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Şirket İçi (Internal) 

Güncelleme 
Update 

 Pakistan, Gürcistan güncellenmiştir.  Pakıstan, Georgia has been updated. 
  

 

Yönlendirme Tablosu ilgili ülkeye ulaşmak için tıklayınız /Navigation Table to jump click on the country name 

Türkiye / Turkey Danimarka / Denmark İsveç / Sweden Makedonya / Macedonia 

Almanya / Germany Fas / Morocco İsviçre / Switzerland Mısır / Egypt 

Arnavutluk / Albania Fransa / France İtalya / Italy Norveç / Norway 

Avusturya / Austria Gürcistan / Georgia Katar / Qatar Romanya / Romania 

Azerbaycan / Azerbaijan Hollanda / Netherlands Kazakistan / Kazakhstan Rusya Fed. / Russian Fed. 

Bahreyn / Bahrain Irak / Iraq Kırgızistan / Kyrgyzstan Suudi Arabistan / Saudi Arabia 

Belçika / Belgium İngiltere / United Kingdom KKTC / Northern Cyprus Sırbistan / Serbia 

Birleşik Arap Emirlikleri / United Arab Emirates İran / Iran Kosova / Kosovo Ukrayna / Ukraine 

Bosna Hersek / Bosnia and Herzegovina İspanya / Spain Kuveyt / Kuwait Umman / Oman 

Çekya / Czechia İsrail / Israel Lübnan / Lebanon Ürdün / Jordan 

Polonya / Poland Pakistan / Pakistan Macaristan / Hungary Yunanistan / Greece 
 

ÜLKE 
COUNTRY 

SADECE AŞAĞIDAKİ KOŞULLARI SAĞLAYAN MİSAFİRLERİN ÜLKEYE GİRİŞ İZNİ 
VERİLECEKTİR 

ONLY GUESTS WITH THE FOLLOWING CONDITIONS ARE ALLOWED TO 
ENTER THE COUNTRY 

PHF 
Public Health Form 

 

 
Türkiye 
Turkey 

 
Update date: 
22.09.2020 

 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 65 yaş üstü yolcular için belirli kısıtlamalar bulunmaktadır. Diğer 
yolcular için resmi vize kuralları geçerlidir. 

 65 yaş üstü yolcular için kurallar; 
o Dış hat uçuşlarından, iç hat uçuşlarına bağlantısı olan veya iç hat 

uçuşlarından dış hat uçuşlarına bağlantısı olan 65 yaş üstü yolcular 

seyahat izin belgesi olmadan devam biletlerini göstermek şartı ile 

seyahat edebileceklerdir. 

 Türkiye’ye giriş yapacak kişilere Sağlık kontrolü yapılacak ve Halk Sağlığı 
formu doldurtulacaktır. Sağlık kontrolü esnasında belirti görülenler ile 
ihtiyaç duyulan hallerde ücretsiz olarak PCR testi yapılacaktır. 

 Belçika yetkili otoritelerin aldığı karara istinaden Belçika’dan 
Türkiye’ye olan uçuşlarımızda Belçika sınır otoritesi tarafından 
yalnızca belirtilen şartları karşılayan misafirlerin seyahatine izin 
verilecektir: 
o Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye'de oturum kartı, mavi kart 

ve çalışma iznine sahip kişiler, 

o AB ve Schengen harici diğer ülke vatandaşları ve oturum sahipleri 

kendi ülkelerine veya Türkiye üzerinden transit seyahat eden 

yolcular, 

o Sağlık çalışanı, sınır çalışanları, sezonluk tarım çalışanları, nakliye ve 

taşımacılık faaliyeti yapan kişiler, diplomatlar, uluslararası 

organizasyonlar tarafından davet edilmiş kişiler, askeri -personel, 

insani yardım ve sivil koruma örgütleri görevli personelleri, zorunlu 

aile ziyaretleri (belgeler ile kanıtlamak şartı ile), gemi Adamı, eğitim 

amaçlı seyahatler, ertelenemez veya yurtdışında gerçekleştirilemez 

olan iş seyahatlerinde. 

 COVID-19 Yetkilendirilmiş Test Hastane ve Laboratuvar Listesi 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 There are certain restrictions for passengers over 65 years. Official 
visa rules apply for other passengars. 

 Rules for passengers over 65; 
o Passengers over 65 who have connection to international flights 

from domestic flights, or have connection to domestic flights to 

international flights, if they prove their flight tickets can travel 

without a travel permit. 

 Health checks will be done to the passengers and the passengers 
who entered Turkey must fill Public Health form. PCR test will be 
performed free of charge in cases where symptoms are seen during 
health check and when needed. 

 According to the decision of Belgium authorities, passengers 
departing from Belgium can enter Turkey with following 
conditions by Belgian border authorities: 
o Republic of Turkey nationals, blue card holder, Turkish 

residence/work permit holders and transit passengers, 

o Non-EU / Schengen nationals and residence holders, if travelling 

as a transit to their country of residence. 

o Health professionals, Frontier workers, Seasonal agricultural 

workers, Transport staff responsible for the transport of goods 

and other transport personnel, as necessary, staff of 

international organizations and persons invited by international 

organizations whose physical presence is necessary for the 

proper functioning of those organizations, military and 

humanitarian personnel and civil protection personnel in the 

performance of their duties, Passengers travelling for compelling 

family reasons (provided that it is proved with documents), 

Seamen, Non-EU / Schengen nationals travelling for the purpose 

of study, Highly qualified Non-EU / Schengen country workers if 

their work is economically necessary, cannot be postponed or 

carried out abroad. 

 Accredited COVID-19 Testing Laboratory and Hospital List 

 For more information: Please Check 

Hard Copy 
Form 

 

 
Almanya 
Germany 

 
Update date: 
26.11.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçuştan önce dijital olan Yolcu Bilgi 
Formunu doldumanız zorunludur. 
Online Yolcu Bilgi Formu için tıklayınız. 

 Almanya’ya seyahat edecek bütün yolcuların Almanya’ya varış itibari ile 
0-48 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi olması gerekmektedir.  
o Diplomatik Pasaport sahiplerinden test istenmeyecektir. 
o Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurtdışında görevlendirilmiş 

resmi personellerden test istenmeyecektir. 
o 0-2 yaşındaki yolculardan test istenmeyecektir.  
o Dış hat istasyonlardan gelip Almanya’ya seyahat edecek 

yolculardan test istenmeyecektir. 

 Almanya vatandaşları, 

 Almanya’ya ait oturum sahipleri, 

 Avrupa Birliği vatandaşları, 

 Avrupa Birliğine ait oturum sahipleri, 

 Almanya ve Avrupa Birliğine ait D tipi vize sahipleri, 

 17 Mart 2020’den sonra düzenlenmiş Almanya vize sahibi yolcular, 

 Almanya vatandaşlarının ve oturumu olanların evli olmayan 
partnerleri, ilişki bildirim formları olması gerekmektedir. 

 What you need to do: Before your flight you must fill the online 
Passenger Locator Form.  
Click for Online Passenger Locator Form. 

 All passengers who travel to Germany must have a negative PCR 
test within between 0-48 hours before arrival.  
o No need test for Diplomatic Passports holders. 
o No need test for Official Staff assigned abroad by the 

Republic of Turkey. 
o No need test for age 0-2 years old. 
o Tests will not be requested for the passengers who is only 

using international transit of Turkey. 

 German citizens,  

 Germany residence holders,  

 EU citizens,  

 EU residence holders,  

 EU and Germany D type visa holders, 

 Germany visa holders issued after 17 March 2020. 

 Unmarried partners of national and residents of Germany, they 
must have a relationship declaration form. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.html
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi.html
http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa
http://www.einreiseanmeldung.de/
http://www.einreiseanmeldung.de/
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Şirket İçi (Internal) 

 C tipi vize sahibi üçüncü dünya ülkeleri ve Gri/Yeşil (Hizmet/Hususi) 
Türk pasaportu sahiplerinin aile üyelerinin (sadece anne, baba ve 
kardeş) acil durumları halinde destekleyici belge (ölüm, düğün ve 
doğum belgesi vb.) sunmaları koşuluyla; 
o Cenaze ve Düğün, 

o 18 yaşından küçük çocukları Almanya’da yaşayan ebeveynler, 

o Alman vatandaşı eşi ile seyahat eden kişiler, 

o Alman vatandaşı çocukları ile seyahat edenler, 

 C tipi vize sahibi üçüncü dünya ülkeleri ve Gri/Yeşil (Hizmet/Hususi) 
Türk pasaportu sahiplerinin önemli iş sebepleri (satış sözleşmesi veya 
bakım/onarım gibi) ile seyahatlerinde Almanya’da bulunan şirket 
tarafından onaylı evrakı olması şartıyla, toplantılara katılım hariç. 

 Avusturalya, Singapur, Yeni Zelanda, Tayland ve Uruguay’da yaşayan 
yolcular (Türkiye’de daimî ikamet etmeyenler) vize veya oturum ile 
(vize veya oturum ihtiyaç duyuyorlar ise) 

 ABD devamı olan kişiler ABD oturumuna sahip olmaları halinde seyahat 
edebilir, ABD vizelerinin hiçbir türü kabul edilmeyecektir, 

 Yolcular Pcr test ve 10 gün karantinaya tabidir. 
o Karantina ve PCR test muafiyetlerinin listesi için tıklayınız. 

 Turistik veya arkadaş ziyareti amaçlı seyahatlerde Servis (Gri) veya 
Hususi (Yeşil) pasaport sahibi kişiler kabul edilmeyecektir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 Non-EU / Schengen nationals holding visa type C or holders of Turk 
Gray/Green (service/special) passports in case of urgent issues 
(death, wedding and birth etc.) family members (Only mother, 
father and brother/sister) in a condition with presenting supporting 
documents; 
o Attending funerals & weddings, 

o Visit of minor children by their parents, 

o Accompanying (own) German husband or wife, 

o Accompanying (own) German children, 

 Non-EU / Schengen nationals holding visa type C or holders of Turk 
Gray/Green (service/special) passports in case of important 
business reason (Buy contract or Maintenance of Industrial 
products) in a condition with presenting having certified 
documents by the company in Germany, attendance of meetings is 
still not permitted. 

 Residents of Australia, Singapore, New Zealand, Thailand and 
Uruguay, if they are not living permanently in turkey and they hold 
valid residence permit or visa if requested 

 Holders of any type U.S. visa are not allowed to travel via Germany 
to USA, only U.S. residence permit holders are allowed, 

 Passengers are subject to PCR test and quarantine for 14 days.  
o Link for a list of quarantine and PCR test exemptions.  

 Turkish Service (Gray) or (Special) Green passport holders will not 
be accepted for touristic or friend visits reasons. 

 For more information: Please Check 

 
 
 
 
 
 
Hard 
Copy 
Form x2 

 

 
Arnavutluk 

Albania 
Update date: 
27.09.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Kısıtlama bulunmamaktadır. Resmi vize kuralları geçerlidir. 

 Varışta sağlık kontrolü ve test yapılacaktır. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 No restrictions. Official visa regulations are in force. 

 Health checks and test will be done on arrival. 

 For more information: Please Check 

Hard Copy 
Form 

 

 
Avusturya 

Austria 
 

Update date: 
22.10.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Avrupa Birliği vatandaşları ve aile üyeleri, 

 Schengen üye devletlerinin vatandaşları ve aile üyeleri, 

 Avusturya’ya ait oturum izni ve aile birleşim kartı sahipleri, 

 Andorra, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, 
Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İzlanda, İrlanda (Rep.), İtalya, Japonya, Kore (Rep.), 
Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, 
Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, 
Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Uruguay ve 
Vatikan Şehri (Holy See) oturum sahipleri ve aynı evde birlikte 
yaşadıkları kişiler, 

 Avusturya’ya ait D tipi vize sahipleri, 

 İş amaçlı seyahat eden yolcular,  
o İş için seyahat eden yolcuların varıştan en fazla 72 saat önce 

düzenlenmiş ve SARS-CoV-2 testinin negatif olduğunu doğrulayan bir 
sağlık sertifikası olması gerekir. 

 Evli olmayan partnerlerini ziyaret eden yolcular, 

 Yolcular Pcr test ve 10 gün ev karantinasına tabidir.  
o Karantina ve PCR test muafiyetlerinin listesi için tıklayınız. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 European Union and their family members  

 Schengen member countries and their family members 

 Passengers with residence permits and family members cards 
issued by Austria 

 Residents of Andorra, Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, 
Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Italy, Japan, Korea (Rep.), 
Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, 
Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, 
San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United 
Kingdom, Uruguay and Vatican City (Holy See) and persons living in 
the same household, 

 D-type visa issued by Austria, 

 Passengers traveling on business,  
o Passengers traveling on business must have a medical certificate 

issued at most 72 hours before arrival which confirms a negative 
SARS-CoV-2-test result. 

 Passengers who are visiting their unmarried partners, 

 Passengers are subject to PCR test and self-quarantine for 10 days.  
o Link for a list of quarantine and PCR test exemptions.  

 For more information: Please Check 

Hard Copy 
Form 

 

 
Azerbaycan 
Azerbaijan 
Update date: 
23.09.2020 

 Azerbaycan vatandaşları dâhil tüm yolcular için 48 saat içerisinde 
alınmış negatif PCR testi gerekmektedir. 

 Azerbaycan vatandaşları, 

 Azerbaycan’a ait oturum izni sahipleri. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 All Passengers including Azerbaijan nationals must have a negative 
PCR test result issued at most 48 hours before arrival. 

 Nationals of Azerbaijan, 

 Residence holders of Azerbaijan. 

 For more information: Please Check 

 

 

 
Bahreyn 
Bahrain 

 
Update date: 
05.10.2020 

 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Yolcuların varış öncesi BeAware Bahrain uygulamasını yüklemesi 
gerekmektedir. Android & IOS 

 Bahreyn vatandaşları ve oturum sahipleri, 

 Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 
vatandaşları, 

 Bahreyn e-vizesine sahip yolcular, 

 Bahreyn’e varışta vize alabilen ülke vatandaşları, 

 Askeri personeller 

 Bahreyn’e giriş yapacak kişilere ücretini karşılamaları şartıyla PCR testi 
yapılacaktır ve test sonuçları çıkana kadar karantina uygulaması 
yapılacaktır.  

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 Passengers must download BeAware Bahrain application. 
Android & IOS 

 Nationals and residents of Bahrain, 

 Kuwait, Oman, Saudi Arabia and United Arab Emirates nationals, 

 Passengers with an e-visa of Bahrain obtained before departure, 

 Passengers who can obtain a visa of Bahrain on arrival, 

 Military personnel, 

 Passengers are subject to PCR test at their own expense and self-
isolation until test results are ready. 

 Passengers are must complete their payments for the mandatory 
PCR test in Bahrain from the BeAware Bahrain application or via the 
web address http://bh.bh/covidpay. 

Hard Copy 
Form 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-entering-germany.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-entering-germany.html
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html;jsessionid=97A3BB54ABD2E6A6A7D1D39F30BEC55C.2_cid324?nn=5931604#doc13824392bodyText2
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-entering-germany.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-entering-germany.html
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html;jsessionid=97A3BB54ABD2E6A6A7D1D39F30BEC55C.2_cid324?nn=5931604#doc13824392bodyText2
https://punetejashtme.gov.al/en/
https://punetejashtme.gov.al/en/
https://tinyurl.com/EntryReqAT200727
https://www.bmeia.gv.at/en/
https://tinyurl.com/EntryReqAT200727
https://tinyurl.com/EntryReqAT200727
https://www.bmeia.gv.at/en/
https://mfa.gov.az/az?language=en
https://mfa.gov.az/az?language=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=bh.bahrain.corona.tracker
https://apps.apple.com/bh/app/beaware-bahrain/id1501478858
https://play.google.com/store/apps/details?id=bh.bahrain.corona.tracker
https://apps.apple.com/bh/app/beaware-bahrain/id1501478858
http://bh.bh/covidpay
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Şirket İçi (Internal) 

 Yolcular Bahreyn’de yapılacak zorunlu PCR test için BeAware Bahrain 
uygulamasından veya http://bh.bh/covidpay web adresinden 
ödemelerini tamamlamaları gerekmektedir. 

 Coronavirus (COVID-19) nedeniyle sınır geçişi geçici olarak askıya 
alınmıştır. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 Border crossing on the causeway has been temporarily suspended 
due to Coronavirus (COVID-19). 

 For more information: Please Check 

 

 
Belçika 
Belgium 

 
Update date: 
30.10.2020 

 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Belçika vatandaşları, 

 Belçika’ya ait oturum sahipleri, 

 Belçika’ya ait D tipi vize sahipleri, 

 Avrupa Birliği, Schengen üye ülke vatandaşları ve onların aile bireyleri, 

 Andora, Monako, San Marino ve Vatikan (Holy See) vatandaşları 

 Avrupa Birliği, Schengen Ülkeleri, oturum/aile birleşim kartı sahipleri ve 
D tipi vize sahibi kişiler, 

 Avustralya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelenda, Ruvanda, Tayland, 
Singapur ve Urugay’dan gelen yolcular, 

 Diplomatlar, uluslararası kuruluşların personeli, askeri personel ve 
insani yardım görevlileri, 

 18 Mart 2020 tarihinden sonra Belçika tarafından verilmiş C tipi vize 
sahibi yolcular, 

 Belçika konsolosluğu tarafından verilmiş seyahat izin formu olan C tipi 
vize sahibi ve vizesiz seyahat hakkı bulunan yolcular, 

 Yolcular tıbbi tarama ve 14 gün karantinaya tabidir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 Nationals of Belgium, 

 Residence Holders of Belgium, 

 D-type visa issued by Belgium, 

 European Union and Schengen member citizens and their family 
members, 

 Andorra, Monaco, San Marino and Vatican (Holy See) citizens, 

 European Union, Schengen member states holders of residence / 
family member / holders of type D visa, 

 Passengers arriving from Australia, Japan, South Korea, New 
Zeland, Rwanda, Thailand, Singapur and Urugay 

 Diplomats, staff of international organizations, military personnel 
and humanitarian aid workers, 

 Passengers holding C type visa issued by Belgium after 18 March 
2020, 

 Passengers with a C type visa and who are visa exempt with a 
travel permit issued by Belgium Consulate, 

• Passengers are subject to medical screening and 14 days 

quarantine. 

• For more information: Please Check 

Hard  
Copy  
Form 

 

 
Birleşik 

Arap 
Emirlikleri 

United Arab 
Emirates 

 

Update date:   
04.10.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir.  
o COVID-19 (DXB) Smart Uygulamasını da indirmelisiniz.  

Android & iOS 
o ALHOSN (SHJ) uygulamasını indirmelisiniz.  

    Android & iOS 

 Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları ve DXB için Birleşik Arap 
Emirlikleri kimlik kartı olan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar 
ve Suudi Arabistan vatandaşları 

 Birleşik Arap Emirlikleri oturum sahipleri Dubai için 
https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/Retu
rnPermitService.aspx adresinden GDRFA ön onayı almaları 
gerekmektedir. 

 Birleşik Arap Emirlikleri’ne seyahat edecek bütün yolcuların ( BAE 
vatandaşları dahil ) uçuştan önce 0-96 saat içinde negatif PCR testi 
olmalıdır. 

 PCR test İngilizce veya Arapça olarak yazdırılmış olmalı ve PCR 
geçerliliği kalkıştan en geç 0-96 saat öncesinde olmalıdır 

 Dubai’ye (DXB) turistik seyahat edecek yolcular 

o Sağlık sigortası ve varıştan 96 saat öncesi alınmış negatif PCR testi 
olmalı.  

 Aşağıdaki ülkelerden Dubai’ye (DXB) seyahat edecekler aşağıdaki 

yolcuların kalkıştan 96 saat önce BAE hükümeti tarafından onaylanmış 

bir laboratuvardan Covid-19 negatif testi alması gerekmektedir. 

Dubai’de tekrardan test yapılacaktır.  

o Angola 
o Etiyopya 
o Gana 
o Gine 
o İsrail 
o Fildişi Sahili 
o Afganistan 
o Bangladeş 
o Mısır 
o Hindistan 
o Iran 
o Özbekistan 
o Lübnan 
o Somali 
o Tacikistan 
o Türkmenistan 
o Cibuti 
o Hırvatistan 
o Kıbrıs 
o Çekya 
o Gürcistan 
o Yunanistan 
o Slovakya 

o Pakistan 
o Filipinler 
o Rusya Federasyonu 
o Sudan 
o Tanzanya 
o ABD- California, Florida ve Texas 
o Karadağ 
o Irak 
o Eritre 
o Ürdün 
o Kenya 
o Fas 
o Ruanda 
o Senegal 
o Suriye 
o Tunus 
o Uganda 
o Zambiya 
o Zimbabve 
o Macaristan 
o Malta 
o Moldova 
o Romanya 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 
o You must also download the COVID-19 (DXB) Smart App.  

       Android & iOS 
o Passengers must download the ALHOSN (SHJ) application.  

Android & iOS 

 Nationals and nationals of Bahrain, Kuwait, Oman and Saudi Arabia 
with a United Arab Emirates Identity Card arriving at Dubai  

 GDRFA approval for Dubai Issued residence visa on 
https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPer
mitService.aspx 

 All passengers travel to United Arab Emirates ( including UAE 
citizens ) must have negative PCR test within 96 hours before the 
flight 

 Print PCR test must be English or Arabic and PCR test no later than 
96 hours before departure. 

 Passengers traveling as tourists arriving at Dubai (DXB) must have: 
o Health insurance, and a medical certificate with a negative 

Coronavirus (COVID-19) PCR test result issued at most 96 hours 
before arrival.  

 Passengers from below listed countries who intend to come to 
Dubai (DXB) need to carry out Covid-19 test and obtain a Covid-19 
negative certificate issued by a UAE government-designated 
laboratory in the country of origin 96 hours before the boarding/ 
departure from origin station. This does not alleviate the need to 
carry PCR test at DXB, PCR test will be carried out at DXB as well on 
arrivals. 
o Angola 
o Ethiopia 
o Ghana 
o Guinea 
o Israel 
o Ivery Coast 
o Afghanistan 
o Bangladesh 
o Egypt 
o India 
o Iran 
o Uzbekistan 
o Lebanon 
o Somalia 
o Tajikistan 
o Turkmenistn 
o Djibouti 
o Croatia 
o Cyprus 
o Czechia 
o Georgia 

o Pakistan 
o Philippines 
o Russian Federation 
o Sudan 
o Tanzania 
o USA - California, Florida and Texas 
o Montenegro 
o Iraq 
o Eritrea 
o Jordan 
o Kenya 
o Morocco 
o Rwanda 
o Senegal 
o Syria 
o Tunisia 
o Uganda 
o Zambia 
o Zimbabwe 
o Hungary 
o Malta 

 
Hard  
Copy  
Form  
(DXB) 

 
 
 

Hard 
Copy 
Form 
(SHJ) 

http://bh.bh/covidpay
https://www.mofa.gov.bh/
https://www.mofa.gov.bh/
https://diplomatie.belgium.be/en
https://diplomatie.belgium.be/en
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19
https://apps.apple.com/ae/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
https://apps.apple.com/us/app/alhosn-uae/id1505380329
https://play.google.com/store/apps/details?id=doh.health.shield&hl=en
https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitService.aspx
https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitService.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19
https://apps.apple.com/ae/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
https://apps.apple.com/us/app/alhosn-uae/id1505380329
https://play.google.com/store/apps/details?id=doh.health.shield&hl=en
https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitService.aspx
https://smart.gdrfad.gov.ae/Smart_OTCServicesPortal/ReturnPermitService.aspx


 “ 

 09.12.2020 
NORMALLEŞME DIŞ HATLAR YOLCU GİRİŞ KURALLARI 

NORMALIZATION INTERNATIONAL FLIGHTS PASSENGERS ENTRY REQUIREMENTS 
Rev:193 

 

Bu dokümanın içeriği Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin mülkiyetinde olup, sahibinin yazılı izni olmadan 
kopya edilemez, çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara açıklanamaz. 

The contents of this document are the property of Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. and should not be 
copied, reproduced or disclosed to a third party without the written consent of the proprietor. 

 
 

  Sayfa 4 / 17 

 
 

Şirket İçi (Internal) 

o Ukrayna 
o Vietnam 
o Arjantin 
o Şili 

o Kamboçya 
o Bruma 
o Nepal 
o Güney Sudan 

• 12 yaşın altındaki çocuklar ve orta ve ağır engelli çocuklar PCR 
testten muaftırlar. 
Dubai'ye varışta; 
• Dubai'ye vardığınızda, havaalanında PCR testi yaptırmanız ve test 
sonucunuzu alana kadar ikametinizde kalmanız gereklidir. 
• Test sonucunuz olumluysa, karantinaya girmeniz ve Dubai Sağlık 
Otoritesinin yönlendirmelerine uymanız gerekmektedir. 
• Abu Dabi'ye (AUH) varışlı yolcuların ve havayolu ekibi tıbbi tarama ve 
karantinaya tabidir. 
o Abu Dabi’ye (AUH) gelen yolcuların; 
o Kalkıştan 96 saat önce alınmış negatif PCR testi olmalı ve PCR testi 

onaylı bir laboratuvardan alınmalı, onaylı laboratuvarları ‘’ 
https://screening.purehealth.ae’’ adresinden kontrol edebilirsiniz. 

o ‘’https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.
html#/login’’ adrsinden ICA’dan ön onay alınmalı 

 Ras Al Khaimah (RKT) havaalanı için transit yolcu kabul 

edilmemektedir. 

Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

o Greece 
o Slovakia 
o Ukraine 
o Vietnam 
o Argentina 
o Chile 

o Moldova 
o Romania 
o Cambodia 
o Myanmar 
o Nepal 
o South Sudan 

• Children under the age of 12 and children with moderate to severe 
disabilities are excempt from PCR. 
•  When you arrive in Dubai, you must take a PCR test at the airport 
and remain in your residence until you receive the test result. 
•  If the test result is positive, you will be required to undergo 
isolation and follow the Dubai Health Authority guidelines.  

 Passengers and airline crew arriving at Abu Dhabi (AUH) are subject 
to medical screening and quarantine. 
o Passengers arriving at Abu Dhabi (AUH) must have: 
o A medical certificate with a negative Coronavirus (COVID-19) 

PCR test result issued at most 96 hours before departure. The 
certificate must be issued by an approved lab listed on ‘’ 
https://screening.purehealth.ae’’ 

o an ICA approval obtained at ‘’ 
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/defaul
t.html#/login’’ 

 Passenger are not allowed to transit from Ras Al Khaimah (RKT). 

 For more information: Please Check 
 

 
Bosna 
Hersek 

Bosnia and 
Herzegovina 

 
Update date: 
27.09.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir.  

 Resmi vize kuralları geçerlidir. 

 Bosna Hersek’e seyahat edecek yolcular varış itibari ile 0-48 saat 
içerisinde alınmış negatif PCR testi olması gerekmektedir. 
PCR testten muaf olanlar; 
o Bosna Hersek vatandaşları ve onların eşleri, çocukları, 
o Son uçuş noktası Bosna Hersek olan görevli uçuş ekipleri,  
o Bosna Hersek’te görevli Diplomatik Pasaport sahibi ve Konsolosluk 

personellerinin oturum veya -D, MO, K, S, PO, PK, PP tipi vizeleri 
olması şartıyla 

o Acil olarak Bosna Hersek’te görev alacak Sivil Koruma Hizmetleri 
çalışanları, 

o Barış için ortaklığa katılan NATO ve diğer devletlerin askeri 
kuvvetleri ve Bosna-Hersek'teki NATO ve EUFOR karargâhlarına 
katılacak kişiler, 

o Devlet başkanları ve geliş ve gidişleri yetkili merci tarafından ilan 
edilen heyet üyeleri,  

o Transit olarak yaşadığı ülkeye devam edecek ülke vatandaşları veya 
oturum sahipleri, 

 Bosna Hersek’e seyahat edecek yolcular Bosna Hersek Sağlık ve 
Epidomolojik servislerin duyurmuş oldukları kısıtlama ve talimatları 
takip etmekle sorumlulardır. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 Official visa regulations are in force. 

 All passengers who travel to Bosnia Herzegovina must have a 
negative PCR test within between 0-48 hours before arrival.  
Exempt from PCR test; 
o Nationals of Bosnia Herzegovina and their children, spouses  
o Crew and cabin crew of the aircraft whose final destination is 

Bosnia Herzegovina 
o Diplomatic and Consular staff accredited (Residents) in Bosnia 

must possess and present diplomatic card of the Ministry Of 
Foreign Affairs of Bosnia (Type D, MO, K, S, PO, PK, PP) and valid 
passport 

o Civil Protection Services and teams when their entry to Bosnia 
is urgent and immediate 

o Military forces of the NATO and other states participating in the 
partnership for Peace; and to NATO and EUFOR headquarters 
in Bosnia and Herzegovina,  

o Heads of state and members of their delegations whose arrival 
and departure has been announced by the competent 
authority,  

o Foreign citizens transiting through the territory of Bosnia for 
the purpose of returning to the country of residence, without 
retention the territory of Bosnia 

 Foreign citizens are obliged to follow and repect all instructions and 
orders of the competent authorities of Bosnia and Herzegovina, 
Epidemiologicial and Health Services. 

 For more information: Please Check 

Hard Copy 
Form 

 

 
Çekya 

Czechia 
 

Update date: 
05.10.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçuştan önce dijital olan Yolcu Bilgi 

Formunu doldumanız ve QR kod almanız gerekmektedir. 

o Çekya yolcu bilgi formu için tıklayınız. 
o Online Bilgi formu olmayan misafirler uçuşa kabul 

edilmeyecektir. 
o Muaf Yolcular: 

Çek Cumhuriyeti vatandaşları, 5 yaşından küçük yolcular ve görev 
için seyahat eden Diplomatik pasaport sahiplerinden 
istenmemektedir. 

 Çekya vatandaşları ve oturum sahipleri, 

 Çekya tarafından verilmiş D tipi vize sahipleri, 

 Çekya tarafından 11.05.2020 sonrasında verilmiş C tipi vize sahipleri, 

 Andorra, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İngiltere, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, 
Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, 
Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, 
İsviçre, Avusturalya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Tayland, Tunus, 
Güney Kore ve Vatikan,  vatandaşları, 

 Andorra, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, 
Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, San 
Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, 

 What you need to do: Before your flight you must fill the online 

Passenger Locator Form and get an QR code. 

o Please check for Czechia passenger locator form. 
o Passengers who do not have an online Declaration form will 

not be accepted to the flight. 
o Except: 

Nationals of Czechia, passengers younger than 5 years, 
passengers with a diplomatic passport traveling on duty. 

 Nationals of Czechia and residence holders, 

 Passengers with a D visa issued by Czechia, 

 Passengers with a C visa issued by Czechia after 11 May 2020, 

 Nationals of Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 
Iceland, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, 
Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, 
Switzerland, United Kingdom, Australia, Canada, Japan, New 
Zealand, Thailand, Tunisia, Korea (Rep.) and Vatican City, 

 Passengers with a long-term residence permit issued by Andorra, 
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), 
Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Australia, 

Online 
Form 

https://screening.purehealth.ae/
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login
https://www.mofaic.gov.ae/en/
https://screening.purehealth.ae/
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login
https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login
https://www.mofaic.gov.ae/en
http://www.mvp.gov.ba/default.aspx?template_id=43&pageIndex=1
http://www.mvp.gov.ba/default.aspx?template_id=43&pageIndex=1
https://plf.uzis.cz/
https://plf.uzis.cz/
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Şirket İçi (Internal) 

Avusturalya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Tayland, Tunus, Güney 
Kore ve Vatikan tarafından verilen uzun süreli oturum sahipleri,  

 İngiltere, Andorra, Monako, San Marino, İsviçre, Vatikan ve Çekya’da 
ikamet eden Avrupa birliği üyesi ülke vatandaşları eşleri; orijinal evlilik 
cüzdanı veya kopyası ya da Çek oturum kopyası ya da Çekya’da ikamet 
ettiğini teyit eden bir belge; kira sözleşmesi gibi. 

 İngiltere, Andorra, Monako, San Marino, İsviçre, Vatikan ve Çekya’da 
ikamet eden Avrupa birliği üyesi ülke vatandaşlarının 21 yaşından 
küçük çocukları. Orijinal doğum belgesi veya nüshası ve ebeveynin 
oturma izninin bir kopyası veya kira sözleşmesi veya ebeveynin Çek 
ulusal kimlik kartının bir kopyası gibi Çekya'da ikametgâhı onaylayan bir 
belge olmalıdır. 

 Çekya vatandaşlarının evli olmayan partnerleri. Çekya Dışişleri 
Bakanlığı tarafından verilen ilişkilere dair bir onay almaları 
gerekmektedir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

Canada, Japan, New Zealand, Thailand, Tunisia, Korea (Rep.) and 
Vatican City, 

 Spouses of British nationals or of nationals of Andorra, Monaco, San 
Marino, Switzerland, Vatican City and an EEA Member State 
residing in Czechia. They must have an original marriage certificate, 
or a copy and a copy of the residence permit issued by Czechia or a 
document confirming the residence in Czechia, such as a lease 
contract, 

 Passengers younger than 21 years who are children of British 
nationals or of nationals of Andorra, Monaco, San Marino, 
Switzerland, Vatican City and an EEA Member State residing in 
Czechia. They must have an original birth certificate or a copy, and 
a copy of the residence permit of the parent or a document 
confirming the residence in Czechia, such as a lease contract or a 
copy of the Czech national ID card of the parent. 

 Passengers who are unmarried partners of nationals of Czechia. 
They must have a confirmation of their relationship issued by the 
Ministry of Foreign Affairs of Czechia. 

 For more information: Please Check 
 

 
Danimarka 
Denmark 

 
Update date: 
23.09.2020 

 Danimarka’ya seyahat edecek misafirlerin varıştan en fazla 72 önce 
alınmış negatif PCR testi olmalıdır. 
o Bu kural Avustralya, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 

Almanya, Yunanistan, Japonya, Kore(Rep.), Latvia, Lihtenştayn, 
Litvanya, Yeni Zellanda, Norveç, Singapur, İsveç, Tayland, Uruguay     
vatandaşları ve bu ülkelerin  oturum izni olanlar için geçerli 
değildir. 

 Danimarka vatandaşları ve oturum sahipleri, 

 Avustralya, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Japonya, Kore 
(Rep.),  Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, Singapur, Tayland ve Uruguay 
vatandaşları ve bu ülkelerde ikamet eden kişiler, 

 Danimarka oturumu olan kişilerin eşleri, ebevenyleri, çocukları veya 
birlikte yaşadığı kişiler, 

 Danimarka vatandaşlarının Danimarka’da ikamet etmeyen eşleri, 
ebevenyleri, çocukları veya birlekte yaşadığı kişiler, birlikte seyahat 
etmeleri gerekmektedir. 

 Danimarka oturumu olan kişilerin erkek arkadaşları, kız arkadaşları, 
nişanlıları, kız kardeşleri, erkek kardeşleri veya büyükanne ve 
büyükbabaları, 

 Danimarka vatandaşlarının Danimarka'da ikamet etmeyen erkek 
arkadaşları, kız arkadaşları, nişanlıları, kız kardeşleri, erkek kardeşleri 
veya büyükanne ve büyükbabaları, birlikte seyahat etmeleri gerekir. 

 Yaşadıklara ülkeye Danimarka üzerinden transfer seyahat eden 
yolcular, 

 İş için seyahat eden yolcular, 

 Öğrenci olarak seyahat eden yolcular, 

 Gemi adamları. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 Passengers must have a medical certificate with a negative 
Coronavirus (COVID-19) PCR test taken at most  72 hours before 
arrival. 
o This does not apply resident and national of Australia, Cyprus, 

Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Japan, Korea 
(Rep.), Latvia, Liechtenstein, Lithuania, New Zealand, Norway, 
Singapore, Sweden, Thailand and Uruguay. 

 National and residence holders of Denmark, 

 Residents and national of Australia, Estonia, Finland, Germany, 
Greece, Japan, Korea (Rep.), New Zealand, Norway, Sweden, 
Singapore, Thailand and Uruguay, 

 Spouses, partners, parents or children of residents of Denmark, 

 Spouses, partners, parents or children of nationals of Denmark not 
residing in Denmark, they must travel together. 

 Boyfriends, girlfriends, fiances, sisters, brothers or grandparents of 
residents of Denmark, 

 Boyfriends, girlfriends, fiances, sisters, brothers or grandparents of 
nationals of Denmark not residing in Denmark. They must travel 
together, 

 Passengers returning directly via Denmark to their country of 
residence, 

 Passengers traveling on business, 

 Passengers traveling as students, 

 Merchant seamen. 

 For more information: Please Check 

 

 

 
Fas 

Morocco 
 

Update date: 
05.10.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir.  

 Fas vatandaşları dâhil tüm misafirlerden uçuş öncesi 72 saat içerisinde 
yapılmış olan negatif PCR test istenmektedir. 
PCR testten muaf olanlar; 

o 11 yaşından küçük yolcular. 

 Otel rezervasyonları olan vizesiz seyahat edebilen ülke vatandaşları 

 Faslı bir şirketten davetiyesi olan vizesiz seyahat edebilen ülke 
vatandaşları, 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 All passengers including Moroccan citizens must have a negative 
PCR test made within 72 hours before departure to Morocco. 
Exempt from PCR test; 

o Passengers younger than 11. 

 Passengers who are visa exempt if they have a hotel reservation, 

 Passengers who are visa exempt if they have an invitation from a 
Moroccan company, 

 For more information: Please Check 

Hard Copy 
Form 

 

 
Fransa 
France 

 
Update date: 
06.10.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Türkiye, Cezayir, Bahreyn, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 
Ekvador, Irak, Iran, Israil, Lübnan, Fas, Rusya, Ukrayna, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Panama, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, 
Zimbabve’den gelen veya son 30 gün içinde bu ülkelerden birinde 
bulunan 11 yaş ve üstü misafirlerin uçuş saatine kadar son 72 saat 
içerisinde alınmış negatif PCR (Covid-19) testi beyan etmeleri 
gerekmektedir.  

 Fransa vatandaşları, eşleri ve çocukları, 

 Fransa oturum sahipleri, 

 Andora, Monako, San Marino, İsviçre, İngiltere, Vatikan, Avrupa Birliği 
üye ülke vatandaşları, eşleri ve çocukları, 

 Andora, Monako, San Marino, İsviçre, Vatikan, Avrupa Birliği üye 
ülkeleri ve İngiltere oturum sahipleri, 

 Fransa vatandaşlarının evli olmayan partnerleri, Fransa vatandaşından 
yazılı bir davetiyesi olması koşulu ile 

 Lassiez-Passer sahibi yolcular 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 All passengers coming from or resided in the last 30 days Turkey, 
Algeria, Bahrein, China, Democratic Republic of the Congo, 
Ecuador, Irak, Iran, Israel, Lebanon, Morocco, Russia, Ukraine, 
United Arab Emirates, Panama, United States of America, South 
Africa, Z,mbabweages 11 and over who travel to France must have 
a negative PCR (Covid-19) test result between 0-72 hours before 
arrival.  

 Nationals of France and their spouses and children, 

 Passengers with a residence permit issued by France, 

 Nationals of Andorra, Monaco, San Marino, Switzerland, Vatican 
City (Holy See), an EEA Member State and British nationals, their 
spouses and children, 

 Passengers with a residence permit issued by Andorra, Monaco, 
San Marino, Switzerland, United Kingdom, Vatican City (Holy See) 
or an EEA Member State, 

Hard Copy 
Form 

https://www.mzv.cz/jnp/en/
https://www.mzv.cz/jnp/en/
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travelling-in-or-out-of-denmark/entry-into-denmark
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/travelling-in-or-out-of-denmark/entry-into-denmark
https://www.diplomatie.ma/en
https://www.diplomatie.ma/en
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Şirket İçi (Internal) 

 Avustralya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, 
Tayland’dan gelecek yolcular,  

 Lübnan’dan gelip, Türkiye üzerinden transit uçan Fransa C tipi vize 
sahibi Lübnan vatandaşları, 

 Diplomatik, Resmi (Gri/Yeşil) ve Servis pasaportlu yolcular, 

 Gemi Adamları, 

 Fransa’da tedavi olacaklarını kanıtlayan yolcular, 

 Eğitim için seyahat eden yolcular, 

 16 Mart ve 15 Haziran 2020 tarihleri arasında süresi dolan aşağıdaki 
belgeler sona erme tarihinden itibaren 180 gün uzatılmıştır: 
o Uzun Süreli D Tipi Vizeler 
o Oturum izni, diplomatik veya konsolosluk görevlileri hariç 
o Oturum süreci onay belgesi (Attestation) 
o Oturma İzninin Alınması belgesi (“Récépissé”) 

 Fransa’ya giriş yapacak kişilerin Sağlık Bakanlığı talimatı doğrultusunda 
evlerin de 14 günlük karantina uygulaması kapsamına girmeleri 
gerekmektedir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 Passengers with a confirmation of being an unmarried partner of a 
national of France. They must also have a written invitation from 
the national of France, 

 Passengers with a Laissez-Passer 

 Passengers arriving from Australia, Japan, Korea (Rep.), New-
Zealand, Rwanda, Singapore, Thailand. 

 Lebanese citizens with French C type visa travelling transit over 
Turkey if arriving from Lebanon, 

 Passengers with a diplomatic, official(Green/Gray) or service 
passport, 

 Merchant seamen, 

 Passengers who prove that they will be treated in France, 

 Passengers traveling to study, 

 The following documents, expired between 16th of March and 15th 
of June 2020, were extended for 180 days after the date of 
expiration:  
o Long Stay D-type Visa  
o Resident Permit, except for diplomatic or consular agent  
o Provisory Attestation of Stay  
o Receipt of Resident Permit (“Récépissé”) 

 The people who will enter France must be covered by the 14-day 
quarantine application in accordance with the instructions of the 
Ministry of Health. 

 For more information: Please Check 
 

 
Gürcistan 
Georgia 

 
Update date: 
29.07.2020 

 Gürcistan vatandaşları ve ikamet izni sahibi kişiler 

 Gürcistan tarafından oturma izni verilen yolcular, Gürcistan'a gitmeden 
önce bir OKTOBOARD almalıdır. 

 Gürcistan'a akredite diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların 
temsilcileri ve aile üyeleri. 

 Eşlerden birinin veya reşit olmayan çocuklarının Gürcistan vatandaşı 
olduğu aileler. 

 İnsani misyonun bir parçası olan yolcular, görevin (doktorlar, 
gönüllüler) yolculuğu için bir zorunluluk haline gelirse 

 Gürcistan'ın ilgili makamları tarafından vatansız kişilerin statüsü verilen 
yolcular 

 Gürcistan'da mülteci statüsündeki yolcular. 

 Öğrenci olarak Gürcistana seyahat edecek misafirlerin 72 saat 
içerisinde düzenlenmiş Pcr testi ibraz etmeleri gereklidir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 Nationals and residents of Georgia. 

 Passengers with a residence permit issued by Georgia must get an 
OKTOBOARD before departing for Georgia.  

 Representatives of diplomatic missions and international 
organizations and their family members accredited to Georgia. 

 Families where one of the spouses or their underage child is a 
citizen of Georgia. 

 Passengers who are part of the humanitarian mission if trip of such 
mission (doctors, volunteers) becomes a necessity. 

 Passengers who have been granted the status of stateless persons 
by respective authorities of Georgia. 

 Passengers with a refugee status in Georgia.  

 Passengers traveling to Georgia as studens are required to Pcr test 
within 72 hours. 

 For more information: Please Check 

 

 

 
Hollanda 

Netherlands 
 

Update date: 
13.11.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde veya aşağıdan 
ulaşabileceğiniz Sağlık Bilgi Formunun doldurulması gerekmektedir.  
o 13 yaşından küçük yolcuların Sağlık Bilgi Formunu doldurmasına 

gerek yoktur. 

 Hollanda vatandaşları ve oturum sahipleri, 

 Avrupa Birliği, Schengen üye ülkeleri vatandaşları ve oturum sahipleri, 

 Avrupa Birliği, Schengen üye ülkelerine ait D tipi vize sahipleri 

 Evli olmayan partnerlerini ziyaret eden yolcular ilişki beyan formunu 
doldurmaları şartıyla, 

 Avrupa Birliği, Schengen ülkeleri ve İngiltere vatandaşlarının aile üyeleri 
(Aile üyeleri olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir) 

 19 Mart 2020 tarihinden sonra alınmış Hollanda üzerinden başka 
Schengen üye devletine seyahat eden Schengen vizesi sahibi yolcular, 

 Avustralya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, 
Tayland ve Uruguay ülkelerininde ikamet eden ülke vatandaşları, 

 Görevli olarak seyahat eden Diplomatik, Resmi ve Servis pasaportlu 
yolcular, 

 Askeri personeller, 

 Hollanda üzerinden transit uçuş gerçekleştirecek yolcular, 

 Yolcular 10 gün karantinaya tabidir. 
o Karantina muafiyetlerinin listesi için tıklayınız. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight or from link below must be filled. 
o Passengers younger than 13 years do not have to complete the 

Health Declaration Form. 

 Nationals and residents of the Netherlands  

 Nationals and residents of European Union, Schengen member 
countries, 

 D type visa of European Union, Schengen member countries, 

 Passengers visiting their unmarried partners, provided that they 
completed the relationship declaration form, 

 Family members of European Union, Schengen member countries 
(They must proof they are family) 

 Passengers with a Schengen visa issued after 19 march 2020 
traveling through the Netherlands to another Schengen Menber 
State, 

 Residents of Australia, Japan, Korea (Rep.), New Zealand, Rwanda, 
Singapore, Thailand and Uruguay. 

 Passengers with a diplomatic, official, service or special passports 
traveling on duty, 

 Military personnel, 

 Passengers who will transit flight from the Netherlands, 

 Passengers are subject to self-quarantine for 10 days. 
o Link for a list of quarantine exemptions. 

 For more information: Please Check 

Hard Copy 
Form 

 

 
Irak 
Iraq 

 
Update date: 
17.09.2020 

 

 Sizin yapmanız gerekenler: ERBİL uçuşu sırasında dağıtılacak olan 
Sağlık Bilgi Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Erbil’e (EBL, ISU) uçuşları için kurallar; 
o Bütün yolcular 14 gün ev karantinasına tabidir. 
o Irak vatandaşları dâhil tüm yolcuların, 72 saat içerisinde alınmış 

negatif PCR testi olmalıdır. 
-10 yaş altı misafirler PCR testten muaftır. 

o Son 1 ay içerisinde pasaportlarında Iran giriş-çıkış kaşesi olan tüm 
misafirler kabul edilmeyecektir. 

 Bağdat ve Basra (BGW, BSR) uçuşları için kurallar; 
o Irak vatandaşları dahil tüm yolcuların, 72 saat içerisinde alınmış 

negatif PCR testi olmalıdır. 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the ERBIL flight must be filled. 

• Rules For Erbil (EBL, ISU) Flights; 
o Passengers are subject to home quarantine for 14 days. 
o Passengers including Iraq citizens need to have a negative PCR 

test result not older then 72 hours 
-Passengers who aged less than 10 are exempted PCR test. 

o Passengers not allowed to enter if they have entry/exit stamp 
for Iran on their passport in last one month. 

  Rules For Baghdad and Basra (BGW, BSR) flights; 
o Passengers including Iraq citizens need to have a negative PCR 

test result not older then 72 hours. 

A42 FORM 
(BGW,BSR) 

 
Hard 
Copy 
(EBL) 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/
https://mfa.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US
https://mfa.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs
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Şirket İçi (Internal) 

o Bağdat ve Basra seferinde tek seyahat edecek Türk vatandaşlarının 
Irak konsolosluklarından vize alması gerekmektedir. Grup halinde 
seyahat edecek Türk vatandaşlarının, vize veya Irak iç işleri 
bakanlığından ön onay yazısı alması gerekmektedir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

o Turkish citizens travelling to Baghdad and Basra as individuals 
must have visa from the Iraqi embassies. Turkish citizens 
travelling on groups must have a visa or pre-approval letter 
from the Iraqi Ministry of Interior. 

 For more information: Please Check 
a 

 
İngiltere 
United 

Kingdom 
 

Update date: 
29.09.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçuştan önce dijital olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir.  
o Sağlık bilgi formu için lütfen tıklayınız. 

 Kısıtlama bulunmamaktadır. Resmi vize kuralları geçerlidir. 

 Yolcular 14 gün karantinaya tabidir. 
o Karantina muafiyetlerinin listesi için tıklayınız. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Before your flight you must fill the online 
Health Declaration Form.  
o Link for the health declaration form. 

 No restrictions. Official visa regulations are in force. 

 Passengers are subject to self-isolation for 14 days. 
o Link for a list of quarantine exemptions. 

 For more information: Please Check 

Online 
Form 

 

 
İran 
Iran 

 
Update date: 
29.09.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Resmi vize kuralları geçerlidir. 

 İran vatandaşları hariç seyahat edecek tüm misafirlerin varış itibari ile 
0-96 saat içerisinde İngilizce olarak alınmış negatif PCR testi olmalıdır. 
o 0-2 yaşındaki yolculardan test istenmeyecektir. 
o İran’da görevli diplomatlardan test istenmemektedir. 

 14 günden fazla İran dışında kalan ve PCR testi olmayan İran 
vatandaşları, Tahran havalimanında PCR test yaptırmak ve 14 gün  
karantinada   kalmak zorundadır.  

 Yolcular tıbbi tarama ve karantinaya tabi olacaktır. 

 İran için geçerli bir vize veya oturumu olmayan Irak vatandaşlarının 
girişlerine izin verilmeyecektir. 

 Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti tarafından düzenlenen seyahat 
tavsiyesi kısıtlamasına dayanarak, Birleşik Arap Emirlikleri 
vatandaşlarının İran'a seyahat etmesine izin verilmemektedir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 Official visa regulations are in force. 

 Passengers traveling except Iran citizens must have a negative PCR 
test taken in English language within 0-96 hours before arrival. 
o No need test for age 0-2 years old. 
o No need test for diplomatic mission in Iran. 

 Nationals of Iran who stayed abroad longer than 2 weeks and who 
do not have a medical certificate with a Coronavirus (COVID-19) 
Molecular test, written in English or approved by an Iranian 
consulate, are subject to Coronavirus (COVID-19) PCR test and 
quarantine. 

 Passengers are subject to medical screening and quarantine. 

 Iraq citizens who do not have a valid visa or residence of Iran are 
not allowed to enter. 

 Based on the travel advisory restriction issued by United Arab 
Emirates Government, nationals of United Arab Emirates are not 
allowed to travel to Iran. 

 For more information: Please Check 

Hard Copy 
Form 

 

 
İspanya 

Spain 
 

Update date: 
30.11.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçuştan önce dijital olan Sağlık Kontrol 
Formunu ‘’İSPANYA SEYEHAT SAĞLIK SPHT’’ doldumanız ve QR kod 
almanız gerekmektedir.  

 Riskli ülkelerden gelen tüm yolcular için varıştan 0-72 saat önce 
alınmış ve İngilizce/İspanyolca olarak yazdırılmış veya elektronik 
formatta negatif PCR COVID-19 testi olmalıdır. 

 Muaf yolcular; 
o Transit yolcular ve uçuş ekipleri Pcr testten muaftır. 

 Riskli Ülkeler: 

 Avrupa Birliği ülkeleri / Avrupa Ekonomik Alanı; Almanya, Avusturya, 
Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Hırvatistan, Danimarka 
(Faroe Adaları ve Grönland hariç) Slovakia, Slovenya, Estonya, 
Fransa, Yunanistan (Notio Aigao bölgeleri hariç),Macaristan, İtalya, 
Letonya, Lihteştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç (Rogaland, 
Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, 
Agder, Vestland, Trøndelag ve Troms og Finnmark bölgeleri hariç), 
Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç. 

 Üçüncü Dünya ülkeleri; Arnavutluk, Andorra, Arjantin, Ermenistan, 
Azebaycan, Belize, Belarus, Bosna Hersek, Brazil, Yeşil Burun Adaları, 
Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Curaçao, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Gürcistan, 
Cebelitarık (Birleşik Krallık), Guam, İran, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, 
Kuzey Makedonya, Fas, Moldavya, Monako, Karadağ, Filistin, 
Panama, Fransız Polinezyası (Fransa), Porto Riko, Birleşik Krallık, San 
Marino, San Martin, Sırbistan, İsviçre, Ukrayna. 

o Sağlık bilgi formu için lütfen tıklayınız. 

 İspanya vatandaşları ve ikamet izni olan kişiler 

 Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İzlanda, İrlanda (Rep.), İtalya, Letonya, Lihtenştayn, 
Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre vatandaşları. 

 Andorra, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İzlanda, İrlanda (Rep.), İtalya, Letonya, Lihtenştayn, 
Litvanya, Lüksemburg, Malta sakinleri, Monako, Hollanda, Norveç, 
Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, 
İspanya, İsveç veya Vatikan (Holy See); oturumu olan yolcular. 

 Schengen Üye Devletleri tarafından verilen D tipi vizeye sahip 
yolcular 

 İspanya vatandaşlarının evli olmayan partnerleri. İspanya 
konsolosluğu tarafından verilen ilişkilere dair bir onay almaları 
gerekmektedir. 

 What you need to do: Before your flight you must fill the online 
Health Control Form ‘’ SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH ‘’ and get a QR 
code.   

 All passengers arriving from high risk countries must have a 
negative PCR COVID-19 test taken within 0-72 hours and must be 
in English / Spanish printed or in electronic format.  

 Exempt passengers; 
o Transit passengers and crews exempt Pcr test. 

 High risk countries: 
o European Union countries/European Economic Area; Germany, 

Austria ,Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Croatia, 
Denmark (except the Faroe Islands and Greenland), Slovakia, 
Slovenia, Estonia, France, Greece (except the regions of Notio 
Aigao), Hungary, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 
Luxembourg,Malta,Norway (except the regions of Rogaland, 
Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og 
Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag and Troms og 
Finnmark),Netherlands,Poland,Portugal, Romania, Sweden. 

o Third countries; Albania, Andorra, Argentina, Armenia, 
Azerbaijan, Belize, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Cape 
Verde, Canada, Colombia, Costa Rica, Curaçao, United Arab 
Emirates,United States of America, Russian Federation, Georgia, 
Gibraltar(United Kingdom), Guam, Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, 
North Macedonia, Morocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, 
Palestine, Panama, French Polynesia (France), Puerto Rico, 
United Kingdom, San Marino, San Martin, Serbia, Switzerland, 
Ukraine. 
o Link for the health declaration form. 

 Nationals and residents of Spain 

 Nationals of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, 

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 

Iceland, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 

Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 

Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden,Switzerland. 

 Residents of Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, 

Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, 

Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, 

Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, 

Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, 

Sweden or Vatican City (Holy See); 

 Passengers with an D type visa issued by a Schengen Member State 

Online 
Form 

https://www.mofa.gov.iq/en/
https://www.mofa.gov.iq/en/
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://en.mfa.ir/
https://en.mfa.ir/
https://www.spth.gob.es/
https://www.spth.gob.es/
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Şirket İçi (Internal) 

 Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, 

Tayland, Uruguay ve Çin’den gelen yolcular, 

 17 Aralık 2019 ile 21 Haziran 2020 arasında süresi dolan İspanya 
oturum izinleri ve D tipi İspanya vizeleri, 21 Aralık 2020 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

 İspanya kimlik belgesinin kullanımı (DNI), 13 Mart 2020 tarihinden 
sonra geçerliliğini yitirmiş olması şartı ile 13 Mart 2021 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

o Bu süre uzatmalar, İspanyol pasaportları için geçerli değildir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 Passengers who are unmarried partners of nationals of Spain. They 

must have a confirmation of their relationship issued by a consulate 

of Spain. 

 Passengers arriving from, Australia, Japan, New Zealand, Rwanda, 

Sinapore, South Korea, Thailand, Uruguay and China 

 Residency permits and D type visas issued by Spain that expired 

between 17 December 2019 and 21 June 2020 are accepted for 

entry until 21 December 2020. 

 The use of the Spanish identity document (DNI) has been extended 

until March 13, 2021, provided that it expired after March 13, 2020. 

o These time extensions are not valid for Spanish passports. 

 For more information: Please Check 
 

 
İsrail 
Israel 

 
Update date: 
04.11.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçuştan önce dijital olan Bilgi ve Seyahat 
Onay Formunun doldurulması gerekmektedir.  
o Online Seyahat Bilgi Formu ve İzolasyon Formu için lütfen tıklayınız. 
o Seyahat Bilgi Formu ve İzolasyon Formu olmayan misafirler uçuşa 

kabul edilmeyecektir. 
- Görev için seyahat edecek Diplomatik Pasaport sahipleri 
formlardan muaftırlar. 

 İsrail vatandaşları 

 İsrail mülteci (iltica) pasaportlarına sahip yolcular 

 İsrail Konsolosluğu, İsrail Nüfus Otoritesi veya İsrail Dışişleri Bakanlığı 
tarafından verilen giriş izin formuna sahip yabancı yolcular, 

 Transit olarak yolcular kabul edilmemektedir. 

 Yolcular 14 gün karantinaya tabidir. 

 Bilgi ve Seyahat Onay Formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken 
şartlar; 
o Hasta olmamak, 
o İyileşmiş bir hasta olmamak, 
o 14 gün içerisinde herhangi bir belirti göstermemek, 
o 14 gün içerisinde bir hasta ile yakın temasta bulunmamış olmak, 
o 14 gün içerisinde ev karantinasında bulunan bir hasta ile aynı 

ikamet yerinde bulunmamak; eğer bulunuldu ise ev karantinası 
şartlarına uymuş olmak, 

o Form için doğru bilgilerin girilmesi. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Before your flight you must fill the online 
Declaration and Travel Approval Form.  
o Link for Online Travel Information Form and Isolation Form. 
o Passengers who do not have an Online Travel Information 

Form and Isolation form will not be accepted to the flight. 
- Passengers with Diplomatic Passport travelling on duty not 
required forms. 

 Israel nationality, 

 Passenger with an Israel Travel Document, 

 Foreign passengers with an entry approval form via Consulates, 
Population and Immigration Authority of Israel or the Ministry of 
Foreign Affairs of Israel, 

 Passenger travel as transit not allowed. 

  Passengers are subject to quarantine for 14 days. 

 Conditions to be considered when fill up the Information and 
Travel Approval Form;  

 Not being ill, 

 Not being a recovered covid patient, 

 Showing no covid semptoms in the last 14 days, 

 Not being in contact with a covid positive passenger, 

 Did not stay in the same place of residence with a person obligated 
to be quarantined, and if he did – he acted in accordance with the 
recommendations of the Ministry of Health for home quarantine 
that were given pursuant to section 2(e) of the Home Quarantine, 

 Order correct information must be fill on the form. 

 For more information: Please Check 

Online 
Form 

 

 
İsveç 

Sweden 
 

Update date: 
18.09.2020 

 İsveç vatandaşları ve onların aile üyeleri, 

 İsveç oturum kartı sahipleri ve onların aile üyeleri, 

 Andora, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, 
Luxemburg, Malta, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, Vatikan, 
İngiltere vatandaşları ve onların aile üyeleri 

 Andora, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İngiltere, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, 
Litvanya, Luxemburg, Malta, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, 
Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve 
Vatikan oturum sahipleri ve onların aile üyeleri veya bu ülkelerden 
alınmış 3 aydan uzun süreli ‘’D’’ tipi vize sahipleri 

 Aile bağlarına örnek olarak; birinin kocası, karısı, birlikte yaşadığı veya 
çocuğu 

 Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney 
Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay ülkelerinin herhangi ikamet eden 
vatandaşlar (Yolcunun belirtilen bu ülkelerde yaşıyor olduğunu 
kanıtlaması halinde) 

 Askeri Personel 

 Öğrenciler 

 Gemi Adamı 

 İsveç'ten transfer uçuş yapacak yolcular 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 Nationals of Sweden and their family members 

 Residence permit holders of Sweden and their family members 

 Nationals of Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, 
Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, 
Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, 
Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, Vatican, British and their family members, 

 Passengers with a residence permit or a national D type visa issued 
for more than 3 months by Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, 
Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, 
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, 
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Vatican, British and 
their family members. 

 Example of family ties is being someone's husband, wife, cohabiting 
partner or child. 

 Passengers who reside in the following countries; Australia, 
Canada, Georgia, Japan, New Zeeland, Rwanda, South Korea, 
Thailand, Tunisia and Uruguay (The passenger will need to show 
that she/he actually resides in one of the countries above.) 

 Military personnel 
 Passengers traveling as students 
 Merchant seamen 
 Passengers who will transit flight from the Sweden 
 For more information: Please Check 

 

 

 
İsviçre 

Switzerland 
 

Update date: 
13.10.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 İsviçre ve Lihtenştayn vatandaşları ve oturum sahipleri, 

 Avrupa Birliği ve İngiltere vatandaşları, 

 Avrupa Birliği ve İngiltere vatandaşlarının aile üyeleri. Aile üyesi 
olduklarını kanıtlamaları halinde, 

 İsviçre üzerinden ülkesine direkt transit olarak dönecek Schengen 
ülkeleri oturum ve D tipi vize sahipleri, 

 What you need to do: Health Declaration Form that will be 
distributed during the flight must be filled. 

 Nationals or residents of Switzerland or Liechtenstein, 

 Nationals of EEA Member States and British nationals, 

 Family members of nationals of EEA Member States and British 
nationals. They must present proof of their relationship, 

 Residence or D type visa holders of Schengen Member States 
returning directly via Switzerland to their country of residence, 

Hard Copy 
Form 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx
https://govforms.gov.il/mw/forms/Quarantine@health.gov.il?displang=en
https://govforms.gov.il/mw/forms/Quarantine@health.gov.il?displang=en
https://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
https://govforms.gov.il/mw/forms/Quarantine@health.gov.il?displang=en
https://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspx
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/
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Şirket İçi (Internal) 

 İsviçre vatandaşlarının ve oturumu olanların evli olmayan partnerleri, 
yazılı bir davetiyeleri olmalı ve ilişkilerini kanıtlamaları gerekmektedir.  

 İsviçre’ye ait D tipi vize sahibi yolcular, 

 Sağlık alanında resmi toplantılar için görevli olan C tipi vize sahipleri, 

 16 Mart 2020 tarihinden sonra verilmiş olan C tipi İsviçre vize sahipleri 
istisnai durumlarda giriş yapabilirler, 

 İsviçre makamları tarafından verilmiş seyahat izin formu olan yolcular, 

 İsviçre üzerinden kendi ülkelerine transfer uçuş gerçekleştirecek kişiler, 
(Devam uçuş biletlerini beyan etmeleri gerekmektedir.) 

 İsviçre’de bir şirkette iş sözleşmesi olan veya iş belgesi bulunan 
yolcular, 
Basel (BSL) uçuşları için kurallar eğer misafir Fransa sınırından giriş 
yapacaksa; 

 Türkiye, Cezayir, Bahreyn, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 
Ekvador, Irak, Iran, Israil, Lübnan, Fas, Rusya, Ukrayna, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Panama, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, 
Zimbabve’den gelen veya son 30 gün içinde bu ülkelerden birinde 
bulunan 11 yaş ve üstü misafirlerin uçuş saatine kadar son 72 saat 
içerisinde alınmış negatif PCR (Covid-19) testi beyan etmeleri 
gerekmektedir.  

 
 

 Yolcular 10 gün karantinaya tabidir.  
o Karantina muafiyetlerinin listesi için tıklayınız 
 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 
 

 Passengers who are unmarried partners of residents and nationals, 
of Switzerland. They must have a written invitaiton and present 
proof of their relationship, 

 Passengers with a D visa issued by Switzerland,  

 C type visa holders who are in charge of official meetings in the field 
of health, 

 Passengers traveling with VISA Type “C” may only be accepted if 
Visa has been issued after 16 MAR 20 in a valid exceptional case, 

 Passengers with a travel permit issued by Switzerland authorities, 

 Passengers who will make transfer flights to their home countries 
via Switzerland (They must declare on-going flight tickets.) 

 Passengers with an employment contracts or employment 
certificates in a company in Switzerland, 
Rules For Basel(BSL) flights if passengers entry from France border 
; 

 All passengers coming from or resided in the last 30 days Turkey, 
Algeria, Bahrein, China, Democratic Republic of the Congo, 
Ecuador, Irak, Iran, Israel, Lebanon, Morocco, Russia, Ukraine, 
United Arab Emirates, Panama, United States of America, South 
Africa, Zimbabwe ages 11 and over who travel to France must have 
a negative PCR (Covid-19) test result between 0-72 hours before 
arrival.  
 
 

 Passengers are subject to quarantine for 10 days.  
o Link for a list of quarantine exemptions 

 For more information: Please Check 
 

 
İtalya 
Italy 

 
Update date: 
29.07.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir.  

 İtalya vatandaşları veya ikamet eden kişiler 

 İş seyahatinde olan yolcular, acil sağlık nedenleri, görevde seyahat 
eden sağlık personeli, acil durum nedenleri olan kişiler 

 Avrupa Birliği, Schengen üyesi, İsviçre, İngiltere, Andorra, Monako, , 
San Marino ve Vatikan (Holy See) ülkeleri vatandaşları, ikamet / aile 
üyesi kartı ve D tipi vize sahipleri, 

 İtalya vatandaşlarının ve İtalya oturumu olanların partnerleri. İlişkilerini 
kanıtlamaları gerekmektedir. 

 Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Kore, Karadağ, Fas, 
Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Tayland, Tunus veya Uruguay’dan 
gelen misafirler, 

 Nakliye hizmeti yapan yolcular; eksiksiz bir bildirim formu sunmalı ve 
girişlerini, giriş bölgesinin yerel sağlık birimlerinde (ASL) Önleme 
Departmanına bildirmelidir. 

 Yolcular 14 gün karantinaya alınır. (İtalya’daki kalış süreleri 72 saati 
geçmezse ve iş gereği durumlarda seyahat eden yolcular hariç, belirli 
ihtiyaçlar halinde ek olarak 48 saat bu süre uzatılır.)  
 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 Nationals or residents of Italy 

 Passengers traveling on business, urgent health reasons, 
healthcare personnel traveling on duty, emergency reasons 

 European Union, Schengen member, citizens of Switzerland, 
England, Andorra, Monaco, San Marino and Vatican (Holy See) 
countries, holders of residence / family member card and holders 
of type D visa, 

 Partners of a residents and nationals of Italy. They must present 
proof of their relationship. 

 Passengers arriving from Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japan, 
Korea (Rep.), Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, 
Serbia, Thailand, Tunisia or Uruguay, 

 Passengers must present a completed self-declaration form to the 
transporting carrier and must communicate their entry to the 
Department of Prevention at local health units (ASL) of the 
entrance district. 

 Passengers are subject to quarantine for 14 days. This does not 
apply to passengers traveling on business if their stay in Italy does 
not exceed 72 hours and if granted, the additional 48 hours of a 
justified extension for specific needs. 

 For more information: Please Check 

Hard Copy 
Form 

 

 
Katar 
Qatar 

 
Update date: 
13.10.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Doha’ya varıştan önce “EHTERAZ” 
uygulamasını indirmelisiniz. Android & iOS 

 Türkiye Cumhuriyeti'nden Doha'ya seyahat edecek yolcular aşağıda 
belirtilen Türkiye'deki akredite tıp merkezlerinden Doha’ya uçuş saati 
itibari ile 48 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi yok ise tıbbi tarama 
ve karantinaya tabidir. 
o Otel karantina rezervasyonu için tıklayınız. 
o Karantina muafiyetlerinin listesi için tıklayınız.  
o Bu tıp merkezleri: 
1. Ankara Şehir Hastanesi / Ankara 
2. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi / İstanbul 
3. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul 
4. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi /Sakarya 
5. İstanbul Sağlık Bilimleri Ünv. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 
6. Cerrahpaşa Hastanesi / İstanbul 
7. Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi / 

Trabzon 
8. Muğla Bodrum Devlet Hastanesi /Muğla 
9. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Antalya 

 Katar vatandaşları, 

 GCC ülke vatandaşları, 

 Katar oturum kartı sahibi yolcular, 
o Geri dönüş izin belgesi fiziki çıktısı gerekmektedir. 

 What you need to do: Passengers should download application 
“EHTERAZ” before arriving to Doha. Android & iOS 

 Passengers travel to Doha from the Republic of  Turkey  are 
subject to medical screening and quarantine if they do not have 
negative PCR test within 48 hours before departure time from the 
country and the test at one of the accredited medical centers in 
Turkey. 
o Link for hotel quarantine reservation. 
o Link for a list of quarantine exemptions.  
o Those medical centers are namely: 

1. Ankara City Hospital in Ankara 

2. Basaksehir Cam ve Sakura Hospital in Istanbul 

3. Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital in Istanbul 

4. Sakarya University Trainig and Research Hospital/Sakarya 

5. İstanbul Health Sciences University Kanuni Sultan Suleyman 

Education and Reseach Hospital 

6. Cerrahpaşa Hospital /İstanbul 

7. Yavuz Selim Osteopathic and Reabilitation Hospital /Trabzon 

8. Mugla Bodrum State Hospital / Muğla 

9. Antalya Training and Research Hospital /Antalya 

 Nationals of Qatar 

 National of GCC Countries 

 Residence permit holders of Qatar, 
o They must have an exceptional return permit with a print. 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa.html
https://www.esteri.it/mae/en/
https://www.esteri.it/mae/en/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moi.covid19&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/ehteraz/id1507150431
https://www.discoverqatar.qa/welcome-home/
https://www.discoverqatar.qa/welcome-home/
https://www.discoverqatar.qa/welcome-home/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moi.covid19&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/ehteraz/id1507150431
https://www.discoverqatar.qa/welcome-home/
https://www.qatarairwaysholidays.com/qa-en/welcome-home-7-night-booking/overview
https://www.qatarairwaysholidays.com/qa-en/welcome-home-7-night-booking/overview
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Şirket İçi (Internal) 

o Geri dönüş izin belgesi eşiliğinde karantina oteli rezervasyonu 
ibraz etmeleri gerekmektedir. (Ev karantinası ve özel karantina 
yazılı izin belgeleri hariç)  

 Katar vatandaşlarının sponsorluğunda seyahat eden Katar oturum 
sahibi yolcular. 

 GCC ülke vatandaşlarının sponsorluğunda seyahat eden Katar oturum 
sahibi yolcular. 

 Yetişkin refakatçisi olmadan seyahat eden 18 yaş altı misafirler otel 
rezervasyonu zorunluluğundan muaf tutulup, ev karantinasına tabi 
olacaktır. 

 Katar’dan Hindistan’a devam edecek misafirlerin Hindistan 
Konsolosluğu veya Hükümeti tarafından seyahat izin/onay formu/maili 
ibraz etmek zorundalar. 
o Geri dönüş izin belgesi gerekmemektedir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

o They must present a quarantine hotel reservation 
accompanied by a return permit. (Except for home quarantine 
and private quarantine written on permits) 

 Passenger who have Qatar residence card and travelling with their 
Qatari sponsor without exceptional return permit, 

 Passenger who have Qatar residence card and travelling with their 
GCC Countries sponsor without exceptional return permit, 

 Guests under 18 years of age traveling without an adult companion 
will be exempt from hotel reservation and will be subject to home 
quarantine, 

 Passengers traveling from Qatar to India needs an approval letter 
or mail from the Indian Embassy or Government. 

 For more information: Please Check 

 

  
 

 

 
Kazakistan 
Kazakhstan 

 
Update date: 
29.10.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Kazakistan’a seyahat edecek tüm misafirlerin varış itibari ile 0-72 saat 
içerisinde alınmış negatif PCR testi olmalıdır. Testlerin çıktı alınarak 
fiziki olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. 
Muaf: 
o Kazakistan vatandaşları ve Kazakistan oturum-kimlik sahipleri ( 7 

gün karantinada kalması şartıyla) 
o 0-5 yaş arası misafirler PCR testten muaftır. 

 Kazakistan’a gelen tüm yolcuların ateş ölçümü yapılacak. 

 Kazakistan vatandaşları ve onların eşleri, ebeveynleri, çocukları 

 Kazakistan oturum sahipleri ve onların eşleri, ebeveynleri, çocukları 

 Diplomatik pasaportu olan yolcular ve onların aile bireyleri, 

 Öğrenci olarak seyahat eden yolcular, 

 Türkiye, Rusya, Belarus, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Güney Kore, Hollanda, Mısır ve Almanya vatandaşları 
normal vize kurallarına göre giriş yapabilirler. 

 Transfer olarak yolcu kabul edilmektedir. 

 Tedavi amaçlı gidecek misafirler aşağıdaki kliniklerden davetiyesi 
olması koşuluyla seyahat edebileceklerdir; 

 RSE on REM "Research Institute of Traumatology and Orthopedics" of 
the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan 

 KF UMC "National Research Center for Motherhood and Childhood" 

 NJSC "National Scientific Cardiac Surgery Center" 

 JSC "National Scientific Center of Oncology and Transplantology" 

 JSC "National Scientific Medical Center" 

 JSC "National Center for Neurosurgery" 

 LLP "National Scientific Oncological Center" 

 JSC "Scientific Center of Pediatrics and Pediatric Surgery" 

 JSC "National Scientific Center for Surgery named after A.N. Syzganov " 
 JSC "Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology" 

 JSC "Scientific Research Institute of Cardiology of Diseases" 

 NJSC Kazakh National Medical University named after S. D. 
Asfendiyarova " 

 JSC "Central Clinical Hospital", Almaty 

 JSC "National Scientific Medical Center", Nur-Sultan 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 All passenger who travel to Kazakhstan must have a negative PCR 
test result between 0-72 hours before arrival. Test must be print-
out physically (hard copy) and must be submitted. 
Excepmt: 
o Kazakhstan citizens and Kazakhstan residence or ID holders 

(Provided that it remains in quarantine for 7 days) 
o Guests aged 0-5 are exempt from PCR testing. 

 Fever measurement will be made for all passengers coming to 
Kazakhstan. 

 Nationals of Kazakhstan and their spouses, parents, children, 

 Residents of Kazakhstan and their spouses, parents, children, 

 Passengers with a diplomatic passport and their family members, 

 Passengers traveling as students, 

 Nationals of Turkey, Russia, Belarus, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 
Ukraine, United Arab Emirates, South Kore, Netherlands, Egypt 
and Germany can enter according to normal visa rules. 

 Transit passengers via ALA are allowed to travel. 

 Passengers travelling for treatment purposes will be able to 

travel with an invitation letter from following clinics; 

 RSE on REM "Research Institute of Traumatology and Orthopedics" 
of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan 

 KF UMC "National Research Center for Motherhood and 
Childhood" 

 NJSC "National Scientific Cardiac Surgery Center" 

 JSC "National Scientific Center of Oncology and Transplantology" 

 JSC "National Scientific Medical Center" 

 JSC "National Center for Neurosurgery" 

 LLP "National Scientific Oncological Center" 

 JSC "Scientific Center of Pediatrics and Pediatric Surgery" 

 JSC "National Scientific Center for Surgery named after A.N. Syzganov " 
 JSC "Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology" 

 JSC "Scientific Research Institute of Cardiology of Diseases" 

 NJSC Kazakh National Medical University named after S. D. 
Asfendiyarova " 

 JSC "Central Clinical Hospital", Almaty 

 JSC "National Scientific Medical Center", Nur-Sultan 

 For more information: Please Check 

Hard Copy 
Form 

 

 
Kırgızistan 
Kyrgyzstan 

 
 

Update date: 
06.12.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Varışta dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun pasaport kontrolü öncesi doldurulması gerekmektedir. 

 Resmi vize kuralları geçerlidir. 

 Kırgızistan vatandaşları hariç seyahat edecek tüm misafirlerin varış 
itibari ile 0-72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi olmalıdır. 

    PCR testten muaf olan misafirler; 
o Diplomatlar, konsolosluk kurumları ve uluslararası kuruluşların 

çalışanları ve onların aile üyeleri, 
o Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların delegasyon 

üyeleri, 
o Seçim süreci için Kırgızistan'a gelecek uluslararası gözlemciler, 
o 0-7 yaş arasındaki yolcular. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed on arrival must be filled before passport control. 

 Official visa regulations are in force. 

 Passengers traveling except Kyrgyzstan citizens must have a 
negative PCR test result between 0-72 hours before arrival. 

     PCR test exempt guests; 
o Diplomats, employees of consular institutions and 

international organizations and their family members, 
o Members of the delegations of foreign states and 

international organizations, 
o International observers who will come to Kyrgyzstan for the 

election process, 
o Passengers aged 0-7. 

 For more information: Please Check 

Form On 
Arrival 

 

 
KKTC 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 8-23 Aralık 2020 tarihleri arası seyahat eden tüm yolculara 7 günlük 
karantina uygulanacaktır.  

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 Valid for 8-23 2020 December, All passegners who will travel to 
TRNC subject to quarantine for 7 days. 

 
 
 
 

https://mofa.gov.qa/en
https://mofa.gov.qa/en
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa?lang=en
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa?lang=en
https://mfa.gov.kg/en
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa?lang=en
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Şirket İçi (Internal) 

Northern 
Cyprus 

 
Update date: 
07.12.2020 

 KKTC’ye seyahat edecek bütün misafirlerin numune veriliş tarihi 0-3 
gün (0-72 saat) içerisinde olan negatif PCR testi olması gerekmektedir. 
Testlerin çıktı alınarak fiziki çıktının ibraz edilmesi gerekir. İngilizce veya 
Türkçe dil zorunluluğu bulunmaktadır. 
o 0-5 yaş için test zorunluluğu yoktur. (5 yaş dâhil) 

 KKTC-ECN varışlı uçuşlarda, Türkiye'de yapılmış olan PCR testlerinde 
QR kodu olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecektir. QR kodlu 
testi bulunmayan misafirler, E-NABIZ sistemi üzerinden QR kodlu test 
sonuçlarına ulaşıp çıktı alabilmektedir. 
-Yurtdışından aktarmalı olarak seyahat eden misafirlerde QR kod şartı 
aranmamaktadır. 
-8 Aralık 2020 itibariyle Türkiye’den KKTC’ye seyahat eden misafirler 
için HES kodu kontrolü zorunlu hale gelmiştir. Temaslı misafirlerin 
seyahate kabul edilmemesi gerekmektedir. 
-8 Aralık 2020 itibariyle test ve karantina ücretlerinin (KKTC 
vatandaşları dahil) aşağıda yer alan hesap numaralarına yatırılmış 
olması ve işlem yapılan personel tarafından kontrol edilmesi zorunlu 
hale gelmiştir. Dekontlarını ibraz edemeyen yolcular kabul 
edilmeyeceklerdir. 
Karantina Ücretinden Muaf Olacaklar;  
-Sağlık Kurulu kararı ile tedavi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk 
edilen hast ve refakatçileri, 
-KKTC vatandaşı olup yurt dışında ve Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi 
görenler, 
-KKTC’de Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi görenler, 
ALICI ADI: KKTC MALIYE BAKANLIGI 
ALICI ADRESI: KKTC MALIYE BAKANLIGI LEFKOSA-KKTC 
BANKA ADRESI: SHT. MUSTAFA AHMET RUSO SOKAK NO:11 KUCUK 
KAYMAKLI LEFKOSA KKTC 
TC ZIRAAT BANKASI 
TL: 2255 TL 
HESAP NO: 40298710-5001 
IBAN: TR290001000860402987105001 
USD: 289 US 
HESAP NO: 40300032-5001 
IBAN: TR470001000860403000325001 
EURO: 238 EURO 
HESAP NO: 40298710-5002 
IBAN: TR470001000860402987105002 
GBP: 214 STG 
HESAP NO: 40298710-5004 
IBAN: TR450001000860402987105004 

 Risk kategorileri tek kategoriye indirgenmiştir. 

 Bütün misafirler son 3 gün içerisinden yapılmış negatif PCR test sonucu 
ile seyahat kabul edilecektir.  

  KKTC’ye seyahat eden tüm misafirler 7 gün karantinaya alınacaktır. 
o KKTC’ye giriş yapmak isteyen ve adada en fazla 3 gün kalacak 

kişiler, ülkeye girişte negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri ve 
girişte yapılacak ikinci PCR test sonuçları çıkıncaya kadar otel ve 
merkezi izolasyon merkezinde beklemek şartı ile karantina 
uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Otel 
rezervasyonları olmayan diğer kişiler 2. PCR test sonuçları 
çıkıncaya kadar Bakanlığın belirlediği merkezi izolasyon yerlerinde 
bekleyeceklerdir.  

o Ülkeye giriş tarihinden 4 gün önce veya daha eski tarihlerde 
alınan PCR test sonuçları girişlerde geçerli sayılmayacaktır.  

 Birleşik Krallık’ta yapılmış ‘NHS’ testler sms olsa dahi kabul edilecektir. 
İngiltere’den KKTC’ye seyahat edecek yolcuların seyahat tarihlerinden 
0-3 gün (0-72) arasında alınmış negatif PCR testi olması gerekmektedir. 
Bu yolculara ikinci PCR testi yapılacak ve 7 günlük karantinada 
kalacaklardır. İngiltere’de eğitim gören KKTC uyruklu öğrenciler kendi 
üniversiteleri tarafından yapılan tüm Covid-19 testleri geçerlidir. 
Uygulama sadece Birleşik Krallık ile sınırlıdır.  

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 
 

 Passengers travel to TRNC must have a negative PCR test issued 
(sample given date) at most 0-3 days (0-72 hours) before arrival. 
Test must be print-out physically (hard copy) and must be 
submitted. English or Turkish language is mandatory. 
o No need test for age 0-5. (Including 5 years old) 

 PCR tests made in Turkey without QR code are not allowed to join 
to flight for departing to TRNC. Passengers who have not a PCR test 
without QR code, they can get their results in E-NABIZ system with 
QR code. 
-PCR test with QR code is not required for passenger in transit 
abroad. 
-Valid from 8 December 2020, HES code control will become 
mandatory for all passengers travelling from Turkey to TRNC. 
Passengers have warning about “Contact” from HES APP should not 
be allowed to travel. 
-Valid from 8 December 2020, it has become mandatory for the test 
and quarantine fees (including TRNC citizens) to be deposited into 
the following account numbers and controlled by the personel with 
whom the transaction is made. Passengers who cannot present 
their receipts will not be accepted. 
Passenger who are exempted from the quarantine cost; 
-Patients who were referred to Republic of Turkey and their 
companions with the decision of the Healt Board, 
-TRNC citizens who are studying undergraduate and graduate 
degrees abroad, 
-Students who undergraduate and graduate education in TRNC, 
RECIPIENT NAME: KKTC MALIYE BAKANLIGI 
DIRECTION: KKTC MALIYE BAKANLIGI LEFKOSA-KKTC 
BRANCH BANK: SHT. MUSTAFA AHMET RUSO SOKAK NO:11 KUCUK 
KAYMAKLI LEFKOSA KKTC 
TC ZIRAAT BANKASI 
TL: 2255 TL 
HESAP NO: 40298710-5001 
IBAN: TR290001000860402987105001 
USD: 289 US 
HESAP NO: 40300032-5001 
IBAN: TR470001000860403000325001 
EURO: 238 EURO 
HESAP NO: 40298710-5002 
IBAN: TR470001000860402987105002 
GBP: 214 STG 
HESAP NO: 40298710-5004 
IBAN: TR450001000860402987105004 

 Risk categories are reduced to one category. 

 All passengers will be accepted to travel with a negative PCR test 
result made within the last 3 days. 

 All passengers travel to TRNC subjected quarantine for 7 days. 
o Passengers who want to enter the TRNC and stay on the 

island for a maximum of 3 days will be able to enter the 
country without quarantine, on the condition that they submit 
the negative PCR test results at the entrance to the country 
and wait at the hotel or central isolation center until the 
second PCR test results come out. Other people without hotel 
reservations will wait at the central isolation locations 
determined by the Ministry until the second PCR test results 
are available.  

o PCR test results taken 4 days before or earlier than the date of 
entry to the country will not be considered valid for entries. 

 "NHS" tests made in the UK will be accepted even if they have sms. 
Passengers traveling from UK to TRNC must have a negative PCR 
test taken between 0-3 days (0-72) from their travel dates. These 
passengers will be given a second PCR test and will remain in 
quarantine for 7 days. TRNC students studying in the UK are valid 
for all Covid-19 tests made by their universities. This stiuation is 
limited to the UK only. 

 For more information: Please Check 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hard Copy 
Form 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kuveyt 
Kuwait 

 
Update date: 
18.09.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Yolcuların kalkış öncesi ‘SHOLINK’ 
uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Android & iOS 

 Tüm yolcuların, 96 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi olmalıdır. 
o 0-6 yaş arasındaki yolculardan test istenmemektedir. 
o Kuveyt’ten transfer uçuşu olan yolculardan test istenmemektedir. 

 Kuveyt vatandaşları, 

 Kuveyt vatandaşlarının birinci derece yakınları,(Yakınlıklarını 
kanıtlamaları gerekmektedir.) 

 Kuveyt oturumu sahipleri; 

 What you need to do: Passengers must install 'SHOLINK' in their 
personal device before departure. Android & iOS 

 Passengers must have a medical certificate with a negative PCR test 
result issued at most 96 hours before arrival. 
o No need test for age 0-6 years old. 
o No need test for transit passenger from Kuwait. 

 Nationals of Kuwait, 

 First-degree family members of nationals of Kuwait(They must 
present proof of their relationship), 

 Residence holders of Kuwait; 

 

https://mfa.gov.ct.tr/tr/
https://mfa.gov.ct.tr/tr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healthcarekw.app&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/shlonik-%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D9%83/id1503978984
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healthcarekw.app&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/shlonik-%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D9%83/id1503978984
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Şirket İçi (Internal) 

o Afganistan, Arjantin, Fransa, Yemen, Ermenistan, Bangladeş, 
Bosna Hersek, Brezilya, Şili, Çin (Halk Cumhuriyeti), Kolombiya, 
Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Hong Kong (Çin SAR), Hindistan, 
Endonezya, İran, Irak, İtalya, Kosova (Rep.), Lübnan, Meksika, 
Moldova (Rep.), Karadağ, Nepal, Kuzey Makedonya (Rep.), 
Panama, Pakistan, Peru, Filipinler, Sırbistan, Singapur, İspanya, Sri 
Lanka veya Suriye’den gelen veya son 14 gün içinde bu ülkelerde 
bulunan oturum sahibi olan yolcuların ülkeye girişine izin 
verilmeyecektir.  

 Diplomatik ve Hususi pasaport sahibi olan yolcular(Konsolosluktan 
seyahat izin belgesi almaları gerekmektedir.) 

 Kuveyt oturum iznini beyan edemeyen yolcular, 'Kuveyt Mobil Kimlik' 
uygulamasından gösterdikleri ‘Dijital Sivil Kimlik’ ile de giriş 
yapabilirler. 

 Yolcular tıbbi tarama ve 14 gün ev karantinasına tabidir. 

 Varışta vize verilmesi askıya alınmıştır. 

 GCC ülke vatandaşları Sivil Kimlik kartı ile giriş yapamazlar. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 
 

o Passengers with a residence of Kuwait who have been in or 
transited through Afghanistan, Armenia, Argentina, France, 
Yemen, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Chile, 
China (People's Rep.), Colombia, Dominican Rep., Egypt, Hong 
Kong (SAR China), India, Indonesia, Iran, Iraq, Italy, Kosovo 
(Rep.), Lebanon, Mexico, Moldova (Rep.), Montenegro, Nepal, 
North Macedonia (Rep.), Panama, Pakistan, Peru, Philippines, 
Serbia, Singapore, Spain, Sri Lanka or Syria in the past 14 days 
are not allowed to enter. 

 Passengers with a Diplomatic or Special passport,(They must have 
an OK TO TRAVEL authorization obtained from the state of Kuwait 
embassy), 

 Passengers not holding original residence permit issued by Kuwait 
are allowed to enter with a Digital Civil ID issued via the 'Kuwait 
Mobile ID' app. 

 Passengers are subject to medical screening and self-isolation for 
14 days. 

 Visa on arrival facilities has been suspended. 

 Nationals of GCC countries are not allowed to enter with a Civil ID 
card. 

 For more information: Please Check 
 

 
Kosova 
Kosovo 

 
Update date: 
27.09.2020 

 

 Resmi vize kuralları geçerlidir. 

 Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, İzlanda, İrlanda, 
Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, 
Slovenya, İspanya ve İngiltere’den gelecek yolcuların varışta 0-72 saat 
arasında alınmış PCR testi ibraz etmeleri gerekmektedir. Testi olmayan 
yolcular 7 günlük karantinaya tabi tutulacaktır. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 Official visa regulations are in force. 

 Passengers arriving from Austria, Belgium, Croatia, Czechia, 
Hungary, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Netherlands, 
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and United 
Kingdom are required to submit a PCR test taken between 0-72 
hours upon arrival. Passengers without a test will be subject to a 7 
day quarantine.  

 For more information: Please Check 

 

 

 
Lübnan 

Lebanon 
 

Update date: 
29.09.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçuştan önce dijital olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir.  
o Sağlık bilgi formu için lütfen tıklayınız. 

 Resmi vize kuralları geçerlidir. 

 Lübnan vatandaşları dâhil tüm yolcuların, 96 saat içerisinde alınmış 
negatif PCR testi olmalıdır, ayrıca Lübnan’a varışta Sağlık Bakanlığı 
tarafından 50 dolar karşılığında 2. bir PCR testi yapılacaktır.  

  PCR test ve 50 dolar ücret ödemesinden Muaf yolcular: 
o 12 yaşından küçük çocuk yolcular 

o Lübnan’dan seyahat eden ve bir hafta içinde geri dönecek olan 

yolcular 

o Transit seyahat edecek yolcular 

 Havalimanında bulunan sağlık otoritesi tarafından gerekli görülmesi 
halinde 72 saat içinde tekrar PCR testi yapılabilir, bu PCR testin ücreti 
yolcular tarafından karşılanacaktır. 

 Lübnan’a gelen ve PCR test sonucu pozitif çıkan yolcular iyileşene kadar 
Lübnan Sağlık Bakanlığının direktiflerine uymak zorundadır. 

 26 Haziran sonrasında satılan biletlerde 50 dolarlık PCR test ücreti bilet 
ücretine dâhildir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Before your flight you must fill the online 
Health Declaration Form.  
o Link for the health declaration form. 

 Official visa regulations are in force. 

 Passengers including Lebanon citizens need to have negative PCR 
test result not older then 96 hours and upon arrival all passengers 
shall be subjected to second PCR test performed through Labs 
authorized by the Lebanese ministry of public health at the airport, 
the cost of the test will be 50 Usd. 

 PCR test and 50 Usd fee Exemptions: 
o Passengers who younger than 12 years old 

o Passengers who travelled out of Lebanon and will return within 

one week are exempted from doing PCR tests their departure 

station 

o Passengers who travel as transit 

 If needed to, passenger should be subjected to another PCR test 
72hrs after their arrival, by a lab which will be designated by the 
MOPH medical team at the airport. that test will be on the 
passenger own cost. 

 Passengers who already arrived at Lebanon and then their PCR tests 
Results were positive, shall follow the directives of the Ministry of 
Public Health in Lebanon until they recover. 

 Tickets sold after 26th June includes 50 dolar PCR test cost. 

 For more information: Please Check 

Online  
Form 

 

 
Macaristan 

Hungary 
 

Update date: 
31.10.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Macaristan vatandaşları ve aile üyeleri, 

 Çekya, Polonya ve Slovakya vatandaşları, 1 Eylül'den önce 
Macaristan'da en az bir gecelik otel rezervasyonu ve 5 gün içinde 
alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olmaları şartıyla. 

 Macaristan’a ait 90 günden uzun süreli verilmiş olan oturma iznine 
sahip yolcular ve onların aile üyeleri, 

 Macaristan’a ait D tipi vize sahipleri, 

 Macaristan sınır onay (HATAROZAT) evrakı sahipleri, 

 Macaristandan transfer devam edecek yolcular yeterli seyahat 
belgeleri olması koşuluyla ülkeye kabul edilecektir, 

 Macaristan'a kültürel veya spor etkinlikleri için gelen yolcuların, 5 gün 
içerisinde ve son 48 saat içerisinde alınmış iki negatif PCR test sonucuna 
sahip olmaları koşuluyla, etkinliğin resmi organizatörü tarafından 
düzenlenen kişisel bir davet mektubu olan yolcular. 

 İş için seyahat eden yolcular, 

 Yolcular tıbbi tarama ve 10 gün karantinaya tabi olacaktır. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 
  

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight, must be filled. 

 Hungary citizens and their family members, 

 Nationals of Czechia, Poland and Slovakia provided that they have 
at least one night booked accommodation in Hungary booked 
before 1st of september and they have one negative PCR test 
result within 5 days before entry. 

 Passengers with a residence permit issued by Hungary for more 
than 90 days and their family members, 

 D-type visa issued by Hungary, 

 Hungarian border approval (HATAROZAT) document holders, 

 Passengers transiting from Hungary to another country, they must 
be able to prove that they are allowed to enter the final 
destination, 

 Passengers arriving for cultural or sport events in Hungary are 
allowed to enter with a personal invitation letter issued by the 
official organizer of the event provided that they have two 
negative PCT test results issued within 5 days and at most 48 
hours before arrival, 

 Passengers traveling on business, 

 Passengers are subject to medical screening and 10 days 
quarantine. 

Hard Copy 
Form 

https://www.mofa.gov.kw/en/
https://www.mofa.gov.kw/en/
https://www.mfa-ks.net/en/
https://www.mfa-ks.net/en/
https://survey123.arcgis.com/share/988ba32e1b634902ba3b14c3e4f1614d
https://moph.gov.lb/en/Pages/2/24870/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF-2019
https://survey123.arcgis.com/share/988ba32e1b634902ba3b14c3e4f1614d
https://moph.gov.lb/en/Pages/2/24870/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF-2019
https://www.bud.hu/en/covid_19/information_on_entering_and_leaving_hungary
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Şirket İçi (Internal) 

 For more information: Please Check 

 

 
Makedonya 
Macedonia 

 
Update date: 
15.10.2020 

 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Kısıtlama bulunmamaktadır. Resmi vize kuralları geçerlidir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight, must be filled. 

 No restrictions. Official visa regulations are in force. 

 For more information: Please Check 
 

Hard Copy 
Form 

 

 
Mısır 
Egypt 

 
Update date: 
28.09.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Resmi vize kuralları geçerlidir. 

 Mısır vatandaşları dâhil tüm yolcuların, 72 saat içerisinde alınmış 
negatif PCR testi istenmektedir ancak HRG veya SSH’ye gidecek ve PCR 
testi olmayan yolcular ise varışlarında ücretini ödemek şartıyla PCR 
testi yaptırabilirler. 
o 0-6 yaşındaki yolculardan test istenmemektedir.  

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight, must be filled. 

 Official visa regulations are in force. 

 Passengers including Egypt citizens need to have a negative PCR 
test result not older then 72 hours and if passengers arriving to HRG 
or SSH and who do not have a PCR test, can get a PCR test on the 
condition that they pay its expense on arrival. 
o  No need test for age 0-6 years old.  

 For more information: Please Check 

Hard Copy 
Form 

 

 
Norveç 
Norway 

 
Update date: 
17.09.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Norveç vatandaşları, oturum izni olan ve D tipi vize sahibi kişiler 

 15 Mart 2020'den sonra Norveç tarafından verilen vizeye sahip olan 
yolcular. 

 Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, 
İrlanda (Rep.), İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, 
Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, 
Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere oturum sahipleri 

 Norveç oturumu olanların eşleri, aile bireyleri, ebeveynleri ve çocukları. 
İlişkilerini kanıtlamaları gerekmektedir. 

 Norveç vatandaşlarının ve oturumu olanların evli olmayan partnerleri, 
ilişki bildirim formları olması gerekmektedir. 
o İlişki Bildirim Formu İçin Tıklayınız 

 Norveç üzerinden kendi ülkelerine dönecek Andorra, Avusturya, 
Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda 
(Rep.), İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, 
Monako, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, 
Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Vatikan (Holy See) ve İngiltere 
vatandaşları ve aile üyeleri. 

 Norveç'e eğitim için seyahat eden yolcular. Norveç'te öğrenci olarak 
oturma izni aldıklarını belirten bir karar evrakı almış olmaları 
gerekmektedir. 

 Seyahat emri olan NATO personelleri ve onların aile üyeleri, 

 Gemi adamı, 

 Yolcular 10 günlük karantinaya tabidir.  
o Karantina muafiyetlerinin listesi için tıklayınız. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight, must be filled. 

 Nationals, residents and D type visa holders of Norway, 

 Passengers with a visa issued by Norway after 15 March 2020. 

 Residents of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 
Iceland, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and United Kingdom 

 Spouses, partners, parents, children of residents of Norway. They 
must proof their relationship, 

 Unmarried partners of national and residents of Norway, they must 
have a relationship declaration form. 
o Link For Relationship Declaration Form 

 Nationals and family members of Andorra, Austria, Belgium, 
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Italy, 
Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, 
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Vatican City (Holy See) and 
British nationals returning via Norway to their country of residence 

 Passengers traveling to study in Norway. They must have received 
a decision letter stating that they have been granted a residence 
permit as a student in Norway 

 NATO staff with travel order and their family members, 

 Merchant seamen, 

 Passengers are subject to quarantine for 10 days.  
o Link for a list of quarantine exemptions. 

 For more information: Please Check 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hard Copy 
Form 

 

 
Pakistan 
Pakistan 

 
Update date: 
26.11.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler:  Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 

Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Yolcuların ‘PASS TRACK’  uygulamasını indirmesi ve uygulamadan veya 

belirtilen link üzerinden Kayıt Formunu doldurarak, aldığı onayı çıktısı 

ile uçuş öncesi ibraz etmesi gerekmektedir. Android & iOS 

o Engelli yolcular ‘PASS TRACK’ uygulamasından muaftır. 

 Tüm misafirlerin uçak kalkış itibari ile 96 saat aşmamış negatif 
Coronavırus (COVID-19) RT-PCR testi olmalıdır. Kabul edilen testler; 
COVID-19 PCR, COVID-19 Gerçek Zamanlı RT-PCR, COVID-19 RT-PCR, 
SARS-CoV2 GeneXpert, SARS-CoV2 PCR, SARS-CoV2 Gerçek Zamanlı RT-
PCR, SARS-CoV2 RT-PCR ve SARS-CoV2 Xpert Xpress. 
o Bu kural seyahat başlangıç noktaları aşağıda belirtilen 

ülkelerden olanlar için uygulanmaz; 

 Avustralya, Çin, Fil Dişi Sahili, Küba, Fiji, Finlandiya, İzlanda, Japonya, 
Kazakistan, Laos, Malavi, Maldivler, Namibya, Yeni Zelanda, Nijerya, 
Ruanda, Güney Kore, Suudi Arabistan, Senegal,  Sri Lanka, Vietnam.  
o 16 Aralık itibarı ile bu kural seyahat başlangıç noktaları aşağıda 

belirtilen ülkelerden olanlar için uygulanmaz; 
Avustralya, Çin, Fil Dişi Sahili, Küba, Fiji, İzlanda, İrlanda, 
Kazakistan, Laos, Maldivler, Yeni Zellanda, Nijerya, Norveç, 
Ruanda, Güney Kore, Suudi Arabistan, Senegal, Singapur, Güney 
Sudan,  Sri Lanka, Tayvan, Togo, Uruguay, Vietnam Zambiya. 
 
 
 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight, must be filled. 

 Passengers must install 'PASS TRACK' in their personal device and 
must fill from APP or link the online Registration Form and get a 
print of their approval. Android & iOS  
o Disabled passengers are exempt from the ‘’PASS TRACK’’ 

application. 

 Passengers must have a medical certificate with a negative 
Coronavirus (COVID-19) RT-PCR test result. The test must have 
been taken at most 96 hours before departure. Tests accepted are 
COVID-19 PCR, COVID-19 Real Time RT-PCR, COVID-19 RT-PCR, 
SARS-CoV2 GeneXpert, SARS-CoV2 PCR, SARS-CoV2 Real Time RT-
PCR, SARS-CoV2 RT-PCR and SARS-CoV2 Xpert Xpress 
o This does not apply Passengers directly arriving from; 

               Australia, China, Ivory Coast, Cuba, Fiji, Finland, Iceland, 
Japan, Kazakhstan, Laos, Malawi, Maldives, Namibia, New Zealand, 
Nigeria, Rwanda, South Korea, Saudi Arabia, Senegal, Sri Lanka, 
Vietnam.  
o Effective 16 December this does not apply Passengers 

directly arriving from;  
o               Australia, China, Ivory Coast, Cuba, Fiji, Iceland, 

Ireland,  Kazakhstan, Laos, Maldives, New Zealand, Nigeria, 
Norway, Rwanda, South Korea, Saudi Arabia, Senegal, 
Singapore, South Sudan, Sri Lanka, Taiwan, Togo, Uruguay, 
Vietnam, Zambia. 

o  

Hard Copy 
Form 

https://www.bud.hu/en/covid_19/information_on_entering_and_leaving_hungary
https://www.mfa.gov.mk/en/
https://www.mfa.gov.mk/en/
https://www.mfa.gov.eg/
https://www.mfa.gov.eg/
https://www.udi.no/globalassets/global/aktuelt/korona/solemn-declaration-on-relationship.pdf
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/
https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/
https://www.udi.no/globalassets/global/aktuelt/korona/solemn-declaration-on-relationship.pdf
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/
https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.passtrack.nitb.gov.pk&hl=en
https://apps.apple.com/tr/app/pass-track/id1531996732?l=tr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.passtrack.nitb.gov.pk&hl=en
https://apps.apple.com/tr/app/pass-track/id1531996732?l=tr
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Şirket İçi (Internal) 

 PCR testten ve PASS TRACK uygulamasından muaf olan yolcular; 
o 12 yaşından küçük yolcular, 
o Engelli yolcular, 
o Üst düzey uluslararası delegasyonlar. 

 Resmi vize kuralları geçerlidir. 

 Yolcular ve Havayolu mürettebatı tıbbi taramaya tabidir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 Exempt from PCR test and PASS TRACK application;  
o Passengers less than 12 years, 
o Disabled passengers, 
o High level international delegations. 

 Official visa regulations are in force. 

 Passengers and Airline crew members are subject to medical 
screening. 

 For more information: Please Check 
 

 

Polonya 
Poland 

 

Update date: 
17.09.2020 

 

 

 Avrupa Birliği vatandaşları ve aile üyeleri ile oturum sahipleri, 

 Schengen üye devletlerinin vatandaşları ve aile üyeleri ile oturum 
sahipleri, 

 Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, 
İrlanda (Rep.), İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, 
Malta'dan gelen yolcular, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, 
Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre veya Birleşik Krallıktan gelen 
yolcular, 

 Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Kore (Cumhuriyeti), Yeni 
Zelanda, Tayland ve Tunus vatandaşları ve oturum sahipleri, 

 Geçerli C tipi Schengen vizesi ile turistik amaçla seyahat eden Belarus 
vatandaşları, 

 Eğitim amaçlı seyahatini kanıtlayabilen öğrenciler, 

 Yolcular 14 gün karantinaya tabidir.  
o Karantina muafiyetlerinin listesi için tıklayınız 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 European Union and their family members  

 Schengen member countries and their family members 

 Passengers arriving from Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, 
Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland or United 
Kingdom; 

 Nationals and residents of Australia, Canada, Georgia, Japan, Korea 
(Rep.), New Zealand, Thailand and Tunisia; 

 Nationals of Belarus with a valid C type Schengen visa travelling as 
tourist, 

 Students who have documented their study to a Border Guard 
officer. 

 Passengers are subject to quarantine for 14 days.  
o Link for a list of quarantine exemptions 

 For more information: Please Check 

 

 

 
Romanya 
Romania 

 

Update date: 
04.12.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçuştan önce dijital olan Yolcu Bilgi 

Formunu doldumanız ve QR kod almanız gerekmektedir. 

o Sağlık Bilgilendirme formu için tıklayınız.  

 Andorra, Avusturya, Belçika, Bulgaristan Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İngiltere, İzlanda, İrlanda (Rep.), İtalya, Letonya, 
Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Norveç, 
Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, 
İsveç, İsviçre ve Vatikan (Holy See) vatandaşları ve oturum sahipleri, 

 AB Üye Ülkeleri tarafından verilen D tipi vizeye sahip yolcular 

 Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, 
Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda (Rep.), İtalya, Japonya, Kore 
(Rep.), Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, 
Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, 
Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Uruguay 
ve Vatikan (Holy See)’den gelen yolcular 

 Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, 
İrlanda (Rep.), İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, 
Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, 
Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre veya İngiltere vatandaşlarının aile 
üyeleri 

 36 saat içerisinde Romanya’dan devam bileti olan Biometrik Moldova 
pasaport sahibi yolcular  

 Askeri personeller 

 Gemi adamları 

 Öğrenciler 

 Yolcular karantinaya tabi tutulabilir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Before your flight you must fill the online 
Passenger Locator Form and get a QR code. 
o Link for the health declaration form. 

 Nationals and residents of Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, 
Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, 
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, 
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom 
and Vatican City (Holy See), 

 Passengers with an D type visa issued by an EU Member State 

 Passengers arriving from Andorra, Australia, Austria, Belgium, 
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Italy, 
Japan, Korea (Rep.), Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, 
Portugal, Romania, Rwanda, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, Thailand, Uruguay and Vatican City (Holy 
See); 

 Family members of nationals of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, 
Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland 
or United Kingdom 

 Nationals of Moldova (Rep.) with a biometric passport traveling via 
Romania for a maximum of 36 hours. 

 Military personnel 

 Merchant seamen 

 Students 

 Passengers could be subject to quarantine. 

 For more information: Please Check 

Online 
Form 

 

 
Rusya Fed. 

Russian Fed. 
 

Update date: 
08.09.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir. 

 Rusya vatandaşları hariç seyahat edecek tüm misafirlerin varış itibari ile 
0-72 saat içerisinde Rusça veya İngilizce olarak alınmış negatif PCR testi 
olmalıdır. PCR test için 0-72 saat hesabı baz alınmalıdır.  

(Noter tasdikli Rusça tercümesi olan PCR testi kabul edilmektedir.) 

 Rusya Federasyonu vatandaşları. 

 Rusya’ya ait (pasaport şeklinde) oturum izni olan kişiler. 
(Pasaport içerisinde kaşe olarak olan süreli oturumlar kabul edilmez) 

 Rus vatandaşı ile evliliklerini ve birinci derece akrabalıklarını 
ispatlayabilecek kişiler 

 Türkiye vatandaşları (Rusya vize kurallarını karşılamaları şartıyla) 

 Türkiye Cumhuriyeti oturum izni olan diğer ülke vatandaşları (Rusya 
vize kurallarını karşılamaları şartıyla) 

 Rusya Federasyonu'nda bulunan diplomatik misyonlar, konsolosluklar 
ve uluslararası kuruluşların akredite veya atanmış çalışanları ve aile 
üyeleri 

 Resmi heyet üyeleri 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled. 

 Passengers traveling except Russian citizens must have a negative 
PCR test taken in Russian or English language within 0-72 hours 
before arrival. The PCR test should be based on 0-72 hours for 
calculation.  
(PCR test which is a notarized translation to Russian is accepted.) 

 Nationals of the Russian Fed. 

 Passengers with Russian Residence Permits (like a passport) 

(Temporary residence which is like a stamps in the passport are not 

accepted) 

 Passengers who can prove their marriage and first-degree relatives 

with the Russian citizens 

 Turkish citizens (Provided they meet the Russian visa requirements) 

 Other nationals who have residence permit of Republic of Turkey 

(Provided they meet the Russian visa requirements) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mofa.gov.pk/
http://mofa.gov.pk/
https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel
https://www.gov.pl/web/diplomacy
https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel
https://www.gov.pl/web/diplomacy
https://chestionar.stsisp.ro/
http://www.mae.ro/en
https://chestionar.stsisp.ro/
http://www.mae.ro/en
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Şirket İçi (Internal) 

 Transit olarak seyahat edecek yolcular 

 Kendi ülkelerine aktarmalı olarak devam eden Bağımsız Devletler 
Topluluğu, Abhazya Cumhuriyeti ve Güney Osetya Cumhuriyeti 
vatandaşları 

 Ukrayna’nın Donetsk veya Lugansk bölgelerinde ikamet ettiğini 
kanıtlayan Ukrayna vatandaşları veya vatansız yolcular 

 Rusya’ya yüksek vasıflı spor uzmanları olarak girecek veya Rusya’da 
gerçekleştirilen spor faaliyetlerine katılacak yolcular 

 Rusya’da tedavi olacaklarını kanıtlayan yolcular 

 Yakın bir akrabasının ölümü ile ilgili olarak verilen diplomatik, ticari 
veya normal vizelerin yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın özel kararı 
ile verilen vizelere sahip kişiler 

 Yakın bir akrabanın ölümü ile ilgili olarak seyahat edecek kişiler, ölüm 
belgesinin kopyalarını ve aile ilişkilerini doğrulayan bir belgeye sahip 
vizesiz seyahat edebilen ülkelerden yolcular 

 İlişki durumunu onaylayan belgenin bir kopyasının sunulmasına tabi 
olarak aile üyeleri (eşler, ebeveynler, çocuklar, evlat edinen 
ebeveynler, evlat edinilmiş ebeveynler, evlat edinilmiş veliler), Rusya 
vatandaşlarının vekilleri ve mütevellileri olan yolcular 

 Rusya vatandaşları ‘’https://www.gosuslugi.ru/’’ adresinde bulunan 
formu doldurmalı ve varışlarından itibaren 3 gün içerisinde negatif PCR 
testlerini web adresine yüklemeliler. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

  Accredited or appointed employees of diplomatic missions, 
consular offices, international organizations located in Russian Fed. 
and their family members 

 Members of official delegations 

 Passengers who travel as transit 

 Citizens of the Commonwealth of Independent States, the Republic 
of Abkhazia and the Republic of South Ossetia continuing with a 
transfer to their home country 

 Ukrainian citizens or stateless travelers who can prove their 
residence in the Donetsk or Lugansk regions of Ukraine 

 Passengers who will enter Russia as highly skilled sports 
professionals or participate in sports activities in Russia 

 Passengers who prove that they will be treated in Russia 

 Travelers with diplomatic, business or normal visas issued in 
connection with the death of a close relative, as well as visas issued 
by special decision of the Russian Ministry of Foreign Affairs 

 Passengers from visa-free countries coming in connection with the 
death of a close relative, having copies of death certificate, as well 
as a document confirming family relations 

 Passengers who are family members (spouses, parents, kids, 
adoptive parents, adopted), guardians and trustees of citizens of 
the Russian Fed., subject to the presentation of a copy of a 
document confirming the relationship status 

 Russian citizens must fill special form on portal of state services of 
the Russian Federation (https://www.gosuslugi.ru/) and upload the 
result of PCR test within 3 calendar days. 

 For more information: Please Check 

Hard Copy 
Form  

 
 
 
 
 
 
 

 
Sırbistan 

Serbia 

Update date: 
27.09.2020 

 Kısıtlama bulunmamaktadır. Resmi vize kuralları geçerlidir.  

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 No restrictions. Official visa regulations are in force. 

 For more information: Please Check 

 

 

 
Suudi 

Arabistan 
Saudi 

Arabia 
 

Update date: 
05.10.2020 

 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçak içerisinde dağıtılacak olan Sağlık Bilgi 
Formunun doldurulması gerekmektedir.  
o Önleyici tedbirler bilgilendirme yazısı uçak içerisinde dağıtılacaktır. 

 Suudi Arabistan’a seyahat edecek tüm yolcuların 72 saat içerisinde 
alınmış negatif PCR testi olması gerekmektedir.(Suudi Arabistan 
vatandaşları ve 8 yaşından küçük çocuklar hariç) 
o Çocukların PCR test yaptırmaları için uygun yaşın belirlenmesinde 

geldikleri ülkelerin farklı uygulamaları ve düzenlemeleri dikkate 
alınmalıdır. 

 Son 14 gün içerisinde Arjantin, Brazilya veya Hindistan da bulunmuş 
yolcular seyahat edemez. 
(Suudi Arabistan hükümeti tarafından verilmiş resmi davetiye sahibi 
yolcular hariç) 

 Suudi Arabistan vatandaşları, 

 Suudi Arabistan oturumu olanlar, 

 Suudi Arabistan’a ait giriş, çıkış, ikame ve ziyaret vizesi olanlar, 

 Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman vatandaşları, 

 Yolcular karantinaya tabidir. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 What you need to do: Health Declaration Form, which will be 
distributed during the flight must be filled.  
o Preventive measures letter will be distributed to all passengers 

on board. 

 All Passengers must have a negative PCR test result issued at most 
72 hours before arrival.(except Saudi Arabian citizens and under 8 
year old child passengers) 
o The diffrent regulations of the departure country must be 

considered and observed in determining the approptiate age 
to conduct a PCR test for children. 

 Passengers who have been in the last 14 days in Argentina, Brazil 
or India prior to arrival in Saudi Arabia are not allowed to enter. 
(Passengers who have official government invitations are excluded) 

 National of Saudi Arabia, 

 Residence holders of Saudi Arabia, 

 Entry, exit, iqama and visit visa holders of Saudi Arabia, 

 National of Bahrain, Kuwait, Oman and United Arab Emirates, 

 Passengers are subject to quarantine. 

 For more information: Please Check 

Hard Copy 
Form 

 

 
Ukrayna 
Ukraine 

 
Update date: 
29.09.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Yolcuların kalkış öncesi ‘ACT AT HOME’ 
uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Android & iOS 

 Resmi vize kuralları geçerlidir. 

 Ukrayna vatandaşları ve süresiz Ukrayna oturumu olan yolcular hariç 
tüm yolcuların Covid-19’u kapsayan bir sağlık sigorta poliçesi olmalıdır. 
o Bu sağlık sigortası KBP, LWO ve HRK istasyonlarına varışta ücret 

karşılığı alınabilecektir, 

o Bu sağlık sigortası IEV ve OZH istasyonlarına varışta alınamamaktadır, 

o Ayrıca misafirler https://visitukraine.today/ web sitesi üzerinden de 

sigortalarını alabileceklerdir, 

 Yolcular karantinaya tabidir. 
o Karantina muafiyetlerinin listesi için tıklayınız. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız. 

 What you need to do: Passenger must install 'ACT AT HOME' in 
their personal device before departure. Android & iOS 

 Official visa regulations are in force. 

 All passengers, except Ukraine citizens and passengers who have an 
indefinite Ukrainian residence must have a Covid-19 health 
insurance policy. 
o This medical insurance can be obtained at arrival on KBP, LWO 

and HRK stations, 

o This medical insurance can not be obtained at arrival on IEV and 

OZH stations, 

o Also passengers can obtain their insurance via 

https://visitukraine.today/ website 

 Passengers are subject to self-isolation. 
o Link for a list of quarantine exemptions. 

 For more information: Please Check 

 

 

 
Umman 
Oman 

 
Update date: 
13.11.2020 

Sizin yapmanız gerekenler: Yolcuların ‘TARASSUD+’ ve ‘HMushrif’ 
uygulamasını indirmesi gerekmektedir Android & iOS ve kalkış öncesi 
Yolcu Kayıt Formunu doldurmalı ve QR kod almanız gerekmektedir.  
o Yolcu Kayıt Formu için tıklayınız. 

o Yolcu Kayıt Formu olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecektir. 

 Umman'a seyahat edecek tüm yolcuların Umman'a varış saatinden 96 
saat önce yapılan negatif COVID-19 PCR testi olması gerekmektedir. 

 What you need to do: Passengers must install ' TARASSUD+' and 
‘HMushrif’ in their personal device Android & iOS and must fill the 
online Traveler Registration Form and get a QR code. 
o Link for the health declaration form. 

o Passengers who do not have an Traveler Registration Form will 

not be accepted to the flight. 

 All passengers arriving in Oman are required to present a negative 
COVID-19 PCR test conducted within 96 hours prior to the 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&data=02%7C01%7C%7Cdb0b9be5b6bb4754f32b08d83223a94a%7C6aedade51f234235a473873e1c3094e3%7C1%7C0%7C637314476329490832&sdata=IQp9x%2Bffg8NXeX9yQ5RZQsVdMIIElehc8kQYV6w8EnY%3D&reserved=0
https://www.mid.ru/en/main_en
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&data=02%7C01%7C%7Cdb0b9be5b6bb4754f32b08d83223a94a%7C6aedade51f234235a473873e1c3094e3%7C1%7C0%7C637314476329490832&sdata=IQp9x%2Bffg8NXeX9yQ5RZQsVdMIIElehc8kQYV6w8EnY%3D&reserved=0
https://www.mid.ru/en/main_en
http://www.mfa.gov.rs/en/
http://www.mfa.gov.rs/en/
https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/pages/default.aspx
https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/pages/default.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.diia.quarantine&hl=ru
https://apps.apple.com/ua/app/%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/id1504695512?l=ru
https://visitukraine.today/
https://www.visitukraine.today/
https://www.visitukraine.today/
https://mfa.gov.ua/en
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.diia.quarantine&hl=ru
https://apps.apple.com/ua/app/%D0%B4%D1%96%D0%B9-%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/id1504695512?l=ru
https://visitukraine.today/
https://www.visitukraine.today/
https://mfa.gov.ua/en
https://play.google.com/store/apps/details?id=om.gov.moh.tarassudapplication&hl=en
https://apps.apple.com/om/app/tarassud/id1502105746
https://covid19.moh.gov.om/#/traveler-reg
https://play.google.com/store/apps/details?id=om.gov.moh.tarassudapplication&hl=en
https://apps.apple.com/om/app/tarassud/id1502105746
https://covid19.moh.gov.om/#/traveler-reg
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Şirket İçi (Internal) 

COVID-19 PCR testi, doğrulanmış ve onaylanmış bir tıbbi test sonucu 
olmalıdır. 
-15 yaşından küçük çocuklar Pcr testten muaftır. 
-Umman'da akredite yabancı elçiliklerde çalışan ve Umman'ı ziyaret 
eden diplomatlar COVID-19 gerekliliklerinden muaftır. 

 Yolcuların varış itibari ile negatif Pcr test olması ve varış itibari ile 8. 
günde ikinci Pcr test yaptırması ve sonucunun negatif olması halinde 
(7) gün karantinada kalırlar. Yolcular 8. günde COVID-19 PCR testi 
yapmak istemezse, karantina varış tarihinden itibaren (14) gün devam 
edecektir. 

 Umman vatandaşları, 

 Geçerli Umman oturum sahipleri, 
o Yolcuların en az bir aylık süresi olan ve Covid-19 tedavisini ve 

Umman’ı kapsayan sağlık sigortası yaptırmaları gereklidir. 

 Yolcular, varışta Pcr teste tabi tutulacaklardır. 
o Uçuş ekipleri ve 15 yaşından küçük yolcular için geçerli değildir. 

 Umman’a 1-7 günlük seyahat edecek yolcular PCR testine tabi tutulur 
ve (Tarrasud +) kaydolmaları ve 25 OMR hizmet bedelini ödemeleri 
gerekmektedir. 

 Umman’a 7 günden fazla bir süre için seyahat edecek yolcular, 14 
günlük karantina, (Tarrasud +) bilezik ile PCR testine tutulur ve 25 OMR 
hizmet bedelini ödemeleri gerekmektedir. 

 Yolcular 14 günlük karantinaya alınabilirler. 

 Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

scheduled time of arrival in Oman. The COVID-19 PCR test shall be 
a validated and certified medical test result. 
-Children of age fifteen (15) years and below are exempted from 
the COVID-19 PCR test. 
-Diplomats working at foreigner embassies accredited to Oman and 
diplomats visiting Oman are exempted from the COVID-19 
requirements for passengers to and from Oman. 

 The quarantine period is amended to be (7) days from the date of 
arrival in Oman if the passenger has negative results of a COVID-19 
PCR test conducted on arrival and another COVID-19 PCR test 
conducted on the 8th day. If the passenger does not wish to 
undertake a COVID-19 PCR test on the 8th day, the quarantine will 
continue for (14) days from the date of arrival. 

 Nationals of Oman, 

 Valid residents holders of Oman 
o Passengers must have an insurance to cover medical expenses in 

Oman for a period of one month, 

 Passengers are subject to Coronavirus (COVID-19) PCR test. 
o This does not apply to aircraft crews and passengers younger 

than 15 years. 

 Arrivals to Oman for a period of 1 to 7 days are subject to COVID-
19 PCR test and are required to register in (Tarassud+) and pay the 
cost of services of OMR 25.  

 Arrivals to Oman for a period more than 7 days are subject to 
COVID-19 PCR test with a 14 days quarantine, (Tarrasud+) bracelet 
and pay the cost of services of OMR 25. 

 Passengers could be subject to quarantine for 14 days. 

 For more information: Please Check 

Ürdün 
Jordan 

 

Update date: 
08.12.2020 

 Sizin yapmanız gerekenler: Uçuştan önce dijital olan Yolcu Bilgi 

Formunu doldumanız ve QR kod almanız gerekmektedir. 

o Ürdün sağlık bilgi formu için tıklayınız. 
o Online Bilgi formu olmayan misafirler uçuşa kabul 

edilmeyecektir. 
o Ürdün vatandaşları hariç bütün yolcuların kalkış öncesi ‘AMAN’ 

uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Android & iOS 

 Ürdün’e seyahat edecek bütün yolcuların varıştan önce 0-120 saat 
içerisinde alınmış negatif PCR testi olması gerekmektedir. 
PCR testten muaf olanlar; 
o 5 yaş altı çocuklar 

o Görev için seyahat edecek Diplomatik Pasaport sahipleri 

 Ürdün Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış aşağıda listelenen ve 
Türkiyede bulunan akredite laboratuvarlardan alınmış PCR testleri 
kabul edilecektir; 

1. Düzen Lab / Ankara 

2. Özel Memorial Ankara Hastanesi / Ankara 

3. Tosun Tıbbi Tahliller Laboratuvarı / Antalya 

4. Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi 

/ Antalya-Alanya 

5. Özel Gaziantep Medical Park Hastanesi / Gaziantep 

6. Özel Gaziantep Anka Hastanesi / Gaziantep 

7. İzmir Medikal Park Hastanesi / İzmir 

8. Özel Medicana International İzmir Hastanesi / İzmir 

9. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Lab / Karabük 

10. Mersin Halk Sağlığı Lab / Mersin 

11. Özel VM Medical Park Mersin Hastanesi / Mersin 

12. Özel Medical Park Karadeniz Hastanesi / Trabzon 

13. Özel Imperyal Hastanesi / Trabzon 

14. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

/ Van 

15. Van Halk Sağlığı Laboratuvarı / Van 

16. Özel Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi / İstanbul 

17. Özel Düzen Laboratuvar / İstanbul 

18. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi 

Mikrobiyoloji / İstanbul 

19. Özel Medipol Özel Hastaneler Kompleksi / İstanbul 

20. Özel Memorial Bahçelievler / İstanbul 

21. Özel Ahenk Laboratuvarı / İstanbul 

22. Özel Beylikdüzü Medlife Hastanesi / İstanbul 

23. Özel Biruni Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi / Istanbul 

24. Eskişehir Özel Gürlife Hastanesi / Istanbul 

 Ürdün vatandaşları hariç bütün misafirlerin Ürdün için geçerli ve 
COVID-19 kapsayan bir sağlık sigortası olması gerekmektedir  

- Görev için seyahat edecek Diplomatik Pasaport sahipleri sağlık 

sigortasından muaftırlar. 

 What you need to do: Before your flight you must fill the online 

Passenger Locator Form and get a QR code. 

o Link for the health declaration form. 
o Passengers who do not have an online Declaration form will 

not be accepted to the flight. 
o All passengers except Jordan citizens must install 'AMAN' in 

their personal device before departure. Android & iOS 

 All passengers who travel to Jordan must have a negative PCR test 
within between 0-120 hours before arrival.  
Exempt from PCR test; 
o Children under 5 years old and 

o Passengers with Diplomatic Passport travelling on duty  

 PCR test results taken in Turkey from the accredited 
laboratories/hospitals listed below approved by the Ministry of 
Health of Jordan will be accepted. 

1. Düzen Lab / Ankara 

2. Memorial Hospital / Ankara 

3. Tosun Lab / Antalya 

4. Baskent Hospital / Antalya-Alanya 

5. MedicalPark Hospital / Gaziantep 

6. Anka Hospital / Gaziantep 

7. MedicalPark Hospital / İzmir 

8. Medicana Hospital / İzmir 

9. Karabuk Ministry of Health Lab / Karabük 

10. Mersin Ministry of Health Lab / Mersin 

11. MedicalPark Hospital / Mersin 

12. MedicalPark Hospital / Trabzon 

13. Imperial Hospital / Trabzon 

14. Yüzüncü Yıl University Medicine Fac. Lab / Van 

15. Van Ministry of Healt Lab /Van 

16. American Hospital / Istanbul 

17. Düzen Lab / Istanbul 

18. Cerrahpaşa Medicine Faculty Microbiology Lab / Istanbul 

19. Medipol Mega University Hospital / Istanbul 

20. Memorial Hospital / Istanbul 

21. Ahenk Lab / Istanbul 

22. Beylikdüzü Medlife Hospital / Istanbul 

23. Biruni Hospital / Istanbul 

24. Gürlife Hospital / Eskisehir 

 All passengers except Jordan citizens must have a valid Health 
Insurance to cover COVID-19 treatments in Jordan. 

-Passengers with Diplomatic Passport travelling on duty not 

required health insurance. 

 Another PCR test is required upon arrival in Jordan and quarantine 
will be applied due to the test result. 

Online 
Form 

https://www.mofa.gov.om/?lang=en
https://www.mofa.gov.om/?lang=en
https://www.visitjordan.gov.jo/form/
https://www.visitjordan.gov.jo/form/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Djo.gov.moh.aman%26hl%3Den&data=02%7C01%7C%7C4fce2bf8e85344ccbd4008d8321a0335%7C6aedade51f234235a473873e1c3094e3%7C1%7C0%7C637314434603372758&sdata=k1F2HjR4I3AIQcJkLVC%2FdDXF0lWw43Al6eMucNb5voU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Faman-aman-jo-jordan-covid-19%2Fid1511595289&data=02%7C01%7C%7C4fce2bf8e85344ccbd4008d8321a0335%7C6aedade51f234235a473873e1c3094e3%7C1%7C0%7C637314434603377746&sdata=g8O0ZGtiTxEPGPObf%2BgqNVDh%2BCqcu0GPzHiVq6ZSztQ%3D&reserved=0
https://www.visitjordan.gov.jo/form/
https://www.visitjordan.gov.jo/form/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jo.gov.moh.aman&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/aman-aman-jo-jordan-covid-19/id1511595289
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Şirket İçi (Internal) 

 Bütün misafirler için Ürdün varışında başka bir test daha yapılacak ve 
test sonucuna göre karantina uygulanacaktır 

 Misafirlerin sahte ya da yalan beyanda bulunmaları halinde 10.000 UD 
ceza ödemeleri gerekmektedir, 

 Sağlık turizmi için seyahat eden yolculardan sağlık sigortası ve Qr kod 
istenmemektedir. 

 Diplomatik pasaport sahibi misafirler uçuş öncesi ve varışta Pcr test 
zorunluluğundan muaftır. 

 Ürdün’den dış hat transfer yolcularına izin verilmektedir. 
o Varıştan önce 72 saat içerisinde alınmış negatif Pcr testi gereklidir. 

o Transfer uçuş süresi 6 saati geçmemelidir. 

Daha fazla bilgi için: Lütfen Tıklayınız 

 Any passenger gives falsified or incorrect information is subject to 
a fine 10,000 JD. 

 Health Insurance and Qr code are not required for medical tourism 

 Diplomats are exempted from the condition of providing PCR test 
with negative results before the flight and from conducting PCR test 
upon arrival. 

 International transfer passengers are allowed at Jordanian airports. 
o Negative Pcr test is required within 72 hours before arrival. 

o The planned transfer time is not exceeding 6 hours. 

  For more information: Please Check 

 

 
Yunanistan 

Greece 
 

Update date: 
08.12.2020 

 Türkiye’den uçuşlar askıda, uçuş izinleri sonrası kontrol edilecek. 
 

 Flights from Turkey are suspended, it will be checked after 
suspension remove. 

 

 

 

https://www.mfa.gov.jo/Default.aspx
https://www.mfa.gov.jo/Default.aspx

