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رویه و بخشنامه های بازرگانی
 – توسعه فروش11060 :بخشنامه شماره
1400/08/24 :تاریخ صدور
 دفاتر فروش و دفاتر خدمات مسافرتی:به
 شرایط ورود به ترکیه:موضوع

According to Turkey authorities’ notification, 1400  آبان ماه24  از یاریخ، طبق اعالم مقامات کشوووتر یهک
effective from 15th NOV 2021 the bellow
.رعایت شهایط ب شهح ذیل جهت مسافهت ب یهک الزام ست
requirements must be met by passengers for
travelling to turkey;

**Passengers arriving from Iran should submit PCR
test report with negative result at most 72 hours
prior to arriving Turkey or submit proof of 2 doses
of vaccination in English form containing a QR
code provided that the last dose was at least 14 days
before arrival. (vaccinations approved by WHO single dose of Johnson & Johnson)
**passengers aged under 12 are exempted from
PCR test report and vaccine certificate application
on entry to republic of Turkey.

**مسافهین ورودی ب کشتر یهک از مبدا ایهان ملزم ب ارائ ی
 سووواعت از زمان انجام72  با اعتبارPCR نت ج منفی آزمایش
آزمایش یا زمان رسووو دن ب یهک و یا گتاهی انجام دوز دوم
 روز از14  کد ک حداقلQR واک س نا س تن ب زبان انگل سی با
 (واکسهای مترد.زمان واکس و ناس و تن دوز دوم گذشووت باشوود
واکسن جانستن اند جانستن یک- یای د سازمان بهداشت جهانی
)دوز
 سووواع م از از ارائ نت ج منفی آزمایش12 **مسوووافهان زیه
. و یا یای دی واکسن جهت ورود ب یهک میباشندPCR

Passengers who fail to meet the above will be در صووترت عدم رعایت شووه فتق از پذیهش مسووافهین
refused to board and the responsibility remains with ممان ت ب مل ختاهد آمد و مسووویتل ت رعایت آن به عهده
passengers.

.مسافه می باشد

This circular is effective as of 15th NOV 2021.

 الزم1400  آبانماه24 این بخشوونام از روز دوشوونب مترخ
.االجها می باشد

