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Sayı : 89780865-153-E.15l0l
Konu : İran Koroııavirüs (Covid-l 9)'I'edbirlcıi

İlgi: a) Sağlık Bakanlığının 25.06.2020 tarihlive l602 sayılı yazısı.

b) 03,06,2020 tarihli ve 875l sayılı gcnelgemiz.

c) 1 1.06.2020 tarihli ve 9288 sayılı genelgeıniz.

llgl 1c; genelgemiz ile Covid-l9 salgını ile ınücadele sürecinde Türk vatandaşları ile

yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla ülkemize giriş/çıkışlarına gctirileır

kısıtlaınalar İran kara sınır kapılarından yolcu giriş/çıkışlarına yönelik hükünıler lıariÇ

yürürlükten kaldırılmıştır.
ilgl 1c; genelgeıniz kapsanrında yeniden başlatılan Iran-Türkiye uçak seferlerinin

salgınının iran'daki mevcut scyri nedeniyte askıya alınınası sonrasında İran'dan ülkeınize
giris çıkts ıapı-ı-ıak ist.-r,..ıı kisil,_,ı,in İı,aı-ı kara sınır kapılarına _yöırelınesi nedeniyle bu
. _,.- ,ıi_,ı.- __._,--_.- ]>,_, ,,, .. __, ,__. , ,:_.::jlı biı,:]],l1_i ıııL,\ajana c.cln-ıiştir. Brı nc-deıılc İran

tr

Ilgi (b)genelgenıizi.- düzenIenç,n uluslararası ticaret amacı),la ülkeınizden transit
geçecek araç ve şoförler ile tilkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlerin giriş/çıkış
hususlarıı-ıın bu genelgeden muai'olması ve sınır kapılarından geçişlerde Valiliklerin takdir
yctkisinin saklı kalması kaydıyla;

Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırnra ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kanru kurum ve

kuruluş[arınca belirlennıiş/belirlenecek tedbirler d6hilinde, ekte yer alanların durumlarını
belgelemeleri halinde İran ile olaır kara sınır kapılarımızdayapılacak sağlık koııtrolü
neticesinde giriş/çıkışlarına müsaade edi Imesi,

I(onunun Val i l ikleri m iziKayınakam l ıklar |mızca titizlikl e takip ed i l crek görevl i

kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlannrası ve uygulamada l"ıerlrangi bir
aksaklığa mahal verilmemesi hususlarıırda;

Bılgi rc 1,eıcgıılı a,z re ıica c.leııın.

Süleynran SOYLU
Bakan

Ek: İran ile Olan Kara Sınır Kapılarımızdan
Giriş/Çıkış Yapabilecek Kişiler
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giı erek ( Ypc i C 7 - L+ DMu / - o z BM 1 k -Vhbp JP, yLlUNX C Y i ) kodul]lı 1,ızll-ıız.
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inı.N ir,E or,ax KARA SINIR KApILARIMIZDAN
cinişıçıxrş varanilEcEK rişirrn

1- Diplomatik kişiler ile birinci derece yakınları.
2- Ülkemizde oturum iznine (çalışma izni, eğitiın kurumuna kayıt, lisans ve lisansiistü

sınavlara girecek olaıılar dahil) sahip olan kişiler ile bahse konu kişilerin eŞ vc

çocukları,
3_ Aile cüzdanl veya onayh nüfus kayıt örneğı |braz etmek kaydıyla Türk vatandaŞı

ile evli olup Türkiye'de ikameti olmayan yabancı uyruklrı eşler,

4- Evliliklerini henüz ülkemiz nüfus kütüklerine tescİl etmemİş/edememiş olan

vatandaşlarlmlzln, bu evliliklerinin yurt dışı temsilciliklerimizce tescil edilmesi/

belgelendirilmesi şaflıyla eşleri, bu evlilikten doğırrrış olduğunu göstcren belgeYi

ibraz etmeleri şartıyla yabancı uyruklu çocukları.
5- Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni alnrak suretİyle l'ürk vatandaŞlığını

kaybedenler ve bunların 5901 sayılı 'fürk Vatandaşhğı Kanununun 28 inci
maddesinde beliııilen alt soylarına veriien resmi belge (Mavi Kart) hamillcri,

6- Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısında belirttiği şekilde uluslararası sağlık turizmi

mevzuatrna uygun olarak ülkemize gelecek yabancı hasta ve hasta yakınları,

7- Türkiye ile İran arasındaki ticari ve ekoıromik ilişkilerin yürütülınesi kapsamında

ticari faaliyetlerini kanıtlayan belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla ülkemizde ticari

bağları bulunan İran vatandaşları.
\ııt: Biriııci ıı-ıadcleı]e ı,er alaı-ı kişileı,hariç ı-ilkcınize giı,iş yapacak o1aıı kiŞilcr bu

,.:,.-, - :..,.,.]- .,:ıı-,,-:: -ı.']-,ıl,,,--11::ııbİ1.'ccktİr )

'. Ülkemizden çı}ış 1apabilecek kişiler
1- Diplomatik kişiler ile birinçi derece yakınları,
2- İran'da oturum iznine sahip olan Türk vatandaşları,
3- İran vatandaşları ile evli olan Türk vatandaşları,
4- Ülkemizden İran'a gitmek isteyen İran vatandaşları,
5- Türkiye ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yürütülmcsi kapsanrında

ticari faaliyetlerini karutlayan belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla İran'da ticari bağları

olan Türk vatandaşları,
Not: Birinci maddede yer alan kişiler hariç ülkemizden çıkış yapacak olan kişiler bu

haklannı pandemi tehlikesi geçene kadar ydrnızcabir det-a kullanabilecektir.)


