Dijital Giriş Kayıt Formu (DEA) ile
ilgili Soru ve Cevaplar
Burada en önemli soru ve cavapları bulabilirsiniz.
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Genel
Dijital Giriş Kayıt Formu nedir (DEA)?
Sağlık dairelerinin yükünü hafifletmek ve karantina denetiminde mevcut süreçleri
destekleme amacıyla federal hükümet Almanya’ya giriş yapan yolcu verilerinin iniş kartları
diye anılan kart üzerinde toplanarak işlenmesi yönteminin yerine dijital giriş kayıt formu
(DEA) işlemini geliştirmiştir. Dijital giriş kayıt formu giriş yapmalarından önce son on gün bir
risk bölgesinde ya da özellikle yüksek risk taşıyan bir bölgede (yüksek insidans bölgesi ya da
virüs varyasyonları bölgesi) bulunmuş olup, belirlenmiş olan istisnai durumlardan birine tabi
olmayan tüm giriş yapan kişiler tarafından doldurulmak zorundadır.
Uygulamaya https://www.einreiseanmeldung.de adresli internet sayfası üzerinden
erişebilirsiniz.

Koronavirüs Giriş Yönetmeliği’nin düzenleme alanı nedir?
Koronavirüs Giriş Yönetmeliği eyaletlerin karantina düzenlemelerine ilaveten Almanya
genelinde tek tip uygulama olarak kayıt, test ve belgelendirme yükümlülüklerini düzenler.
Yönetmelik, hava yolu ile seyahat edenlerin ülkeye girişlerine yönelik genel test ve
belgelendirme yükümlülüğünü ve de yurtdışında bir risk bölgesinde bulunduktan sonra
Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapan yolculara özel test ve belgelendirme
yükümlülüklerini içerir. Yönetmelikte ulaşım şirketleri ve cep telefonu operatörlerinin de
yükümlülükleri tespit edilmiştir.
Şimdiye kadar geçerli olan 4 Kasım 2020 tarihli (BAnz AT 06.11.2020 V1) Test Yükümlülüğü
Yönetmeliği, 5 Kasım 2020 tarihli seyahat ulaşım talimatları (BAnz AT 06.11.2020 B5) ve de
ülkeye gelen yolculardan kaynaklanan Koronavirüs’ün yeni tip mutasyonları bağlamındaki

enfeksiyon tehlikesine karşı koruma amaçlı Koronavirüs Koruma Yönetmeliği (BAnz AT
21.12.2020 V4) federal hükümetin bu yeni yönetmeliğinde birleştirilerek geliştirilmiştir.

Risk bölgesi
Risk bölgesi nedir?
Risk bölgesi Almanya Federal Cumhuriyeti dışında ve Federal Sağlık Bakanlığı’nın Almanya
Dışişleri Bakanlığı ve Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı ile görüş birliğinde Koronavirüs
SARS-CoV-2 enfeksiyonu gibi tehdit oluşturan belli bir bulaşıcı hastalık enfeksiyonuna ilişkin
daha yüksek risk barındırdığı tespitinde bulunulmuş olan bir bölgedir. Robert Koch Enstitüsü
risk bölgeleri listesini internet sayfalarında sürekli güncelleyerek yayınlar:
https://www.rki.de/risikogebiete.

Özellikle yüksek risk taşıyan bölge nedir?
Almanya Federal Cumhuriyeti dışında ve Koronavirüs SARS-CoV-2’nin yayılma insidansı
özellikle yüksek olan (yüksek insidans bölgesi) ya da belli Koronavirüs SARS-CoV-2
varyasyonlarının yaygın bir şekilde görüldüğü bir bölgeye (virüs varyasyonları bölgesi)
özellikle yüksek risk taşıyan bölge denir.
Yüksek insidans bölgeleri özellikle yüksek vaka sayılarının görüldüğü yerler olabilirler,
örneğin vaka sayılarının Almanya’da 100 bin kişi başına sözkonusu olan ortalama 7 gün
insidansının bir çok kat üstünde seyrettiği ve 7 gün insidansının en azından 200 olduğu yerler.
Virüs varyasyonları bölgeleri Koronavirüs SARS-CoV-2’nin aynı zamanda yurtiçinde yaygın
olarak görülmeyen ve özel bir risk teşkil ettiğinden yola çıkılan bir virüs varyasyonunun
(mutasyonu) yaygın olarak görüldüğü bölgeler olabilirler. Bu tür özel riskler örneğin tahmin
edilen ya da teşhis edilen daha kolay bulaşma ya da enfeksiyonun yayılmasını hızlandıran,
ağır hastalık seyrini yoğunlaştıran ya da bunlara karşı aşı ya da geçirilen enfeksiyon
aracılığıyla edinilen bağışıklık etkisinin güçsüz kaldığı özelliklerden doğabilir.
Federal Sağlık Bakanlığı güncel olarak hangi ülkelerde Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonu
açısından özellikle yüksek risk olduğunu Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Federal İçişleri, İmar
ve Yurt Bakanlığı ile görüş birliğine vararak tespit etmektedir. Güncel olarak hangi bölgelerin
yüksek insidans ve virüs varyasyonları bölgesi kategorisine girdiğini şu internet sayfasındaki
listeden öğrenebilirsiniz: https://www.rki.de/risikogebiete.

Risk bölgesi, yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgesinden mi gelindiği
nasıl bilinir?
Robert Koch Enstitüsü internet sayfalarında https://www.rki.de/risikogebiete adresi altında
sürekli güncellenen bir risk bölgeleri, yüksek insidans bölgeleri ve virüs varyasyonları
bölgeleri listesini yayınlamaktadır.

Risk bölgesi, yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgesi sınıflandırması, tesbitin
yukarıda anılan sayfada yayınlanmasından sonraki gün sonu itibariyle geçerli olur. Robert
Koch Enstitüsü listesinde ülke adı ya da ülkedeki bölge adından sonra parantez içerisinde
bölgenin ne zamandan beri risk bölgesi, yüksek insidans bölgesi ya da virüs varyasyonları
bölgesi sayıldığı belirtilir. Sayfa sonunda son 10 gün içerisinde herhangi bir zamanda risk
bölgesi olan fakat şu an artık risk bölgesi SAYILMAYAN bölgelerin bir toplu sıralamasını
bulabilirsiniz.

Seyahat bölgelerinin sınıflandırmaları hangi aralıklarla güncellenir?
Federal hükümet bölgelerin ne derecede risk bölgeleri olarak sınıflandırılması gerektiğini
sürekli incelemektedir. Bu nedenden ötürü özellikle listeye yeni risk bölgelerinin eklenmesi
şeklinde kısa vadeli değişiklikler de olabilir.

Neden risk bölgeleri ve özellikle yüksek risk taşıyan bölgeler şeklinde bir ayırım
yapılır?
Bu ayırımın nedeni, bu şekilde bu tür bölgelerde varolan özellikle yüksek bulaşma riskine
daha sert giriş düzenlemeleri aracılığıyla karşı koyulabilmesidir. Koronavirüs SARS CoV-2
enfeksiyonu için daha yüksek risk taşıyan bölgelerle (risk bölgesi) özellikle yüksek risk taşıyan
bölgeler arasında bir ayırım yapılmak zorundadır. Almanya Federal Cumhuriyeti dışında bir
bölgede Koronavirüs SARS CoV-2’nin yayılması için özellikle yüksek bir insidans varsa (yüksek
insidans bölgesi) ya da Koronavirüs SARS CoV-2’nin belli varyasyonları yaygın bir şekilde
görüldüyse (virüs varyasyonları bölgesi) bu bölge özellikle yüksek bir risk taşır. Sertleştirilen
kurallarla Koronavirüs SARS CoV-2’nin Almanya’ya geçişinin sınırlanması ve yeni virüs
varyasyonlarının hızlı yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Kayıt yükümlülüğü istisnaları
Dijital giriş kayıt formunu doldurma yükümlülüğüne istisnalar var mıdır?
Evet. Fakat bunlar Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapmanızdan önce son 10 gün ne
tür bir risk bölgesinde bulunduğunuza bağlıdır. Önemli olan Almanya’ya son olarak nereden
yola çıktığınız değil, son 10 gün boyunca nerelerde bulunduğunuzdur.
Yüksek insidans bölgeleri için getirilen istisnalar bu bölgelerde Koronavirüs SARS CoV-2
enfeksiyon riski özellikle yüksek olduğu için daha dar kapsamlıdır.

Dikkat: Virüs varyasyonları bölgeleri için kayıt yükümlülüğünden istisna yoktur. Yani, giriş
yapmaları öncesi son 10 gün bu tür bir bölgede bulunmuş olan tüm yolcular giriş kayıt
formunu (DEA) doldurmak zorundadırlar.
Risk bölgeleri sözkonusu ise aşağıda sıralı şu kişiler giriş yapmadan önce giriş kayıt formu
(DEA) doldurmak zorunda değildirler:
1. Bir risk bölgesinden orada bir süre kalmadan sadece transit geçmiş olanlar,
2. Almanya Federal Cumhuriyeti’ne sadece transit geçiş yapmak üzere giriş yaparak
transit geçişlerini tamamlamak üzere Almanya Federal Cumhuriyeti’ni en hızlı
yoldan tekrar terkeden kişiler,
3. Sınır trafiği kapsamında bir risk bölgesinde 24 saatten az bir süre bulunmuş ya da
Almanya Federal Cumhuriyeti’ne 24 saate kadar olan bir süre için giriş yapan
kişiler,
4. Uygun koruma ve hijyen önlemleri alarak mesleki nedenlerden ötürü ve sınır ötesi
karayolu, tren yolu, gemi ya da uçak ile kişi, mal ya da yük taşımacılığı kapsamında
Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapan kişiler.
5. Resmi heyet üyesi olarak 72 saatten az bir süre bir risk bölgesinde bulunmuş ve
Berlin Brandenburg ya da Köln/Bonn havalimanı hükümet terminali üzerinden
Almanya’ya geri dönenler.
Yüksek insidans bölgeleri sözkonusu ise aşağıda sıralı şu kişiler giriş yapmadan önce giriş
kayıt formu (DEA) doldurmak zorunda değildirler:
1. Bir yüksek insidans bölgesinden orada bir süre kalmadan sadece transit geçmiş
olanlar,
2. Almanya Federal Cumhuriyeti’ne sadece transit geçiş yapmak üzere giriş yaparak
transit geçişlerini tamamlamak üzere Almanya Federal Cumhuriyeti’ni en hızlı
yoldan tekrar terkeden kişiler,
3. Sınır trafiği kapsamında bir yüksek insidans bölgesinde 24 saatten az bir süre
bulunmuş ya da Almanya Federal Cumhuriyeti’ne 24 saate kadar olan bir süre için
giriş yapan kişiler,
4. Resmi heyet üyesi olarak 72 saatten az bir süre bir yüksek insidans bölgesinde
bulunmuş ve Berlin Brandenburg ya da Köln/Bonn havalimanı hükümet terminali
üzerinden Almanya’ya geri dönenler.
Sınır ötesi günlük geçiş yapan ve virüs varyasyon bölgesinden geldikleri için giriş kayıt formu
doldurma yükümlülüğüne tabi olanlarla sınır ötesi faaliyetleri sebebiyle sürekli geçiş yapanlar
ve sınır ötesi ikametleri sebebiyle sürekli geçiş yapanlar dijital giriş kayıt formunu sadece

haftada bir kere doldurmak zorundadırlar. Dijital giriş kayıt formunu doldurduklarına ilişkin
aldıkları onay bu süre boyunca geçerli olur.
Bu hallerde Almanya’da bulunulan yer olarak iş yeri, eğitim yeri ya da somut durumda belli
bir bağın olduğu diğer bir yerin adresi verilmelidir. Kayıt uygulamasında ayrıca belli bir
muafiyet sebebi seçilerek icabında formda bunun için öngörülen yerde ayrıntılı açıklama
yapılması mümkündür.

Aktarmalı bir uçak seyahatinde neleri dikkate almalıyım?
Bir havalimanında aktarma nedeniyle bulunan transfer yolcularının havalimanının bir risk
bölgesinde bulunması durumunda giriş kayıt formunu doldurma yükümlülükleri vardır.

Federal eyaletlerin uygulamaya koyduğu genel karantina yönetmeliğinde
karantina sürecinde birden fazla istisna öngörülmüştür. Neden bu istisnaların
tamamı dijital giriş kayıt formunu doldurma yükümlülüğünden muaf değildir?
Dijital giriş kayıt formunun amacı, sağlık dairelerine eyalet yasalarına göre öngörülen
karantina yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek üzere ihtiyaç
duydukları bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde sunmaktır. Karantina yükümlülüğünden muaf
olduklarını iddia eden kişilerin gerçekten böyle bir hakları olup olmadığının da kontrolü sağlık
dairelerinin görevleri arasındadır. Örneğin bu istisnalardan bazıları negatif test sonucu sunma
şartıyla tanınmıştır. Dijital giriş kayıt formu kapsamında iletilen bilgiler sayesinde sağlık
daireleri giriş yapanlardan bu tür belgeleri talep edebilmektedirler.
İstisnalar bu sebeple dar kapsamlı bir alanla sınırlanmaktadır. Yolcu taşıma şirketi ya da sınır
ötesi ulaşım kontrolünden sorumlu makam tarafından (örneğin transit geçiş yapan
yolcularda) Almanya’da karantina sürecinin sözkonusu olmayacağının ya da (örneğin sınır
ötesi çalıştıkları için her gün sınırdan geçen kişilerde) kişinin bulunduğu yerde ikamet adresi
belirtmesinin mümkün olmadığının hemen anlaşıldığı durumlar bu dar kapsamlı alana girer.

DEA’nın amacı ve nasıl işlediği
Dijital giriş kayıt işlemlerinin amacı nedir?
Şimdiye kadar risk bölgelerinden gelen yolcuların iniş kartları üzerinden yaptıkları ülkeye giriş
bildirimlerinin dijitalleştirilmesi sağlık dairelerinin iş yükünü hafifletmektedir. Daireler, yetki
alanlarında bulunan kimlerin bir risk bölgesinde bulunmuş olduklarını ve karantinaya girmek
zorunda olduklarını hızlı ve güvenilir bir şekilde öğrenmektedirler. Bu şekilde Almanya’ya
girişler yolu ile yeni enfeksiyon merkezlerinin oluşmasından daha iyi kaçınılabilmektedir.

Dijital giriş kaydı nasıl işler? Kimler verilerimi görür?
Ülkeye giriş yapacaklar, kayıt işlemlerini yapmak üzere https://www.einreiseanmeldung.de
adresi altındaki internet sayfasını ziyaret ederek son 10 günde bulundukları yerlerle ilgili bilgi
verirler. Bu yerler arasında bir risk bölgesi varsa, seyahat eden kişiden gerekli olan karantina
süreci ya da yetkili dairenin kendisi ile irtibata geçebilmesi için kişisel bilgileri ve Almanya’ya
giriş yapmasını müteakip on gün bulunmayı planladığı yerlere ilişkin bilgiler talep edilir. Tüm
gerekli bilgileri verdikten sonra seyahat edecek kişiye kayıt işlemlerini tamamladığını
belgeleyen bir PDF dosyası iletilir.
Seyahat eden kişi son 10 gün bir risk bölgesinde bulunmadıysa kayıt süreci erken bitirilir ve
onay belgesi iletilmez.
Ülkeye giriş yapanların Almanya’da kalacaklarını bildirmiş oldukları yere ilişkin bilgiler
sonucunda kendilerinden sorumlu makam (genellikle sağlık dairesi) tespit edilerek bilgilere
sadece bu dairenin erişimi olması sağlanır. Şifrelenerek iletilen bu veriler ülkeye giriş
yapılmasından 14 gün sonra kendiliğinden silinir.

Kaydımı ne zaman yapmalıyım?
Kayıt işlemleri seyahate çıkmadan önce yapılmalıdır. Dijital giriş kayıt formunu (ya da istisnai
durumlarda yedek bildirim formunu) doldurduğunuza ilişkin onay uçak, gemi, tren ya da
otobüs seyahati öncesinde şart koşulur.

Reşit olmayanlar da kayıt yaptırma yükümlülüğüne tabiler midir?
Reşit olmayanlar kayıt yaptırma yükümlülüğüne tabidir.
Seyahate eşlik eden reşit olmayan kişiler ayrı bir kayıt formu doldurmak zorunda değildirler.
Bilgileri birlikte seyahat ettikleri ve kendilerinden sorumlu olan yetişkin kişinin doldurduğu
dijital kayıt formunda belirtilebilir.
Yalnız seyahat eden reşit olmayanlar ise kendilerine ait ayrı bir form doldurmak
zorundadırlar.

Teknik sorunlarda
Bilgisayar ya da akıllı telefon erişimim yoksa ya da DEA internet sayfasına erişim
mümkün değilse ne yaparım?
İstisnai durumlarda (örneğin teknik donanım eksikliğinden ya da internet sayfasında teknik
bir sorundan ötürü ) dijital giriş kayıt formunu doldurmanız mümkün değilse bunun yerine
kağıt üzerinde bir yedek bildirim formunu doldurmanız zorunludur. Bu formu Federal Sağlık
Bakanlığı’nın inte rnet sayfasından
(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coron
avirus/Infoblatt/2021/TUER_MB.pdf) indirebilirsiniz.
Eksiksiz doldurulması gereken yedek bildirim formu




Schengen bölgesi1 içerisindeki risk bölgelerinden gelen yolcular için yolcu taşıma
şirketine verilmeli,
Schengen bölgesi dışındaki risk bölgelerinden gelen yolcular için giriş kontrolleri
kapsamında federal polise verilmeli,
Seyahatinizi bir yolcu taşıma şirketi ile yapmanızdan bağımsız olarak taşıma şirketine
önceden teslim etmediyseniz sınır polis görevleri kapsamında talep edilmesi üzerine
federal polise verilmelidir.

Tüm diğer durumlarda lütfen eksiksiz olarak doldurmuş olduğunuz yedek bildirim
formunu giriş yapmanızı müteakiben gecikme olmadan şu adrese gönderin:
Deutsche E-POST Solutions GmbH
Aussteigekarte
69990 Mannheim
Yedek bildirim formunuz sizden sorumlu yetkili sağlık dairesine iletilecektir.
Yedek bildirim formunu edinmekten (internetten indirilmesi ve çıktısının alınması) seyahat
edenin kendisi sorumludur.
Tüm teknik sorun ve arıza durumlarında dijital giriş kayıt işlermlerinin +49 30 2598 4363
numaralı yardım hattına (Almanca ve İngilizce dilinde) başvurabilirsiniz.
Yardım hattına Pazartesi ila Pazar günleri arasında saat 7 ila 18 (CET/CEST) arasında
ulaşabilirsiniz.
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Belçika, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz,
İsveç, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ile İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre.

Kontroller
Dijital giriş kayıt formunu doldurmadan seyahate çıkabilir miyim?
Eğer yukarıda anılan istisnalardan birine tabi değilseniz taşıma şirketinin sizi giriş kayıt
formunu doldurmadan kabul etmesi yasaktır. Bu düzenleme Koronavirüs giriş
yönetmeliğinden (BAnz AT 13.01.2021) anlaşılmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca yolcu taşıma
şirketlerinin dijital kayıt formu ya da yedek bildirim formunu doldurmamış olan ve yukarıda
anılan istisnalardan hiçbirine tabi olmayan kişileri kabul etmeleri yasaklanmıştır.
Giriş kayıt formunda verilen bilgilerin doğru olmadığı açıkça belli ise giriş kayıt formu
yönetmeliğe uygun bir şekilde doldurulmamış olur. Bu durumda yolcu taşıma şirketlerinin sizi
kabul etmeleri mümkün değildir.

Dijital giriş kayıt formunun doldurulup doldurulmadığını kim kontrol eder?
Taşıma şirketleri, kent içi ve banliyö toplu ulaşım hizmetleri kapsamında görev yapmamaları
halinde yolculuk öncesinde Almanya’ya giriş yapacak olan yolcuların dijital giriş kayıt
formunu doğru şekilde doldurduklarının onayını sunabildiklerini kontrol etmekle
yükümlüdürler (demir yolu ve kısa mesafe deniz ulaşım şirketlerinde kontroller yolculuk
esnasında da yapılabilir). Kontrol kapsamında; verilen kişisel bilgilerin ne derecede mantıklı
olduğu da incelenir ve doğru olmadıkları açıkça belli ise yolcu kabul edilemez.
Schengen bölgesi2 dışında bir risk bölgesinden Almanya’ya giriş yapıyorsanız, dijital giriş kayıt
formunu doldurmuş olduğunuzun onayı giriş kontrolü kapsamında talep edilmesi üzerine
(genellikle federal polise) ibraz edilmelidir.
Almanya‘ya seyahatinizi bir yolcu taşıma şirketi ile yapıp yapmamanızdan bağımsız olarak
sınır ötesi ulaşımdan sorumlu makam (genellikle federal polis) sınır polis görevleri
kapsamında dijital giriş kaydınızı başarıyla tamamlamış olduğunuza ilişkin onayı sunmanızı
talep edebilir. Bu örneğin federal polisin sınır yakınlarında rastgele kontroller yaptığı karayolu
ile yapılan girişlerde sözkonusu olur.

Araba ile yapılan girişlerde kurallar nedir?
Dijital giriş kayıt formunu doldurma yükümlülüğü hangi ulaşım aracı ile giriş yaptığınızdan
bağımsız olarak, dolayıyısla da araba ile yapılan girişlerde de geçerlidir.
Sınır ötesi ulaşımın polis kontrolünden sorumlu makam (genellikle federal polis) sınır
yakınlarında rastgele kontroller yapabilir ve giriş kayıt onayınızı sunmanızı talep edebilir.
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Schengen Bölgesi: Belçika, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya,
Polonya, Portekiz, İsveç, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ile İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre.

