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Koronavirüs SARS-CoV-2 / COVID-19 düzenlemeleri  
 

Sayın Yolcular, 

Almanya’ya hoşgeldiniz! Şu önemli bilgileri dikkate almanız rica olunur: 
 Yurtdışından Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapıyorsanız ve ülkeye girişinizden önceki 10 gün 

içerisinde bir risk bölgesinde bulunduysanız, eyalet yasaları uyarınca genellikle ülkeye girişinizden 

hemen sonra gecikme olmadan doğrudan kendi ev ortamınıza ya da bir diğer uygun yere geçerek ülkeye 

girişinizi müteakip 10 günlük bir zaman diliminde sürekli olarak orada kalmakla yükümlüsünüz (Karantina). Bu 

kuralın ihlali idari suç olarak 25 bin avro tutarına kadar varan bir para cezasına çarptırılabilir.  

 Almanya Federal Cumhuriyeti dışında ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapılan zaman 
diliminde Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğu bir devlet ya da bölge risk 
bölgesi olarak tanımlanır. Robert Koch Enstitüsü risk bölgesi listesini sürekli güncelleyerek şu bağlantı 
altında yayınlar: https ://www.rki .de/covi d-19-ri s ikogebiete    

 Henüz Almanya’ya giriş yapmanız öncesinde https://www.einreiseanmeldung.de adresi alında kaydınızı 
yapmanız ve kayıt onayınızı ülkeye girişinizde yanınızda bulundurmanız zorunludur. Kayıt onayı yolcu 
taşıma şirketi ve gerekirse ayrıca giriş kontrol görevi kapsamında Federal Polis tarafından kontrol edilir. 
Bunun dışında Federal Polis, sınır polis görevleri kapsamında da (örneğin kara yolu ile yapılan girişlerde) 
kontrollerde bulunur. 

 Teknik donanım eksikliği ya da teknik arıza nedeni ile dijital giriş kaydını yapmanız mümkün değilse 

bunun yerine geçen Yedek Bildirim Formu’nu doldurmanız gereklidir. Yedek Bildirim Formu’nu kime 

veya nereye ibraz etmeniz gerektiği Formda açıklanmıştır (örneğin yolcu taşıma şirketine ya da 

Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 699990 Mannheim adresine). 

 Ayrıca Almanya’ya giriş yapmanızdan en geç 48 saat sonrasına kadar negatif test kanıtınızı edinerek 

yetkili makamın girişinizi müteakip 10 gün içerisinde bunu talep etmesi üzerine kendilerine iletmek 

zorundasınız. Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonunuzun olmadığına ilişkin bir doktor raporu ya da test 

sonucu negatif test kanıtı olarak kabul edilir.  

 SARS-CoV-2 enfeksiyon riski özellikle yüksek olan bir bölgeden gelerek Almanya’ya giriş yapıyorsanız 

yetkili makam ya da Federal Polis’in talebi üzerine kanıt sunmakla yükümlü olduğunuz için seyahate 

çıkmadan önce test yaptırmanız zorunludur. Seyahatiniz bir yolcu taşıma şirketi aracılığı ile 

gerçekleşiyorsa kanıtınızı yolcu taşıma şirketine seyahat öncesinde sunmakla mükellefsinizdir. Riski 

özellikle yüksek olan bölgeler virüsün mutasyonlarının yayılmış olması ya da görülen özellikle yüksek 

insidans değerleri dolayısıyla bunların Almanya’ya taşınması bakımından özel bir riskin bulunduğu 

bölgelerdir. Bu bölgeler de Robert Koch Enstitüsü’nün yukarıda anılan internet sayfasında 

yayımlanmaktadır.  

 Karantina yükümlülüğünüz açısından sizin için geçerli olan eyalet mevzuatını ve 10 günlük karantina 

süresini genellikle ülkeye girişinizden en erken 5 gün sonra negatif test sonucu yolu ile sona 

erdirebileceğinizi dikkate alınız. 

 Negatif test sonucunuz da olsa eğer ülkeye girişinizden sonra 10 gün içerisinde Koronavirüs SARS-CoV-2 

enfeksiyonunun tipik semptomlarının (nefes darlığı, yeni ortaya çıkan öksürme, ateş ya da koku veya tad 

alma duyusu kaybı) görülmesi durumunda gecikme olmadan yetkili sağlık dairesine 

(https://tools.rki.de/plztool/) bildirimde bulunmakla yükümlüsünüzdür.  
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