
Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu Tarafından Test Yaptığı 

Anlaşılmış Olan Nükleik Asit ve Antikor Test Kurum/Kuruluşları Bilgilerine 

İlişkin Duyuru 

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin 30 Ekim 2020 tarihinde yapmış olduğu "Uçakla 

Çin'e seyahat edecek yolcuların 7 Kasım 2020 tarihi itibarıyla COVID-19 nükleik asit testi 

beraberinde antikor testini de (negatif sonuçlu) yaptırmaları gerektiğine dair" duyurusuna 

istinaden, Türkiye'den Çin'e uçuş gerçekleştirecek Çinli ve yabancı uyruklu yolcuların 

negatif sonuçlu nükleik asit testi ve IgM antikor testi sonuçları ile birlikte (IgM antikoru) 

HS Logolu yeşil sağlık kodu veya sağlık beyanı tanımlaması için Türkiye'deki Çin Halk 

Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğuna başvurmaları gerekmektedir. 

Türkiye'deki test yapan kurum/kuruluşlar ile iletişime geçilmesi sonucu İstanbul 

Başkonsolosluğu tarafından test yaptığı anlaşılmış olan nükleik asit ve IgM antikor testi 

kurum/kuruluşları ile alakalı bilgilere duyuru sonunda yer alan listeden ulaşılabilir. 

 Önemli Hatırlatma: 

1) Test süresi: Nükleik asit ve antikor testleri uçuş öncesindeki 48 saat içinde 

tamamlanmalıdır. Numunenin alınmış olduğu saat başlangıç saati olarak kabul edilir. 

Örneğin, uçuş tarihi 7 Kasım olan yolcunun test tarihi 5 Kasım veya sonrası bir tarih 

olmalıdır. Başka bir ifadeyle, test tarihi 5 Kasım olan bir yolcunun uçuşu 7 Kasım tarihinden 

sonra gerçekleşmemelidir. 

2) Son dönem test başvuru sayısının fazla olması gerekçesiyle bazı test kurum/kuruluşları 

randevu yöntemiyle çalışmakta olup Çin'e seyahat edecek yolcuların randevu almak için 

önceden test kurum/kuruluşu ile iletişime geçmeleri ve test sonucunun teslim edileceği 

zamanı teyit etmeleri gerekmektedir.  (nükleik asit ve antikor testi sonuçlarının farklı 

zamanlarda neticelenebilecek olma ihitmaline karşı önceden iletişime geçilmesi önem 

taşımaktadır). Test sonucunun elde edilmesi ardından test raporundaki kişisel bilgilerin 

doğruluğunun dikkatlice kontrol edilmesi gerekmektedir. 

3) Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu, beyan edilen kişisel bilgilerin doğru 

olması, doğru ve geçerli test raporlarının ibraz edilmesi gerektiği hususunu önemle duyurur. 

Eksik ve yanlış kişisel beyan bilgisi verilmesi durumundan kaynaklanacak onaylanmama, 

uçuşu kaçırma vb. sonuçlardan başvuru sahibi sorumludur.  Hastalığın kasıtlı olarak 

gizlendiğinin tespit edilmesi ya da test raporunun yanlış bilgilerle değiştirilmeye çalışılması 

vb. durumlarda ilgili kanun gereği hukuki yaptırım uygulanacaktır. 

4) İstanbul Havalimanı test hizmetleri transfer alanı dahilinde bulunmamaktadır. Aktarma 

yaparak Çin'e gidecek yolcuların, önceden Türkiye vizesi almaları gerekmektedir. 

Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra uçağa biniş yapabilmek için ikinci bir test yapılması 

gerekmektedir. Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, diğer 

ülkelerden İstanbul üzerinden transit geçiş yaparak seyahat gerçekleştirmeyi planlayan 

yolculara, seyahatleri öncesinde tam olarak bilgi edinmeleri, dikkatli kararlar vermeleri ve 

seyahatte oluşabilecek aksaklıklarından kaçınmaları gerektiği hususlarını önemle hatırlatır. 

      Nükleik asit ve antikor testleri ile alakalı olarak acil bir durumla karşılaşılması 

durumunda aşağıdaki iletişim bilgilerinden destek alınabilir: 



     Çin Büyükelçiliği için nükleik asit ve antikor testine yönelik belirlenmiş mail adresi: 

consulate_tur@mfa.gov.cn 

Çin İstanbul Başkonsolosluğunun için nükleik asit ve antikor testine yönelik belirlenmiş 

mail adresi: 

consulate_ist@sina.com 

Türkiye'deki Çin Büyükelçiliğinin Konsolosluk Koruma ve destek telefon numarası: 

0090-5388215530 

Çin İstanbul Başkonsolosluğunun Konsolosluk Koruma ve destek telefon numarası: 

0090-5313389459 

Yabancı Yolcular İçin Elektronik Sağlık Beyan Formu Uygulaması 

Başlatılmasına İlişkin Duyuru  

16 Kasım 2020 tarihinden itibaren, Türkiye'den Çin'e uçacak tüm yabancı yolcuları

n binişi için Elektronik Sağlık Beyan Formu sunmaları gerekecektir. Çin'in Ankara 

Büyükelçiliği veya Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından belirlenen veya tanın

an sağlık kurumlarından alınmış hem nükleik asit hem de IgM antikor testlerinin ne

gatif sonucunu gösteren belgeye sahip yabancı yolcular, Elektronik Sağlık Beyan 

Formu için bilgisayar veya akıllı telefon aracılığıyla http://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ w

eb sitesine girerek veya aşağıdaki QR kodunu tarayarak başvuru yapabileceklerdir

.  

                                                                                     

Yabancı yolcuların kayıt olmaları, gerekli bilgileri doldurmaları, sağlık durumlarını b

eyan etmeleri ve test sonuçlarını online olarak yüklemeleri gerekmektedir, bu bilgil

er daha sonra Çin'in Ankara Büyükelçiliği veya Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tar

afından incelenip doğrulanacaktır. Bilgiler doğrulandıktan sonra başvuru sahiplerin

e, QR kodunda "HDC" işareti ile gösterilecek Elektronik Sağlık Beyan Formu gönd

erilecektir. Yabancı yolcuların, "HDC" işaretli QR kodunu elektronik veya basılı ola

rak sunmaları ve uçağa biniş sırasında ilgili havayollarının inceleme prosedürlerini 

takip etmeleri gerekmektedir. Çin vatandaşı olan yolcular (Hong Kong Özel İdari B

ölgesi, Macao Özel İdari Bölgesi ve Taiwan Bölgesi dahil) WeChat Sağlık Kodu uy

gulaması aracılığıyla"HS"işaretli yeşil sağlık kodu için hala başvuru yapabilirler. 

 

 

http://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/

