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Koronavirüs SARS-CoV-2 / COVID-19 düzenlemeleri  
 

Sayın Yolcular, 

Almanya’ya hoşgeldiniz! 
Şu önemli bilgileri dikkate almanız rica olunur. Aşağıda belirtilen düzenlemelerin ihlali idari suç olarak 

25 bin avro tutarına kadar varan bir para cezasına çarptırılabilir: 

 

 Ülkeye giriş yapan tüm yolcuların belgelendirme yükümlülüğüne dikkat çekilir: 12 yaş ve üzeri herkes 

giriş yapma sürecinde (sınırı geçmeden önce) aşı, iyileşme ya da test belgesini yanında bulundurmak 

zorundadır (antijen testi girişten en fazla 48 saat önce, PCR en fazla 72 saat önce yapılmış olmalıdır). 

Ülkeye girişi öncesi son 10 gün içerisinde bulunduğunuz yer giriş yapılan zaman diliminde virüs varyasyon 

bölgesi  olarak tanımlanıyorsa giriş yaparken bir test belgesi (antijen testi girişten en fazla 24 saat önce, 

PCR en fazla 72 saat önce yapılmış olmalıdır) bulundurma yükümlülüğü vardır. Belgenin kontrol amacıyla 

ulaştırma şirketi ya da giriş yapma kapsamında Federal Polis ya da yetkili resmi makam tarafından talep 

edilmesi üzerine ibraz edilebilmesi gereklidir.  

 Giriş öncesi yüksek risk bölgeleri ve virüs varyasyon bölgelerinde bulunduysanız bildirimde bulunma 

ve karantina yükümlülüğünü dikkate alın. Giriş yapmanızdan önce son 10 gün bulunduğunuz yer giriş 

yapmanız esnasında yüksek risk bölgesi ya da virüs varyasyon bölgesi olarak tanımlanan bir bölge ise; 

giriş yapmanızdan önce Federal Almanya Cumhuriyeti girişlerle ilgili ana internet sayfalarından  

https://www.einreiseanmeldung.de  kaydınızı yaptırmak ve kayıt teyidinizi ulaştırma şirketi ya da giriş 

yapma kapsamında Federal Polis tarafından kontrol edilmek üzere yanınıza almak zorundasınızdır.   

Ayrıca prensip olarak ülkeye girişinizden hemen sonra gecikme olmadan doğrudan kendi ev ortamınıza 

ya da bir diğer uygun yere geçerek sürekli olarak orada kalmakla yükümlüsünüzdür (Karantina süreci). Misafir 

kabul etmeniz yasaktır. Yüksek risk ve virüs varyasyon bölgeleri listesi için: https://www.rki.de/risikogebiete 

 Yüksek risk bölgelerinde karantina süresi prensip olarak 10 gündür. Aşı ya da iyileşme 
belgenizi  https://www.einreiseanmeldung.de sayfası altında iletmeniz ile birlikte karantina süresi 
zamanından önce sona erer. Aynı kural, bir test sonuç belgesinin iletilmesi halinde de geçerli olur. 
Fakat testin, giriş yapılmasından en erken beş gün sonra yapılmış olması şart koşulur. 12 yaşın 
altında olan kişilerde karantina süresi kendiliğinden, giriş sonrası 5. günün doldurulması ile sona 
erer.  

 Virüs varyasyon bölgelerinde karantina süresi prensip olarak 14 gündür. Karantina süresinin 

erken sona erdirilmesi bu hallerde (aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler için de) prensip olarak mümkün 

değildir.  

 Tanınan istisnalar ve daha çok bilgi için:  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html 

 

 Eğer ülkeye girişinizden sonra 10 gün içerisinde kendinizde Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonunun 

tipik belirtilerini (nefes darlığı, yeni ortaya çıkan öksürme, ateş ya da koku veya tad alma duyusu kaybı) 

görürseniz gecikme olmadan yetkili sağlık daireniz (https://tools.rki.de/plztool/) ya da doktorunuz ile 

iletişime geçiniz.   
 

 

 Federal Sağlık Bakanlığınız 
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