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Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan örneği ekli Nota'da, Covid-19 kapsamında
alınan seyahat önlemleri çerçevesinde aşağıdaki hususlara yer verilmektedir.

- Karadağ vatandaşları ve Sırbistan Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Hırvatistan
Cumhuriyeti, Bosna Hersek ve Arnavutluk Cumhuriyeti'nden gelen yabancılar hariç diğer
yabancı uyruklular son 48 saat içerisinde yetkili bir laboratuvar tarafından düzenlenmiş negatif
yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) test sonucu, son 30 gün içerisinde keza yetkili bir
laboratuvar tarafından düzenlenmiş pozitif serolojik- IgG antikor test sonucu ile veya
Karadağ'a girişten önce en az 7 gün içerisinde yeni koronavirüs aşısının ikinci dozunu olduğuna
dair yetkili sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen belgesi bulununlar tüm sınır kapılarından
Karadağ'a giriş yapabilirler.

- Yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) PCR testi, pozitif serolojik- IgG antikor test sonucu veya
koronavirüs aşılarının tam olarak yapıldığına dair belgesi bulunmayan Karadağ vatandaşları ve
anılan ülkede sürekli veya geçici ikamet izni bulunan yabancılar, 14 günlük zorunlu karantina
veya izolasyon (izolasyon aile evi veya başka bir yerde gerçekleşebilmekte olup, kişilerin ve ev
halkının sağlık durumları sıhhi teftiş kararı uyarınca yetkili epidemiyolojik hizmet
mercii tarafından izlenir) önlemleri çerçevesinde Karadağ'a giriş yapabilir.

- Sırbistan Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, Bosna Hersek ve
Arnavutluk Cumhuriyeti dışındaki ülkelerden gelen kişilerden talep edilen negatif PCR test
sonucu zorunluluğu, 5 yaşına kadar olan çocuklar sözkonusu uygulamadan muaf tutulacak
şekilde, 13 Mart 2021 ve 17 Mart 2021 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Saygılarımla arzederim.

Ek: Nota Örneği
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Dağıtım:
Gereği:
İçişleri Bakanlığı - Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Göçmen
Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları
Daire Başkanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanlığı
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
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İlyas ÇETİN
Bakana.

Daire Başkan V.
Konsolosluk Vize

Uygulamaları Dairesi

Bilgi:
BAGY Balkanlar ve Orta Avrupa Genel
Müdür Yardımcılığı
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The Embassy of Montenegro in the Republic of Turkey presents its compliments to the
1

/
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and has the honour to inform tha~ the ; "l,_ '° 3
Ministry of Health on 10 March 2021 passed the Order on Amendment of Order for Tjking
Temporary Measures to Prevent the Introduction into the Country, to Contain and to Pr~vent
the Transmission of the Novel Coronavirus according to which:

Montenegrin citizens and foreigners, except persons coming from the Republic of Serbia,
the Republic of Kosovo, the Republic of Croatia, Bosnia and Herzegovina and the Republic
of Albania, can enter Montenegro through all border crossings with a negative result of
PCR test for new coronavirus (SARS-CoV-2), issued by a registered laboratory and not
older than 48 hours, with a positive result of the serological test - lgG antibodies, which
is issued by a registered laboratory and is not older than 30 days or with proof that they
were vaccinated with second dose of the new coronavirus vaccine at least seven days
before entering Montenegro, which was issued by an authorized health institution;
Montenegrin citizens and foreigners with permanent or temporary residence in
Montenegro, who do not have PCR test for new coronavirus (SARS-CoV-2), positive result
of serological test - lgG antibodies or proof that they have been fully vaccinated against
the new coronavirus, can enter Montenegro with obligatory measure of quarantine or
self-isolation for a period of 14 days, and self-isolation implies they stay in family
accommodation or other facility, with monitoring of the health condition of that person
as well as all members of his joint family household by the competent epidemiological
service in accordance with the decision of the sanitary inspection;
Obligation to have a negattve result of the PCR test for new coronavirus (SARS-CoV-2),
for persons who come from all countries except the Republic of Serbia, the Republic of
Kosovo, the Republic of Croatia, Bosnia and Herzegovina and the Republic of Albania will
be applied from 13 March 2021 until 17 March 2021, excluding the children up to the
age of five.

Ankara, 11 March 2021

The Embassy of Montenegro in the Republic ofTurkey avails itself of this opportunity to renew
to the Ministry 5T · s of the Republic of Turkey the assurances of its Jhighest
consideratio ~ ~ BO y(~ '1,,
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