı sınırlandırmak için ülkeye giriş kısıtlamaları uygulanmaya
devam edilecektir. Ancak, şimdiki bulaş seviyesi birtakım hafifletmeler
uygulanmasına olanak veriyor.
Norveç'e seyahat edebilecek kişiler arasındaysanız, getirilen şartlarla aşina olmalısınız.
Norveç'e girebileceklerin birçoğu için zorunlu test, giriş kaydı, karantina ve muhtemelen
karantina otellerinde kalma zorunluluğu vardır, ancak istisnalar da mevcuttur: Tam aşılı
olanlar veya son altı ay içerisinde korona hastalığı geçirmiş olanlar ve bunu AB'nin
çözümüyle bağlantılı, doğrulanabilir bir korona sertifikasıyla belgeleyebilenler,
karantinadan, ülkeye girişten önce ve sınırda test yaptırmaktan ve girişte kayıt
olma zorunluluğundan muaftırlar. Bu sayfayı okuyarak hangi kuralların geçerli
olduğunu öğreniniz. Ardından da doğrudan giriş kaydına geçiniz.
Aşağıdaki kişiler şimdi Norveç'e girebilirler:
 Norveç’te yerleşik yabancılar
 Covid-19 Yönetmeliği’nin 4. maddesi, birinci fıkrası, a bendi, bkz. Yönetmeliğin A
eki uyarınca karantina muafiyeti olmayan ‘’yeşil’’ kodlu bir AEA / Schengen veya
Birleşik Krallık ülkesinde veya bölgesinde yerleşik yabancılar
 Tam aşılı, veya son 6 ay içerisinde Covid-19 hastalığı geçirmiş olan ve bunu
Norveç makamlarının doğrulayabileceği bir QR koduna sahip korona sertifikası
ile belgeleyebilen yabancılar
 Norveç'te yakın aile fertlerini ziyaret edecek veya onlarla birlikte yaşayacak olan
yabancılar
 Aile birleşimi izni kapsamında göç eden yabancılar
 Bir AEA ülkesi vatandaşının aile ferdi, veya bir Norveç vatandaşıyla bu tür bir aile
bağı olup da Norveç'e taşınacak olan bir AEA ülkesi vatandaşı
 Norveç'te ikamet eden bir kişiyle aşağıdaki şekilde aile bağı olan yabancılar: eş,
resmi nikâhlı hemcins eş veya nikâhsız eş, reşit olmayan çocuklar veya üvey
çocuklar ve reşit olmayan çocukların veya üvey çocukların ebeveynleri veya üvey
ebeveynleri.
 AEA bölgesinde veya Birleşik Krallık'ta ikamet eden ve Norveç'te ikamet eden bir
kişiyle aşağıdaki bağları olan yabancılar: Yetişkin çocuklar ve üvey çocuklar ve
yetişkin çocukların / üvey çocukların ebeveynleri ve üvey ebeveynleri,
büyükanne ve büyükbabalar, üvey büyükanne ve büyükbabalar, torunlar ve üvey
torunlar, sevgililer ve sevgililerin reşit olmayan çocukları (sevgili ziyaretleri için
önceden onay verilmesine ilişkin başvuru düzenlemesi vasıtasıyla)
 FHI'nin değerlendirdiği seçili üçüncü ülkelerde ikamet eden ve Norveç'te ikamet
eden bir kişi ile aşağıdaki bağları olan yabancılar: Yetişkin çocuklar ve üvey
çocuklar ve yetişkin çocukların / üvey çocukların ebeveynleri ve üvey
ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabalar, üvey büyükanne ve üvey
büyükbabalar, torunlar ve üvey torunlar, 18 yaş üstü sevgililer ve sevgililerin
reşit olmayan çocukları (sevgili ziyaretleri için önceden onay verilmesine ilişkin












başvuru düzenlemesi vasıtasıyla). Sevgili ilişkisinin en az dokuz ay sürmüş olması
ve tarafların daha önce fiziki olarak tanışmış olması şarttır.
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)
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 ana karasından gidip gelmesi gereken yabancılar.

Ayrıca, onaylı bir eğitim kurumuna kabul edilen öğrencilerin 1 Ağustos'tan itibaren
Norveç'e giriş yapabilmelerine karar verilmiştir.

Norveç'e giriş yapabilen kişiler arasında mısınız?
Ülkeye giriş kaydı
Norveç'e gelen kişiler, ülkeye giriş yapmadan önce karantina yükümlülüğüne
uyulmasını sağlayabilmek amacıyla gerekli bilgileri kaydetmelidir. Bu aynı zamanda
"yeşil" kodlu ülkelerden/bölgelerden gelenler için de geçerlidir.
• Dijital ortamdaki giriş kaydına gidiniz
Kayıt ile ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen +47 33 41 28 70 numaralı telefondan
Çağrı Merkezi (Call Center) ile veya support@entrynorway.no adlı e-posta adresinden
iletişime geçiniz.
Giriş için kayıt zorunluluğundan muafiyet:
AB'nin dijital korona sertifikasıyla tam aşılı olduğunu veya son 6 ayda Covid-19
geçirdiğini beyan edenler giriş kaydından muaftırlar.
Kayıt işlemini tamamladıktan sonra, sınır kontrolünde polise gösterilecek bir makbuz
almalısınız.

Ülkeye giriş karantinası (Innreisekarantene)
Genel bir kural olarak, Norveç'e gelen yolcular, uygun bir yerde veya bir karantina
otelinde karantinaya alınmalıdır. Giriş karantinası temel olarak 10 gün sürer.
Son altı ayda tam aşılanmış veya korona hastalığı geçirmiş olan ve bunu AB'nin
çözümüne bağlı, doğrulanabilir bir korona sertifikası ile belgeleyebilen kişiler, hangi

ülkeden geldiklerine bakılmaksızın Norveç'e serbestçe seyahat edebilecekler. Onlar
karantinadan, ülkeye girişten önce ve sınırda test yaptırmaktan ve sınırda kayıt
olmaktan muaftırlar.
3 ila 15 hafta önce aşı dozunu almış olanlar ile 18 yaş altı çocuklar, kırmızı kodlu
ülkelerden veya koyu kırmızı kodlu ülkelerden geliyorlar ise, giriş karantinasında
bulunmalıdırlar. Onlar, ülkeye girişten en geç 72 saat sonra negatif sonuç veren bir (PCR
testi) test ile karantinalarını sonlandırılabilirler.
Ayrıca, yalnızca AEA / Schengen ve Birleşik Krallık gibi salgın oranı düşük ülkelerde
bulunmuş olanlar için istisnalar mevcuttur ("yeşil" kodlu olarak adlandırılan, yani
enfeksiyon insidansının son 14 gün içinde 50/100.000'den az ve pozitif oranı yüzde
dördün altında olan ülkeler/bölgeler).
• Kırmızı ve yeşil kodlu ülkelerin/bölgelerin haritası (Halk Sağlığı Enstitüsü)
• Giriş karantinası ve Norveç'e giriş kuralları - Halk Sağlığı Enstitüsü
• Karantina oteli uygulaması hakkında bilgi

Evde karantina mı, yoksa karantina otelinde mi?
Giriş karantinasının ilk bölümünün bir karantina otelinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilmeyeceği, yolcunun ülkeye girişinden önceki son 10 gün içinde kaldığı
ülkedeki enfeksiyon düzeyine bağlıdır. Duraklamalar da bu bağlamda konaklama olarak
kabul edilir. Karantina otellerinde kalacak olan kişiler bunu Norveç'e varış noktasında
yapmalıdırlar.
Karantina otellerinde kalma zorunluluğu getiren ülkelerin listesi, Covid-19
Yönetmeliği'nin B ekini temel almaktadır. B ekinde listelenen bir bölgede kaldıysanız,
giriş karantinanız iki bölümden oluşacaktır. Yolcu, girişten en geç 72 saat sonra yapılan
bir PCR testinden negatif sonuç çıkana kadar karantina otelinde kalmalıdır. Giriş
karantinasının geri kalan kısmını kişinin kendi evinde, veya başkalarıyla yakın temastan
kaçınmanın mümkün olduğu, özel odaları, kendi banyosu ve kendi mutfağı veya yemek
servisi olan, başka bir uygun yerde gerçekleştirilebilir.
Ülkeye girişten önceki son 10 gün içinde B ekinde listelenen yerlerde bulunmuş olmayan
ve kendi evlerinde, veya başkalarıyla yakın temastan kaçınmanın mümkün olduğu, özel
odaları, kendi banyosu ve kendi mutfağı veya yemek servisi olan başka bir uygun yeri
olanlar, otelde karantina zorunluluğundan muaftırlar.
• FHI'nin Avrupa'daki enfeksiyon durumu haritasına bakınız
Karantina otellerinde kalacak kişiler, bunu Norveç'e varış yerlerinde yapmalıdırlar.
Karantina otelinde geçirilen süre, giriş karantinası süresini aşamaz.
Korunmalı olanlar ve reşit olmayanlar karantina otellerinde bulunmayacaktır.
Korunmalı olduğunu belgeleyebilen kişiler ve reşit olmayanlar karantina otellerinde
kalma zorunluluğundan muaftır:
1. SARS-CoV-2'ye karşı tam aşılı olanlar.
2. Aşılamadan 3 ila 15 hafta sonra 1. aşı dozunu almış olanlar.
3. Onaylı bir laboratuvar yöntemiyle SARS-CoV-2 testinden pozitif sonuç alıp,
izolasyondan beri, test tarihinden 6 ay sonrasına kadar geçen süre zarfında bulunanlar.

İstisna düzenlemesi

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.
Norveç'e girmelerine izin verilen çalışanlar çok katı karantina düzenlemelerine uymak
zorundadır. Ana kural, bu grubun karantina otellerinde olması gerektiğidir. Aşağıda bu
konuda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Çalışanlar ve karantina kuralları
Norveç'e girmelerine izin verilen çalışanlar çok katı karantina düzenlemelerine uymak
zorundadır. Ana kural, bu grubun karantina otellerinde olması gerektiğidir.
İşveren veya müşterinin, girişten önce Norveç İşyeri Denetleme Kurumu
(Arbeidstilsynet) tarafından onaylanmış uygun bir ikamet yeri sağladığı işçiler ve
müteahhitler için istisnalar yapılır. Belgeler girişte onay için sunulmalıdır.
• arbeidstilsynet.no adresindeki başvuru formuna bakınız
• arbeidstilsynet.no adresinde işverenler ve çalışanlar için daha fazla bilgi bulabilirsiniz
• Yolcu gemilerindeki mürettebat için giriş karantinası uygulamasına ilişkin yeni
kurallar (28 Haziran 2021 tarihli basın açıklaması)

Test zorunluluğu
Ülkeye girişte test yaptırma şartı:
Tam aşılı olanlar veya son altı ay içerisinde korona hastalığı geçirmiş olanlar ve bunu
AB çözümüne bağlı, doğrulanabilir bir korona sertifikası ile belgeleyebilenler Norveç'e
giriş yaptıklarında korona testi yaptırmak zorunda değildir. Diğer tüm kişiler sınırda
test yaptırmalıdır. Bu aynı zamanda Norveç vatandaşları, yeşil kodlu ülkelerden /
bölgelerden gelenler ve 12 yaş altı çocuklar için de geçerlidir.
Makul bir nedeni olmaksızın test yaptırmak istemeyen kişiler ülkeyi gönüllü olarak terk
edebilir veya para cezasına çarptırılabilirler.
Norveç'e girişten önce negatif korona testi sertifikası şartı
Yeşil kodlu ülkelerden/bölgelerden gelenler, tam aşılı olanlar veya son altı ay içerisinde
korona hastalığı geçirmiş olanlar ve bunu AB çözümüne bağlı, doğrulanabilir bir korona
sertifikası ile belgeleyebilenler Norveç'e girişten önce negatif sonuçlu bir korona testi
yaptırmak zorunda değildir. Diğer herkesin girişte böyle bir test sonucu ibraz etmesi
gerekir. Bu, Norveç vatandaşları için de geçerlidir, ancak 12 yaş altı çocuklar için geçerli
değildir.
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, veya sınırda test yaptırmalarına gerek yoktur.
Negatif test sertifikası gerekliliği, böyle bir sertifikayı almanın imkânsız olması veya
böyle bir sertifikayı temin etmenin orantısız bir şekilde zor olması durumunda geçerli
değildir.

Ana karadan Svalbard'a devam eden yolcular için, korumalı olduklarını belgeleyebilen
ve korona sertifikası sunabilen kişiler için ayrılmadan önce negatif bir SARS-CoV-2 testi
sonucu sunma zorunluluğu artık yoktur.
• Test yaptırma zorunluluğu hakkında daha fazla bilgi (helsenorge.no)
• Svalbard'da seyahat aktivitesi ve kıyı yolculukları için enfeksiyon kontrol önlemlerinde
yapılan değişiklikler

Açık sınır kapılarının listesi
Bazı yolcu grupları, Schengen’in iç sınırında onaylanmış geçiş noktaları listesinde
bulunmayan sınır geçiş noktalarını kullanabilir ve 17 Haziran saat 12 itibariyle İsveç'te
ikamet eden ve Norveç'te işe gidip gelen kişiler, sınırı geçerken eski Svinesund
köprüsünü kullanabilirler.
• Test istasyonları olan veya olmayan açık sınır geçiş noktalarını gösteren harita (Sağlık
Müdürlüğü)
Yurt dışından Norveç'e gelen gezi teknelerinin sınır kontrolü
Bu yaz Norveç'e yurt dışından gelen gezi tekneleri, normal sınır kontrolünden geçip
araba ve uçakla seyahat edenlerle aynı test ve karantina düzenlemelerine tabi olacak.
Gezi tekneleriyle yurt dışından geliyorsanız, bu yaz hangi limanları kullanabileceğiniz
konusunda geçici bir kısıtlama getirilmiştir.
Gezi teknesi olan yolcular için aşağıdaki limanlar yasal sınır geçiş noktaları olarak
belirlenmiştir:
• Hammerfest
• Tromsø
• Bodø
• Trondheim
• Ålesund
• Bergen
• Stavanger
• Kristiansand
• Sandefjord
• Oslo Havn
• Halden/Sponvika
Değişiklikler 21 Haziran Pazartesi günü saat 12.00 yürürlüğe girecektir ve 30 Eylül 2021
tarihine kadar geçerlidir.
• Yurt dışından Norveç'e gelen gezi teknelerinin sınır kontrolü (18 Haziran 2021 tarihli
basın açıklaması)
Ülkeye giriş, test ve karantina hakkında bilgilendirme hattı:
• Norveç içinde: 815 55 015
• Yurt dışından: +47 21 89 80 42

Bu yaz yurt dışına mı gideceksiniz? Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilerine
bakmanız önemle rica olunur.

