
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 25.06.2021 tarihli ve 10464 sayılı yazısı.

        
        Bakanlığımızın "Ukrayna ile Aşı Sertifikalarının Karşılıklı Tanınması" konulu ilgi yazısı ve eki Nota
örneği ekte gönderilmiştir.
        
         İlgi yazıda belirtilen uygulamanın Ülkemiz ile Ukrayna arasında  varılan mutabakat  çerçevesinde
sürdürülmesi hususunda;

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
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Konu :Ukrayna İle Aşı Sertifikalarının Karşılıklı

Tanınması

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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DAĞITIM YERLERiNE

İlgi ; Dışişleri Bakanlığın ı 21.06.202l tarih ve 32919489 sayılı yazısı

llgİ yazıyla: ülkeınİzle Ukrayna arasında aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına ilişkin Ukrayna
tarafınca iletilen talep doğrultusunda karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Ukrayna vatandaşlarınIn ve Ukrayna'da

1,asal olarak mukim bulunan kişilerin Ukrayna yetkili makamlarınca tarızim edilmiş Covid-l9 aşı
sertillkalarıyla ülkemize test ve karantina zorunluluğundan muaf bir şekilde girmelerine izin verildiğinin
Nota i le LJkrayna tarafına bi ldiri ldiği bel irti lmektedir.

Bu kapsamda. Dışişleri Bakanlığından alınan Nota örneği ekte gönderilmekte olup uygulamanın
ülkemiz ile Ukrayna arasında varılan mutabakat çerçevesinde sürdürülmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini afzve rica ederim.

H. Kürşat KIRBIYIK
Bakan a.

İ|ler İdaresi Genel Müdürü
Ek: İlgi Yazı ve EkiNota

Sayı ;E-89780865-0 l 0.99- l 0464
Konu :L.tkrayna İle Aşı Seıtifikalarının

Karşılıklı Tanınması

Dağıtım:

Gereği:
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Bilgi:
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Bu belge. güı,enli elckıronik imza ıle iııızalanmıştır.
Doğrulanıa Kodu: OAZ rrJ-oJ14 FO-NQYi 65-nmNDTm- j TJxmf 4 7 Doğrulama Linki: hllps://www.lurki:ıe.qov.tr/icisleri-eb},s

K avakl ıdere Mahallesi. Atatiirk Bulvarı. No: l 9 l Çankaya/Ankara 06680
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l.c. Dlşişlerı
Ankafa / Tüİkiye
teiefon: 0 {312} 292 10 00
E. posta: in{o@nıfa.gov.lı
ilıternet Adresi: http://www.mfa,8ov.tr
Kep Adresi:dlsi5leribakanligi@hs01.1(ep.tr

lı-4 l 495679."030,0l -329l9489
1 ll<rıyııa')rla aşı sertiijlülarıııın
li iı ı,şılı k l ı l:ııltnııliısı

Doktor sadlk Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100

llıı [ıelge gilvenli elektı,oııil< iıııza ile iıııza|annııştır,
lanıa

|-)ı\ di I, 1,1 İ\,1 \,Lr R l .flltiNlr

1.11kcıııizlc [.ikıal,ııa ııasııırlıı aşı sııı,tifikıılaııııııı karşılıkiı ti][ıılııüıı.§ııı2i ilişkin lJkı,ıı_vıııı

iiCız[<tııııısıı Nrrtı'ıiıı" ltarşılıklılık ilkesi çeıç*veııiıldt, l.iltrayııa yatafıdaşlafiılın ve
t.iltı,ıılııııı'da yasııl ölarak ırıı.ıkiırı bıılıınan kişil*ı:iıı Ulçı,aH:ııı yetl(ili ır"ı.alçırırrlaı:ıııca taııziırı edilıııiş
Ctır,icl-19 ıışı scili{''il<ıılıırıyla iilkenıize test \/e kııantinıı zcırı.ınlrılıığııııdaıı ıııuiıi, lıiı, şekiide
1.,"iı,ı,ııt:lt:t,iıte izin vı:ı,ilıiiği IJlirayna tarr{jilıı lıildiıilııcktediı,.

Saygı laııııılıı aızettcriııı.

Yönct Can'I EZtil.
f}akan a.

Biiyükelçi, Cieııcl Miiciiiı,
ASGM

[Ll<:

l - Nota-t Jl<rayna aşı sertifikası.pdf

Dığıtıırı:
İçişleri l}akanlığı - İüler İdaıesi Genel Mi.idüı,lüğü

İçişleri Bakaı,ılığı - Avrrıpa t}iıLiği ve Dış İüişkiler Dairesi Başkaırlığı
Sağlık }Jal<aırlığı - Avrııpa Birliği ve Dış İlişkiler Cieııel Mlidüfliiğii
Lllaştırıııa ve Altyapı tsakanlığı - Avrııpa Biıtiği ve I)ış İllşkiler Gençl Mikliirtüğü
t(i.llttiı, ve '{'ıırizıır Bal<aıılığı - Avı,upa Biı{iği ve Dış İlişt<iler Daiı,esi Başkanlığı

eL?s t

Ayrıntıh lıilgi için ırtibat; Öıgür sEYRAN
Telefoı:
E-posta :o2guİ.seyİan@mf a.goV. tİ
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://e-[ıe .tfl( odıı : dlı?at2l4a-30t'e-45 60-b803-632]d.j llıelı]0 Aclıesi:



,/' )(l | ;,| l Iii,,t, l'(] .l }.,\( iY;'.i ıQ l 5ür"i

liiı,liil,t (]ıııı,ılıı.ıı^iı,çıi Dışisleı,i Liakanlıljı, [.Jliı,ıryııa'ııııı Aııkııra i"tiiyülielçilişii'ıı,;
:i;ııiıilıiı,ıııı ıiıiiiııJ,v{: [_llıı,;ıyıı;ı l_}ışişiı:ı,i l}ııl<ıınlıiiı'ııın 1[ i"lazirııı "l0?1 l.aı"ilı r,e 660/,l],-840,.
.19:j(ı5 ııı_vılı Nııiıı'sıııa ııtıfl;ı. {]ovici-1ü aşı seı,li{ikıılııııırırı kaışılıl<lı oliırak tarıırırnü§ıııııı
'l iıı,lçi\,ç ()ııııılıı.ıriycti tn.ıııljııciıııı lıa[ıui edilıiiğiııi hildiııııelçtrııı şeı,cl clııyııı,.

[:}ıı çcı,çı:ı,cdc. i:lakıınltk Ulıı,a5rna vııtaııclaşlııı,|nırı vü [-ikrııyııa'tia yasal olııralt ıııııkim
l.ııılıııı.ıııı 1<işilcriıı 1.1krıı;*nı.ı yetkili ııtıliaıııl;ırınca taıızirır edilnıiş (kıvid-l9 aşı sı:rtifikalarıyia
'|'iiı,lıiyc'r,ı: lcst vf karaı,ıl.iııa ztırt.ııılrılıığııııdıııı ıııııııl'bir şe]ıiltle girıııcleriııe iziıı r,cı:ilcliğiııi
teyit ecleı,. z\ynı şel<ilcle l}akaniık, '['iirlc vatandaşlaııııın yanısıı,a. 'l'iirkiyc'clc yasal oleıı:ıık
nıukiırı tııılııııan kişilere de yetl<ili Ttiıl< ıııakamlarınca ita edilnıiş aşı sertitikzılaı:ının cla

{"lkrzıyneı ırıakaııılarıııca i<abtıl edileeeği aıılayışırıı kayda gcçirir.

'T'iirlriye Cıurılrııriyeti Dışişlcı:i Bal<anlığı, sözkoııusı"ı dtizcnlemeııin Dtinya Sağlık
Örgüti"i taıallııtlaıı lıeniiz oııaylan,nrayan aııcak ultısal diizcyde oııaylaıraıı aşılar için de geçerli
olıııasını teklif eder. Bakanlık ayrıca, öırtimiiztieki döı,ıenrde her iki üllçe tarafındaıı,
liişilcriıı Coı,it1- 19'claıı iyileştiğini gösteren helge ita etıııeye başleuıdığıı,ıda, lıu belgelerin de
aşı scı,ıifikasıyla ayııı ıırııarıreleyi göınıek iizere tru di.iz"eııleıııe kapsanııııa alııuııasıııın
ıJcğcı,lencl iı,i lnıcsi n i ı,ica crieı.

'['ürkil,ç Cuıırhııriyeti Dışişleri i}akıınlığı. bıı vesileyle LJluiryııa'ııın Ankaıa
13iiyiike lçil iğiııc cı,ı deı,in saygılarıııı y ineleı:.

Aııkaı,ıı, l8 Flaziraıı 202l

IIlirııyna Büy üiıelçiliği
Aıılraı,ıı


