
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 31.05.2021 tarihli ve 11561 sayılı yazımız.
b) İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 10.06.2021 tarihli ve 9568 sayılı yazısı.

        İçişleri Bakanlığından alınan "Gürcistan/Kazakistan Resmi Aşı Sertifikası Örnekleri" konulu ilgi (b)
yazı ekte gönderilmiştir.
        
       İlgi (b)  yazı doğrultusunda bilgi ve gereğini rica ederim.      

Abdulhamit ERGUVAN
Vali a.

 Vali Yardımcısı
Ek: İlgi (b) yazı ve ekleri

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Kaymakamlıklara
Mersin Limanı Mülki İdare Amirliğine
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne
Mersin İl Jandarma Komutanlığına
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge
Komutanlığına
Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne
Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne

İçişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerine
Valilik Birimlerine
Mersin Ticaret İl Müdürlüğüne
Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

DAĞITIMLI
Sayı   :E2600263724912582 11.06.2021
Konu :Gürcistan/Kazakistan Resmi Aşı

Sertifikası Örnekleri

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: I4cas95CeIhCBrkZBpp97klkxLO7QoPX Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys

Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160  Yenişehir / Mersin
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12
ePosta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nevra YILDIZ
Şef

Telefon No:
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içişıEni garaNl-ıĞı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü İLLER İDARESİ
a a |. ! l y |] a-,.']ii ]]a.,

l0.06.202l

DAĞITIM YERLERINE

İlgi : a) 31.05.202l tarihli ve 8832 sayılı Genelgemiz.
b) Dışişleri Bakanlığı'nın 04.06.202l tarihli ve 32866876 sayılı yazısı
c) Dışişleri Bakanlığı'nın 08.06.202l tarihli ve 32870944 sayılı ya^g,

İlgi (a) GenelgemizdeAfganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan,
Sri Lanka, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapurdışında kalan diğer ülkelerden tüm sınır
kaçıı|arımızdan (kara, hava. deniz) ülkemize girişlerde girişten en az l4 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya
hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden
ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyeceği ve bu kişiler için karantina tedbiri
uygu lanınayacağı kararlaştırı lm ıştır.

Dışişleri Bakanlığı'nın ilgi (b) ve (c) yazıları ile Bakanlığımıza iletilen Gürcistan ve Kazakistan
tarafından verilen aşı sertifikası/aşı kartı örnekleri ekte gönderiImektedir.

Bilgi ve gereğini arzve rica ederim.

H. Kürşat KIRBIYIK
Bakan a.

ıller İdaresi Genel Müdürü
Ek:
l- Gürcistan Aşı Sertifikası Örneği
2- Kazakistan Aşı Kartı Örneği

Sayı :E-89780865- l 53-9568
Konu :Gürcistan4(azakistan Resmi Aşı

sertifikası Örnekleri

Dağıtım:

Gereği:

8l il valiliğine
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Jandarma Genel KomutanIığına

Bilgi:

Dışişleri Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına

Bu belge. gür,enli elektrtrııik imza ile in,ızalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 14RVJ3H-Zgn2 ke -3Lod0 z -5 9 j_ tNG-HU/TLi QN Doğrulam aLiıki: htıps://ww,ıı.lurki!ıe.gov.ır/icisleri-ebvs

Kavaklıdere Mahallesi, Atatiirk Bulvarı, No: l9l Çankaya/Ankara 06680
'felelbn No: (3l2) 422429l Faks No: (312)4l7 9386
c-Posta: s!,b(g-ıicisleri.gov-tr İnternet Adresi: httos://www,icisleri.gov.trlilleridaresi
Kep Adrcsi: icisleribakanligi@hs0 l.kep.tr

l

Bilgi için: Hııseyin HANCIOĞLU
Avrupa Birliği Uzmanı

Elffi*Elffi
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Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büytlkelçiliği
Tiirkiye Cunıhuriyeti Dışişleri §akaniığı'na
saygılarını sunar ve Büyükelçiliğin ?7 Mayıs 2021
taı,ihli ve 30/276 sayılı notasına aılbn. Kazakistan
Cuıııhuıiyeti Hükümeti Covid-19 virüsüne karşı yıırt
dışında tahsiş edilen aşı §€rtlfikalarını/pasapoıtlannı
ıanıma işlemleri başlatıldığını bildirir.

Bu bağlaında, Kazakisıan'da Covid- l 9 virüsi.ine
karşı tam doz aşılaııan kişilere yetkili makamlar
taraiından vcrilen aşı §ertifikalarının/pasaportlannın
niishasını ekte sunarak, Türkiye Cumhuriyeti yetkili
makamiarına iletilmesi hususunda Bakaılığın nazik
yardımlarını ve aracılığını rica etmekten şereidııyar.

Kaz"akistan Cuıııhuriyeti Ankaıa Btiyükelçiliği
bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı'na en derin saygılarını 1,,ineler.
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1-ıçocnıunıa

KBH-re Kı p§bı Bııtıı}ıHıuııı rypıJıbı ıııbı ıçrı ilı HbıcıııLı
(Dopma cnpı§Kıı o §ıKıııfnauııı nporuı KBIİ

I(aıı6crııı Pecny6ı ıı rıcu
{eııcayııı« caKray ııııHııcrpıirixiıı

CaHxııpunJıLıI§-3ııRğeilüoıorıııJııııq 6ışuıay rouıreri
Koıııırtr ca Hnrüpuö€ııngeuıroJıoruııecroro ıcorrpoJıı

MııxıcrepcrBğ 3ğpıaooxpııre§ırfl Pecrry6ııırıı Kasaxcrıır
Committee of §ınitıry ınd Epidemiologicai Control of the

Minisiry of fleılthcıre gf tbe Republic of Kgzıkhstın

«Baı§üırıquı.[ıH ory ryprjıbı ıHbıı(riııı})
<<Cupaııu o npoxo?ıçqoıııf H Barııı|HıuıııD)

<<certificate of vaccinationıı

QR xoıu /
QR-ıcoı/
QR code

,ş §,

Tcri, arx, axeciniı rrıı/
üFaıırıııı, uuı, crrrıecrıo/
patient full nanıe
XC}İ/I,İH}ıIIIN/
}(p«aı xou ipVH ovep ıoryııeııra/document
number
§aıaı*Naıı,ııı mxiıy opıııı/
Mecro npöBegenuf, gıxıryHaııuıı/
plact of vaccinatioıı
§.uııaşarrçpV
Bııa npoueıFıı/
Typc ofprooedure

Kopoııaıııpycruıq ııuScxqııııı ıçapcu
narııııxaqııı /

Barııııııaı{ııı tıporı{B xopoııaııpycHtıü
uııQerqux /

_Veç9lrıaqgıı*9eğ!!!st coronav inıs infecüon
l-ipenıpar a,rıyıı/
}laxueııoıaııııe npenapaıu/
Name of üc drug
Barqxxagıııııı aııaı ryııil
ğaıa noıyıeıuı naxgııııaııııı/
Date of reçeipı of va*cinnıion
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lI xğıcıı/3rnıı/sıoge * «*» ** 30*-
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I{ıııKrı,ıx Pecnyfııııeıcıı
ğeHcıyıııx cıkray *ıııııHrrpıiriuiıı

CııııırıpıııJığıK-ınu/ıĞilı|oJıürıfJıhııt 6ıı<ııııy ııoııııTeri
Kouıırer cıHırTapno-3rıuğeıuı{oJıorııqecKoro ı§oııTpoJıı

MuıırcrepcTıa 3ApıBooxpıııĞıı}ıı Pecrıyfııxıı Kaııxcı,ııı
Committeç of §ınitary ınd §pidemiologicıl Controi of the

Ministry of Heılthcıre of the Republic of Kızıküştan

<ıBaruııısuıııJııH sTy ıypı,ıbı ıHbıKrtııa»
t<Cnpınrı o npoxoııçAeüırıı Baıcı§ıHıııüg»

<rccrtifica te of vaccinıtion»ı

Teri, m:ıı, *xecixiğ arıı/
Oauulixı, xxı, uruecrıo/
patierıt full name

XC}I/H}{}ı/ıIN/
i(paı ııo*ı ipi/uoııep rloıryıı eııra/dotument
nıırnber
Bar{ııııaqıış oıxiıy opHıı/
Mççro ııpüıe,ıığI{Hı gaığıguaııırıı/

Place «ıf vac,cination
Euuıaşa ıypi/
Bı,ıı npoqçıypııl
Tlpe ofprocedure

(opouaııpycıtır ıııQenıırııa ıopcu
şarııııııaııaş /
Baıoıuxa{uı rıpOTnB ropoxanıpycxoü
nı{eı<nuu /

Vaccination against coroıavinıs infection
Ilpenapar wayul
}iaşııeııoıaıue npeııaparal
Name of the dnıg
BaıoııııaıııııIbı ıırızıı xyı i/

ğgr, a noıyueıııı* ıcıĞıırııaüı{ıı/
Dale of ıuceipı of vaçcinatiü!} , ,__
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