
Norveç, AB'nin korona sertifikaları çözümünün bir 
parçası olacak 
 
24 Haziran Perşembe günü Norveç, AB'nin korona sertifikaları çözümünün bir 
parçası olacak. Böylece, son altı ayda tam aşılanmış veya korona hastalığı geçirmiş 
olup geçerli bir korona sertifikasına sahip kişiler, Norveç'e girebilecekler. 
Karantinadan, test zorunluluğundan ve giriş kaydı yaptırmaktan muaf 
tutulacaklardır. 1 Temmuz'dan itibaren AB çözümüne bağlı olan Avrupa ülkeleri, 
sınırlarında Norveç korona sertifikasını doğrulayabilecekler. 
 
- Hızlı, verimli ve iyi bir Avrupa işbirliği sayesinde, tam aşılı olan veya korona hastalığını 
geçirmiş kişilerin seyahatlerini önemli ölçüde kolaylaştıracak bir korona sertifikası 
çözümümüz Perşembe günü uygulamaya konulmuş olacak. Bu, hem bireyler hem de 
Norveç'in turizm sektöründeki istihdam için çok önemli bir gelişme olacak, diyor Sağlık 
ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
 

Norveç sınırında korona sertifikası kullanımı 
Son altı ayda tam aşılanmış veya korona hastalığı geçirmiş olan ve bunu AB çözümüne 
bağlı doğrulanabilir bir korona sertifikası ile belgeleyebilen kişiler, hangi ülkeden geliyor 
olursa olsunlar Norveç'e özgürce seyahat edebilecekler. Bu kişiler karantinadan, ülkeye 
girişten önce test yaptırmaktan, sınırda test yaptırmaktan ve girişte kayıt yaptırmaktan 
muaf tutulacaklar. 

24 Haziran'dan itibaren Norveç, AB'nin sistemiyle bağlantılı olmaları durumunda diğer 

AB / AEA ülkelerinin korona sertifikalarını doğrulayabilecektir. Daha fazla bilgi için, 
hangi ülkelerin AB’nin korona sertifikasını verdiği ile ilgili Re-open EU (AB'yi 
Yeniden Aç) (europa.eu) sitesine ve AB’nin korona sertifikasına ilişkin internet 
sitesine bakabilirsiniz..  

Korona sertifikasının diğer ülkelerde kullanımı 

1 Temmuz'da AB'nin korona sertifikaları yürürlüğe giriyor. O zaman çoğu AB / AEA ülkesi 
AB çözümüne bağlanacak ve Norveç'in korona sertifikasını sınırlarında doğrulayabilecek. 
Bu, başka ülkelerin yanı sıra İspanya, İtalya, Yunanistan ve Hırvatistan için geçerli 
olacaktır.  

- Seyahat etmeyi seçenler, gidecekleri ülkedeki karantina, test gereklilikleri ve enfeksiyon 
kontrolü kurallarını kendileri öğrenmelidirler. Bu, ülkeden ülkeye değişebilir, diyor Høie.  

Farklı AB / AEA ülkeleri için geçerli olan kurallara ilişkin genel bilgileri reopen.europa.eu 
sitesinde bulabilirsiniz.  

https://reopen.europa.eu/en


Sınırda gösterilen korona sertifikasının kontrol sayfasının görünümü, 24 Haziran'dan 
itibaren değişecek olup EU/EEA olarak işaretlenecektir.  

Korona sertifikanıza helsenorge.no sitesinden bakabilirsiniz.  

 

Dijital ortamda olmayan kullanıcılar 

- Bilgisayar, cep telefonu veya tablet kullanamayanlar için artık bir korona sertifikası 
çözümümüz var. Bu kişiler, yarından itibaren korona bilgilendirme telefonunu arayarak 
korona sertifikasını postayla alabilirler. Hâlâ mümkün olduğunca çok kişinin 
helsenorge.no'daki dijital çözümü kullanmasını ve mümkünse evde sertifikanın bir 
çıktısını almasını istiyoruz, diyor Høie. 

Bilgilendirme hattını / Helfo'yu aradığınızda kimlik numaranızı vermeniz gerekmektedir. 
Korona sertifikası nüfus kayıtlarındaki kayıtlı adresinize gönderilecektir. Yurt dışında 
yaşıyorsanız ve Norveç kimlik numaranız veya d-numaranız var olmakla birlikte 
helsenorge.no'ya erişiminizi sağlayan kullanabileceğiniz bir bankID veya başka bir 
yetkilendirme çözümü yoksa, yukarıda dijital olmayan kullanıcılar için belirtilen çözümü 
kullanabilirsiniz. Bunun için yurt dışındaki adresinizin Nüfus Müdürlüğü’nde kayıtlı 
olması gerekmektedir.  
 
Geçerli bir korona sertifikanız varsa, size postayla gönderilir. Posta hızına bağlı olarak 
sertifikayı almanızın yaklaşık bir hafta sürebileceğini lütfen unutmayın. Sertifikanın 
geçerlilik süresinin yazdırıldığı tarihten itibaren 90 gün olduğuna dikkatinizi çekmek 
isteriz. 
 
Korona bilgilendirme hattını arayın: 
Pazartesi-Cuma: 08.00 – 15.30 
Norveç’ten: 815 55 015  
Yurt dışından: +47 21 89 80 42  

Korona sertifikası bugün itibariyle aşağıdaki alanlarda kullanılabilir: 

• AB’nin çözümüne bağlı ülkelere seyahat ederken aşı durumunu, geçirilen hastalığı 
veya negatif test sonucunu belgelemek için.  

• Karantinadan muaf tutulmak için, ülkeye girişten önce test yaptırın, sınırda test 
yaptırın ve Norveç'e girerken giriş kaydı yaptırın (Bunun koşulu: Tam aşılı olmanız 
veya son altı ay içerisinde Covid-19 geçirmiş olmalısınız). 

• Daha büyük etkinliklere katılım. 

https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/


• Korona sertifikası şartı olan kıyı yolculuklarına katılım (Bunun koşulu: Korumalı 
olmalısınız. Tam aşılı olduğunuzda, ilk aşı dozunu üç ila 15 hafta önce 
yaptırdığınızda veya son altı ay içerisinde Covid-19 geçirdiğinizde korumalı 
sayılırsınız). 

 
 


