Gelen yolculara yönelik Koronavirüs SARSCoV-2 ile ilgili soru ve cevaplar
Burada en önemli soru ve cevapları bulabilirsiniz.
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Genel
Koronavirüs Giriş Yönetmeliği neyi düzenler?
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 Almanya Federal Cumhuriyeti’ne yurtdışında bir risk,
yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgesinde bulunmaları sonrasında giriş yapan
yolcuların dikkate alması gereken kayıt, test ve belgeleme yükümlülüklerini içerir.
Koronavirüs Giriş Yönetmeliği’nde ayrıca yolcu taşıma şirketleri ve cep telefon
operatörlerinin de yükümlülükleri tespit edilmiştir.

Risk bölgesi türleri
“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? (çoğu kez: “Yüksek risk bölgesi“ de denir)?
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 olabilirle r,
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. Virüs varyasyonunun





muhtemelen ya da kanıtlanmış bir şekilde daha kolay bulaşması,
bir başka özelliğinden ötürü enfeksiyonun yayılmasını hızlandırması,
hastalığın daha ağır seyretmesine neden olması ya da
kişilerin aşılanmış ya da COVID enfeksiyonu geçirmiş olmalarına rağmen virüs
varyasyonuna karşı bağışıklıklarının zayıf olması

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 sayılmayan bölgelerin bir toplu sıralamasını
bulabilirsiniz.
Seyahat bölgelerinin sınıflandırılmaları 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. Risk bölgesi, yüksek insidans ya da virüs
varyasyonları bölgesi şeklindeki sınıflandırmalar, bu tespitin yukarıda anılan internet
sayfasında yayınlanmasından sonraki gün bitimi itibariyle geçerli olur.

Neden risk bölgeleri ve özellikle yüksek risk taşıyan bölgeler şeklinde bir ayırım
yapılır?
Koronavirüs SARS CoV-2 enfeksiyonu için daha yüksek risk taşıyan bölgeler (risk bölgesi) ile
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.
Bu ayırımın nedeni, bu şekilde bu tür bölgelerde varolan özellikle yüksek bulaşma riskine
daha sert giriş düzenlemeleri aracılığıyla karşı koyulabilmesidir. Sertleştirilen kurallarla
Koronavirüs SARS CoV-2’nin Almanya’ya geçişinin sınırlanması ve yeni virüs varyasyonlarının
hızlı yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Test yükümlülüğü
Hava yolu ulaşımında gelen yolculara uygulanan yeni genel test yükümlülüğü nedir?
30.03.2021 tarihi itibariyle prensip olarak Almanya Federal Cumhuriyeti’ne uçak ile gelen
yolcuların hepsinin negatif test sonucunu taşımacı hava yolu şirketine kalkış öncesi ibraz
etme yükümlülüğü vardır.
İşbu test ve bunu belgelendirme yükümlülüğü sözkonusu yolcu taşımacılığının bir risk
bölgesinden yapılıp yapılmadığından bağımsız olarak geçerlidir.
Dikkat: Kalkış öncesi test yükümlülüğü Almanya’da bir havalimanında sadece aktarma
yapacak yolcular için de geçerlidir.
Test için alınan sürüntü örneğinin prensip olarak Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş
yapılmasından en fazla 48 saat önce alınmış olması şarttır.
Yeni test ve bunu belgelendirme yükümlülüğü şimdilik bu tarih dahil olmak üzere 12.05.2021
tarihine kadar geçerlidir.
Daha çok bilgi için:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testpflichteinreisevo.html

İki Test Stratejisi nedir?
İki Test Stratejisi ülkeye giriş yapma ile birlikte test yaptırılmasını ve neredeyse eyaletlerin
hepsinde karantina uygulamasının en erken beşinci gün itibariyle gönüllü olarak yaptırılan bir
test ile öngörülenden önce sona erdirilmesinin mümkün olmasını öngörür.
Virüs varyasyonları bölgelerinde bulunduysanız karantina sürecini erken sona erdirmenizin
eyalet mevzuatlarına göre icabında mümkün olmayacağını lütfen dikkate alın.
Risk, yüksek insidans ve virüs varyasyonları bölgelerinden gelen yolcuların hepsi test
yaptırmak zorunda mıdır?
Almanya’ya giriş yapmadan önce 10 gün içerisinde bir risk bölgesinde (yüksek insidans ya da
virüs varyasyonları bölgesinde değil) bulunduysanız, giriş yapmanızdan en geç 48 saat sonra
negatif test sonucunuzu sunabilmek zorundasınız. Test için alınan sürüntü örneği girişten en
erken 48 saat önce alınmış olmalıdır (Almanya’ya giriş zamanı olarak esas alınacak zaman
için bknz. “Almanya’ya giriş ne zaman yapılmış olur?“). Hava yolu ile gelen yolcuların prensip
olarak geçerli ve risk bölgesinde bulunup bulunmadıklarından bağımsız olan, test sonuçlarını
henüz kalkış öncesi ibraz etme yükümlülüklerini dikkate almaları rica edilir.
Sağlık daireniz giriş yapmanızdan sonra 10 gün içerisinde negatif test sonucunuzu sunmanızı
talep edebilir.
Önemli: (Sadece) yola son olarak nereden çıktığınız değil, son 10 gün kaldığınız yerlerin
tamamı esas alınır.
Özellikle yüksek enfeksiyon riski (yüksek insidans bölgeleri ve virüs varyasyonları bölgeleri)
bulunan bölgelerden gelen yolcular için bu kurallardan farklı düzenlemeler geçerli olur.
Almanya’ya giriş yapmalarından önceki son 10 gün içerisinde bu tür bir bölgede kalmış
olanlar Almanya’ya yola çıkmadan önce test yaptırmakla yükümlüdürler. Yolcu taşıma
şirketine (örneğin havayolu şirketi) seyahatleri öncesinde negatif test sonuçlarını ya da
bunun yerine geçecek bir hekim raporu sunmak zorundadırlar. Federal polisin yaptığı
kontrollerde de (örneğin havalimanında giriş kontrolünde ya da sınır kontrollerinden muaf
olan Avrupa Birliği iç sınırlarında, sınıra yakın bölgelerde yapılan kontroller) negatif test
sonucu talep edilebilir. Test için alınan sürüntü örneğinin giriş yapmadan en erken 48 saat
önce alınmış olması zorunludur (Almanya’ya giriş zamanı olarak esas alınacak zaman için
bknz. altta: “Almanya’ya giriş ne zaman yapılmış olur?“). Yaptırılan testin
https://www.rki.de/tests internet adresi altında anılan şartları yerine getirmesi zorunludur.
(Ayrıntılı bilgi için bknz. altta: “Hangi testler kabul edilir?“).
Risk bölgelerinden ve de yüksek insidans bölgelerinden gelen yolcular için (yüksek insidans
ve virüs varyasyonları bölgeleri dahil) eyalet mevzuatlarına göre ayrıca prensip olarak varolan
on gün karantina yükümlülüğünü ikinci bir negatif test sonucu aracılığıyla zamanından önce
sona erdirebilmeleri geçerlidir.
Bu ikinci testin risk bölgelerinden ve yüksek insidans bölgelerinden gelenler için genellikle
giriş yapmalarından en erken beş gün önce yapılması şart koşulur. Bu durumda karantina
süreci negatif test sonucunun alınması ile birlikte sona erer. Yetkili makam ikinci negatif test

sonucunu genel karantina süreci sonuna kadar; yani giriş yapılmasını müteakip onuncu
günün sonuna kadar kontrol edebilir.
Virüs varyasyonları bölgeleri için karantina süreci eyalet mevzuatlarına göre 14 gündür.
Karantina sürecini test yaptırarak erken sona erdirmek bu durumda prensip olarak mümkün
değildir.
Bu düzenlemelerin uygulaması eyaletlerin kendi yetki alanına tabi olduğu için lütfen giriş
yaptığınız ya da bulunduğunuz eyaletin ilgili mevzuatı hakkında bilgi edinin.

Almanya’ya giriş ne zaman yapılmış olur?
Almanya Federal Cumhuriyeti egemenlik sahasında bulunulması itibariyle Koronavirüs Giriş
Yönetmeliği bağlamında ülkeye giriş yapılmış olur.
Uçak yolculuğu sonucunda Almanya’ya giriş yapılıyorsa girişin yapıldığı zaman uçağın
Almanya’da havalimanına iniş yaptığı zaman olarak varsayılabilir.
Başka bir yolla yapılan girişlerde (kara ya da deniz yolu ile) Almanya sınırını geçiş ülkeye giriş
zamanıdır.
Almanya Federal Cumhuriyeti’nde sadece aktarma yapan uçak yolcularının Koronavirüs
Giriş Yönetmeliği maddelerini yerine getirme zorunluluğu var mı? Almanya
havalimanlarının uluslararası transit bölümlerinde bulunan uçak yolcuları için de aynı
zorunluluk geçerli midir?
Evet; Almanya Federal Cumhuriyeti’nde sadece aktarma yapan uçak yolcularının da
Koronavirüs Giriş Yönetmeliği maddelerini yerine getirmeleri zorunludur. Bu, aktarma
süreçlerinin tamamı için geçerli olup, Almanya havalimanlarının uluslararası transit
bölümlerinde sadece aktarma yapmak üzere bulunan uçak yolcuları için de geçerlidir.
Test yükümlülüğünden istisnalar var mıdır?
Altı yaşını doldurmamış olan kişiler test yükümlülüğünden muaftır.
Uçak yolculuklarında mevcut olan genel test yükümlülüğünden çok az istisna hakkı tanınır
(bknz. aşağıda).
Kara ya da deniz yolu ile yapılan girişlerde tanınan istisnalar Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
giriş yapmanız öncesinde son 10 gün ne tür bir risk bölgesinde (risk bölgesi ya da yüksek
insidans bölgesi) bulunduğunuza göre değişir. Sadece yola son çıkış yeriniz değil, son 10 gün
kaldığınız yerlerin tamamı esas alınır. Yüksek insidans bölgeleri için geçerli istisna kuralları
çok daha dar kapsamlıdır. Çünkü bu bölgelerde; risk bölgeleri ile karşılaştırıldığında özellikle
yüksek Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyon riski vardır.
Dikkat: Virüs varyasyonları bölgeleri için test yükümlülüğünden istisnai uygulamalar
yoktur. Yani, en azından altı yaşında olan ve son 10 gün bu tür bir bölgede bulunmuş olan
tüm giriş yapanlar Koronavirüs-SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının olmadığına yönelik bir hekim
raporu ya da test sonucu sunabilmek zorundadırlar.

Bu istisnalar Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonunun öksürük, ateş, nezle ya da koku ve
tad alma duyusu kaybı gibi tipik belirtilerini göstermeniz durumunda geçerli olmaz.
Uçak ile gelen yolcular için kalkış öncesi genel test yükümlülüğü istisnaları nelerdir?
Aşağıda sıralı uçak ile gelen yolcuların kalkış öncesi test yaptırma yükümlülüğü yoktur:
1. Uygun koruma ve hijyen tedbirlerini yerine getirme şartıyla, mesleki nedenlerden
ötürü kara yolu, demir yolu, gemi, ya da uçak ile sınır ötesi kişi, eşya ya da mal taşıyan
kişiler.
2. Resmi heyet üyesi olarak Berlin Brandenburg havalimanı hükümet terminali ya da
Köln/Bonn havalimanı üzerinden Almanya’ya geri dönen ve belli bir risk bölgesinde 72
saatten az bir süre bulunmuş olan kişiler.
Kalkış öncesi test yükümlülüğü Almanya’da bir havalimanında sadece aktarma yapacak olan
yolcular için de geçerlidir.
Risk bölgesinde bulunduktan sonra kara ya da deniz yolu ile gelenler için hangi istisnai
uygulamalar geçerlidir?
Giriş öncesi (yüksek insidans bölgesi ya da virüs varyasyonları bölgesi değil) bir risk
bölgesinde bulunmuş olan yolculardan aşağıda sıralı şu kişiler test yaptırmak zorunda
değildirler:
1. Risk bölgesinden sadece transit geçen ve orada kalmayanlar,
2. Almanya Federal Cumhuriyeti'ne sadece transit yolcu olarak giren ve transit geçişini
tamamlamak üzere Almanya Federal Cumhuriyeti'ni en hızlı yoldan terkedenler,
3. Komşu ülkeler ile olan sınır trafiği çerçevesinde risk bölgesinde 24 saatten az bir süre
bulunmuş ya da en fazla 24 saatliğine Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapanlar,
4. Uygun koruma ve hijyen tedbirlerini yerine getirme şartıyla, mesleki nedenlerden
ötürü Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yaparak karayolu, demiryolu, gemi, ya da
uçak ile sınır ötesi kişi, eşya ya da mal taşıyanlar,
5. Resmi heyet üyesi olarak Berlin Brandenburg havalimanı hükümet terminali ya da
Köln/Bonn havalimanı üzerinden Almanya’ya geri dönüyor ve belli bir risk bölgesinde
72 saatten az bir süre bulunmuş olanlar,
6. 72 saatin altında kalan sürelerde
a) Birinci derece akraba ziyareti, aynı hane halkı üyesi olmayan eş, resmi kayıtlı
partner ya da hayat arkadaşı ziyareti ya da velayet hakkı paylaşımı ya da görüşme
hakkı kapsamında yapılan ziyaretler nedeniyle Almanya’ya giriş yapan kişiler,
b) Uygun koruma ve hijyen tedbirlerini yerine getirme şartıyla; işleri sağlık sektörünü
ayakta tutmak açısından acilen gerekli olan ve vazgeçilmez olan kişiler; bunu
amirleri, işverenleri ya da müşterileri tarafından belgelendirme kaydıyla,

c) Uygun koruma ve hijyen tedbirlerini yerine getirme şartıyla; diplomatik ve
konsolosluk hizmetleri üst düzey mensupları, meclis ve hükümet üyeleri,
d) Hizmetlerini yerine getirme kapsamında Schengen devletleri polis memurları,
7. Sınır ötesi faaliyetleri ya da ikametleri sebebiyle sürekli geçiş yapanlar; uygun koruma
ve hijyen tedbirlerini yerine getirme şartıyla;
Sınır ötesi faaliyetleri sebebiyle sürekli geçiş yapanlar,




Almanya Federal Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve
mesleklerini icra etme, yüksek öğrenim ya da eğitimleri gereği bir risk
bölgesinde bulunan ilgili yere gitmeleri mutlak zorunluluk teşkil eden ve
düzenli olarak, en az haftada bir olmak üzere ikamet yerlerine geri dönen
kişilerdir.

Sınır ötesi ikametleri sebebiyle sürekli geçiş yapanlar,




ikamet yerleri bir risk bölgesinde olan ve
mesleklerini icra etmek, yüksek öğrenimleri ya da eğitimleri gereği Almanya
Federal Cumhuriyeti’ne geçmeleri mutlak zorunluluk teşkil eden ve
düzenli olarak, en az haftada bir olmak üzere ikamet yerlerine geri dönen
kişilerdir.

8. Enfeksiyon Güvenliği Yasası md. 54 kapsamına giren Alman ve yabancı silahlı
kuvvetler mensupları,
9. Almanya’ya hizmetleri çerçevesinde giriş yapan ya da oraya geri dönen NATO
birlikleri statüsü, NATO Barış Ortaklığı (PfP birlik statüsü) ve Avrupa Birliği Üye
Devletleri Ordu Birlik Statüsü (AB-Birlik statüsü) bağlamında yabancı silahlı kuvvetler
mensupları
Gerekçeli münferit durumlarda yetkili eyalet makamları başvuru ve isabetli bir sebep üzerine
daha çok istisnai uygulamaya izin verebilir ya da mevcut istisnaları kısıtlayabilir.
Yüksek insidans bölgelerinden kara ya da deniz yolu ile gelenler için test yükümlülüğünden
hangi istisnalar geçerlidir?
Giriş öncesi bir yüksek insidans bölgesinde bulunmuş olan ve kara ya da deniz yolu ile gelen
şu kişiler test yükümlülüğünden muaftır:
1. Yüksek insidans bölgesinden sadece transit geçen ve kalmayanlar,
2. Almanya Federal Cumhuriyeti’ne sadece transit yolcu olarak giren ve transit geçişini
tamamlamak üzere Almanya Federal Cumhuriyeti’ni en hızlı yoldan tekrar
terkedenler,
3. 72 saatin altında kalan sürelerde: Uygun koruma ve hijyen tedbirlerini yerine getirme
şartıyla; mesleki nedenlerden ötürü Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yaparak

kara yolu, demiryolu, gemi ya da üçek ile sınır ötesi kişi, eşya ya da mal taşıyanlar,
4. Resmi heyet üyesi olarak Berlin Brandenburg havalimanı hükümet terminali ya da
Köln/Bonn havalimanı üzerinden Almanya’ya geri dönüyor ve belli bir risk bölgesinde
72 saatten az bir süre bulunmuş olanlar,
5. Gerekçeli münferit durumlarda Enfeksiyon Güvenliği Yasası kapsamında yetkili olan
makamın isabetli bir sebebin sunulması halinde başka istisnalara da izin verdiği kişiler.
Virüs varyasyonları bölgelerinden gelenlere yönelik test yükümlülüğüne ilişkin istisnalar
yok mudur?
Bir virüs varyasyonları bölgesinden gelişlerde (yani giriş öncesi 10 gün içerisinde orada
bulunulduysa) altı yaşını dolduran ve Almanya’ya giriş yapan herkesin test yükümlülüğü
vardır. Test yükümlülüğü giriş öncesi yerine getirilmek zorundadır. İstisnalar yoktur. Bu
şekilde giriş yapmak isteyen kişilerin giriş öncesi Koronavirüs SARS-CoV-2 testi yaptırmaları
sağlanır. Amaç, mümkün olduğu kadar bu tehlikeli yeni tür virüs varyasyonunun Almanya’ya
taşınılmamasıdır.
Hangi testler kabul edilir?
Prensip olarak Koronavirüs SARS-CoV-2’nin doğrudan kanıtlanması için kullanılan nükleik asit
amplifikasyon tekniklerine göre yapılan testler (PCR1, LAMP2, TMA3) ve antijen testleri kabul
edilir.
Antikor testleri kabul edilmez.
Antijen hızlı testleri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tavsiye edilen asgari kriterleri
yerine getirmeleri şartıyla kabul edilirler. Bunlar, PCR testleri ile karşılaştırıldığında duyarlılık
açısından ≥80%, özgüllük açısından ise ≥97% oranına erişen testlerdir.
Antijen hızlı testlerinin performans parametreleri daima PCR test parametrelerine göre ele
alınır ve üreticiden üreticiye fark gösterir (bknz. antijen hızlı testi kullanma talimatı).
Testler, testin yapıldığı devlet hukukuna göre bu tür testleri yapmak ya da denetlemekle
yetkili üçüncü bir kişi tarafından yapılmak ya da (video bağlantısı üzerinden de
gerçekleşebilecek şekilde) denetlenmek zorundadır. Üçüncü kişi de test yapılan kişinin
kimliğini fotoğraflı resmi kimlik kartı aracılığıyla kontrol etmek ve onaylamak zorundadır.
Belge ya da test sonucunda test tarihi ve yapılan test türü belirtilmelidir.
Test belgesi kağıt üzerinde ya da elektronik bir dosya içerisinde ve Almanca, İngilizce ya da
Fransızca dilinde sunulmalıdır. Yetkili sağlık dairelerinin asgari kriterlerin yerine getirilip
getirilmediğini değerlendirebilmeleri için antijen (hızlı) testlerinin üreticisine yönelik bilgilerin
de belgeden anlaşılması gereklidir.
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PCR: polymerase chain reaction
LAMP: loop-mediated isothermal amplification, 2TMA: transcription-mediated amplification
3
TMA: transcription-mediated amplification
2

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri Robert Koch Enstitüsü internet sayfalarında bulabilirsiniz:
https://www.rki.de/tests
Test ne kadar zaman önce yapılabilir? Diğer hangi şartlar aranır?
Test için alınan sürüntü örneği girişten en fazla 48 saat önce alınmış olmalıdır. Virüs
varyasyonları bölgelerinden gelenlerin yolcu taşıma şirketi tarafından yapılan testlerinde
sürüntü örneği yolculuktan en fazla 12 saat önce alınmış olmalıdır (Almanya’ya giriş zamanı
olarak esas alınacak zaman için bknz. üstte: “Almanya’ya giriş ne zaman yapılmış olur?“). Test
Robert Koch Enstitüsü tarafından https://www.rki.de/tests internet adresi altında belirtilen
kriterleri yerine getirmek zorundadır (Ayrıntılı bilgi için bknz. üstte: “Hangi testler kabul
edilir?“).
Hekim raporu ya da test sonucu ne şekilde ve hangi dillerde kabul edilir?
Belge kağıt üzerinde ya da elektronik dosya içerisinde ve Almanca, İngilizce ya da Fransızca
dilinde sunulmalıdır.
Çalışmak üzere giriş yapan kişiler için özel düzenlemeler var mı?
Evet, risk bölgeleri için (yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgeleri için değil):
Almanya Federal Cumhuriyeti’ne çalışmak üzere giriş yapanlar için işveren ya da bir diğer
üçüncü taraf da çalışan adına Koronavirüs enfeksiyonunun olmadığına ilişkin belgeyi talep
üzerine yetkili makama sunabilir. Bu, işverenler ya da diğer üçüncü taraflar için (örneğin
işveren kuruluşları ya da ajanslar) sunulan bir ek imkân olup, böyle bir imkânın sunulması
yükümlülüğü yoktur. Özellikle mevsimlik işçilerde birlikte çalışma (ve icabında birlikte
yaşama) ortamı ayrıca dikkate alınarak toplu bildirim yapılmasına izin verilir.
Bir işverene bağlı olarak çalışmak üzere Almanya’ya giriş yapıyorsanız bu konuda lütfen
işvereninizle irtibata geçin.
Yola çıkmadan önce talep edilenler doğrultusunda test yaptırma imkânım olmazsa ne
yapmalıyım?
Testlerin (video bağlantısı üzerinden de olmak üzere), testin yapıldığı ülke mevzuatına göre
bu tür testleri yapma ya da denetleme yetkisi olan bir üçüncü tarafça denetlenmesi de
mümkündür. Üçüncü taraf da test yapılan kişinin kimliğini fotoğraflı resmi ki mlik kartı
aracılığıyla kontrol etmek ve onaylamak zorundadır. Belge ya da test sonucunda test tarihi ve
yapılan test türü belirtilmelidir.
Gelen yolcuların Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonu olmadığına ilişkin bir hekim raporu ya
da test sonucunu yolculuk öncesi edinmeleri mümkün olmazsa yolcu taşıma şirketi yolculuk
öncesi test yapabilir ya da yaptırabilirler ve negatif test sonucu halinde yolcuyu kabul
edebilirler. Test sonucu temel aldığı test Robert Koch Enstitüsü‘nün kriterlerini yerine
getirmek zorundadır. Kriterler, https://www.rki.de/tests internet adresi altında
yayınlanmıştır (Ayrıntılı bilgi için bknz. üstte: “Hangi testler kabul edilir?“). Virüs
varyasyonları bölgelerinde test için gereken sürüntü örneği bu halde yolculuktan en fazla
12 saat önce alınmış olmalıdır. Bu tür bir durumda lütfen yolcu taşıma şirketinizden bilgi alın.

Bir risk bölgesinden geliyorum (yüksek insidans ya da virüs varyasyon bölgesi değil). Acil
bir durumda yurtiçinde nerede test yaptırabilirim?
Bir risk bölgesinden kara ya da deniz yolu ile giriş yapıyorsanız, girişinizden en geç 48 saat
sonra negatif test sonucunuzu sunabilmeniz zorunludur.
116 117 numaralı telefon hattından ya da www.116117.de adresli internet sayfaları altında
size en yakın nerede test yaptırabileceğinize ilişkin bilgi edinebilirsiniz. Testi aile hekiminizde
yaptırmak isterseniz mutlaka önce hekiminize telefon açın.
Giriş yapılan havalimanında ve limanlarda da test merkezleri vardır.
Pozitif test sonucunda ne olur?
Yolculuk öncesi test sonucunuz pozitif çıkarsa bulunduğunuz yerde Koronavirüs SARS -CoV-2
ile ilgili geçerli düzenlemelere uymak zorundasınız. Emin değilseniz, kendinizi izole etmeniz
ve yerel yetkili makamlarla irtibata geçmek zorundasınız. Yolculuk aracınızı (araba, uçak vs.)
şüpheli durumda artık kullanamazsınız.
Bir risk bölgesinden (yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgesi değil ) kara ya da deniz
yolu ile giriş yaptınız ve ancak Almanya’da testinizi yaptırdıysanız (eyalet mevzuatlarına göre
karantina yükümlülüğüne getirilen muafiyetler dışında) doğrudan evinize ya da bir diğer
uygun konaklama yerine geçerek kendinizi en az on gün izole etmek zorundasınız. Bunun
ardından test sonucunuz pozitif olursa yetkili sağlık dairesinin konuyla ilgili diğer
talimatlarına uymak zorundasınız.
Özellikle yüksek riskli bir bölgeden (yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgesi) gelen
ve negatif test sonucu ibraz edemeyen yolculara ulaşım hizmeti verilemez.
Negatif test sonucunda ne olur?
Giriş öncesi ya da sonrasında aldığınız negatif test sonucunda (bknz. üstte) prensip olarak
herhangi bir eylem gerekmez. Bazı eyalet mevzuatına göre karantina yükümlülüğünden
muafiyet, negatif test sonucuna bağlıdır. Lütfen giriş yapacağınız ya da kalacağınız federal
eyaletin düzenlemelerine ilişkin bilgi edinin. Muhtemel bir (girişten en erken beş gün sonra
yapılabilecek) ikinci test sonucunun negatif olması genellikle artık evde karantinaya gerek
kalmamasını beraberinde getirir. Lütfen bu bağlamda; virüs varyasyonları bölgelerinde
bulunduktan sonra eyalet mevzuatına göre daha sert kuralların geçerli olabileceğini ve
icabında karantina sürecini test yaptrma yolu ile erken sona erdirme imkânının olmayacağını
dikkate alın.
Önemli: Bir risk bölgesinden, yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgesinden
Almanya’ya giriş yapmanızdan sonra geçen 10 gün içerisinde tipik COVİD-19 semptomları nın
görülmesi üzerine (öksürme, ateş ya da koku ve tad alma duyusu kaybı gibi) derhal yetkili
makamı bilgilendirmek zorundasınız. Belirsiz semptomlar olursa – ilk ve / veya ikinci test
sonucunuz negatif de çıkmış olsa – gecikme olmadan bir hekimle görüşülmelidir.

Test masraflarını kim karşılar?
Bir risk bölgesinde, yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgesinde bulunup Almanya’ya
giriş yapan yolcular test masraflarını kendileri karşılar. Bu hem giriş yapmaları ile birlikte
zorunlu olan test masrafları, hem de karantina süresini daha erken sona erdirme amacıyla
gönüllü olarak yaptırılabilen test için geçerlidir.

Karantina
Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapıldıktan sonra kimler evde karantinaya ayrılmak
zorundadır?
Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapan ve girişi öncesindeki on gün içersinde herhangi
bir zaman; giriş yaptığı zaman risk bölgesi, yüksek insidans bölgesi ya da virüs varyasyonları
bölgesi sınıflandırması yapılan bir bölgede bulunmuş olan kişilerin gi riş itibariyle doğrudan
evine ya da diğer bir uygun konaklama yerine geçerek kendilerini orada 10 gün izole etmeleri
zorunludur. Risk bölgesinde ya da yüksek insidans bölgesinde bulunduktan sonra karantina
süresi eyalet mevzuatlarına göre 10 gündür; virüs varyasyonları bölgesinde bulunduktan
sonra ise 14 gündür. Bu zaman zarfında kişinin kendi hane halkı üyesi olmayan ziyaretçileri
kabul etmesine izin verilmez. Yetkili makam (genellikle yetkili sağlık dairesi) karantina
yükümlülüğünü denetler.
Dikkat: Karantina düzenlemelerinin uygulanması eyaletlerin kendi yetki alanına girer. Federal
ve eyaletler düzeyinde olmak üzere bu konuda mümkün olduğu kadar Almanya genelinde
uyumlu düzenlemelerin oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu konuda rehberlik yapmak üzere
örnek bir karantina yönetmeliği çıkarılmıştır. Düzenli olarak güncelleştirilir ve eyaletler
tarafından kendi sorumluluklarında hayata geçirilir.
Sonuç itibariyle bağlayıcı olan mevzuat giriş yaptığınız ya da bulunduğunuz federal eyaletin
mevzuatıdır. Eyaletlerin hepsi bu konuda ilgili bilgileri kendi internet sayfalarında
yayınlamaktadırlar.
Karantina yükümlülüğünden muaf tutulanlar var mıdır?
Evet; belli kişiler, ilgili belgeleri sunmaları halinde karantina yükümlülüğünden muaf
tutulurlar. Örneğin Almanya’da kalmadan transit geçiş yapanlar ya da mesleki nedenlerden
ötürü mal ve eşya taşımacılığı yapan ya da faaliyetleri sağlık sektöründe acilen gerekli olan
kişiler.
Lütfen bu bağlamda da giriş yaptığınız ya da kaldığınız federal eyaletin bağlayıcı ol an
mevzuatını dikkate alın ve buradan yukarıda anılan bilgileri edinin.
Bir risk bölgesinden giriş yaptıktan sonra sağlık dairesine kendiniz başvurmak zorunda
mısınız?
Bir risk bölgesinde bulunduktan sonra Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapmak
isteyenler, giriş yapmadan önce; eğer kayıt yükümlülüğünden bir muafiyet sözkonusu
değilse: Kayıt yükümlülüğünden muafiyet, dijital giriş kayıt formunu doldurmakla

yükümlüdürler: Dijital giriş kayıt formu (DEA). Sağlık dairesinin bu şekilde bildirimde
bulunulan verilere dijital erişimi; dolayısıyla evde karantina sürecine uyup uymadığınızı
kontrol etmesi ve gerekirse test sonucunuzu sunmanızı ya da test yapılmasını kabul etmenizi
talep etmesi mümkün olur.
Almanya’ya gelen yolcuların istisnai durumlarda (teknik donanım eksikliği ya da internet
sayfalarıyla ilgili teknik bir sorun nedeniyle) dijital giriş kayıt formunu doldurmaları mümkün
olmazsa bunun yerine kağıt üzerinde bir yedek bildirim formunu doldurma yükümlülükleri
vardır: Yedek bildirim formu. Yedek bildirim formunu kime vermeniz gerektiğini formun
üzerindeki bilgilerden öğrenebilirsiniz (örneğin seyahat şirketine ya da Deutsche Post E-POST
Solutions GmbH, 69990 Mannheim adresine). Yedek bildirim formu daha sonra giriş yapan
kişinin kaldığı yerde yetkili olan sağlık dairesine iletilir.

Sınırdan sürekli geçiş yapanlarla ilgili sorular
Koronavirüs Giriş Yönetmeliği sınırdan sürekli geçiş yapanlar için de geçerli midir?
Evet. Koronavirüs Giriş Yönetmeliği sınır ötesi ikametleri sebebiyle sürekli geçiş yapanlar,
sınır ötesi faaliyetleri sebebiyle sürekli geçiş yapanlar ve de her gün sınır ötesi gidip gelenler
arasında bir ayırım yapar.
Sınır ötesi günlük geçiş yapanlar komşu ülkelerle olan trafik çerçevesinde 24 saatten az bir
süre yurtdışında kalmış ya da Almanya Federal Cumhuriyeti’ne 24 saate kadar varan bir süre
için giriş yapan kişilerdir.

Sınır ötesi faaliyetleri sebebiyle sürekli geçiş yapanlar, ikamet yerleri Almanya Federal
Cumhuriyeti’nde olup mesleklerini icra etmek için veya yüksek öğrenimleri ya da
eğitimlerinden ötürü zorunlu olarak yurtdışına çıkmaları gereken ve en azından haftada bir
olmak üzere düzenli olarak ikamet yerlerine geri dönen kişilerdir.
Sınır ötesi ikametleri sebebiyle sürekli geçiş yapanlar, ikamet yerleri yurtdışında olup
mesleklerini icra etmek için veya yüksek öğrenimleri ya da eğitimlerinden ötürü zorunlu
olarak Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gelen ve en azından haftada bir olmak üzere düzenli
olarak ikamet yerlerine geri dönen kişilerdir.
Bu başlık altında açıklanan test yükümlülüğü istisnaları sadece ilgili kişiler Koronavirüs SARSCoV-2 enfeksiyonunun öksürük, ateş, nezle ya da koku ve tad alma duyusunun kaybı gibi
tipik semptomlarını göstermiyorlarsa geçerli olur.
Sınır ötesi günlük geçiş yapanların hangi yükümlülükleri vardır?
Sınır ötesi günlük geçiş yapanlar virüs varyasyonları bölgesinde değil ama sadece bir risk
bölgesi ya da yüksek insidans bölgesinde bulundularsa kayıt formu doldurma
yükümlülüğünden muaf tutulurlar.

Virüs varyasyonları bölgesinden gelmeleri sebebiyle kayıt formu doldurma yükümlülüğünden
muaf olmayan sınır ötesi günlük geçiş yapan kişiler dijital giriş kayıt formunu sadece haftada
bir doldurmak zorundadırlar. Bu durumda 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.
Test yükümlülüğünden muaf tutulmaları sadece bir risk bölgesinde bulundularsa geçerli
olur. Bir yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgesinde bulunduktan sonra prensip
olarak Almanya’ya yola çıkmadan önce test yaptırmak zorundadırlar (muhtemel istisnalar için
bknz. altta “Sınırdan sürekli geçiş yapanlara yönelik eyalet makamları tarafından hangi
istisnalar öngörülebilir?“).
Sınır ötesi ikametleri sebebiyle ve sınır ötesi faaliyetleri sebebiyle sürekli geçiş yapanların
hangi yükümlülükleri vardır?
Sınır ötesi ikametleri sebebiyle sürekli geçiş yapanlar ve sınır ötesi faaliyetleri sebebiyle
sürekli geçiş yapanların kayıt formunu doldurma yükümlülüğü vardır (24 saatten az bir süre
içerisinde giriş ya da çıkış yapılması durumunda ise sınır ötesi günlük geçiş yapanlara
yönelik kurallara bakın).
Sınır ötesi günlük geçiş yapmayan ama sınır ötesi faaliyetleri ya da sınır ötesi ikametleri
sebebiyle sürekli geçiş yapanlar da giriş kayıt yükümlülüklerini sadece haftada bir kere yerine
getirmek zorundadırlar. Bu durumda 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.
Test yükümlülüğünden ancak sadece bir risk bölgesinde bulunmuş olanlar muaf tutulur.
Yani, bir yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgesinde kaldıktan sonra giriş kayıt
formunu doldurma yükümlülüğü ile birlikte test yükümlülüğü de yerine getirilmek zorundadır
(muhtemel istisnalar için bknz. altta “ Sınırdan sürekli geçiş yapanlara yönelik eyalet
makamları tarafından hangi istisnalar öngörülebilir?“).
Sınırdan sürekli geçiş yapanlara yönelik eyalet makamları tarafından hangi istisnalar
öngörülebilir?
Enfeksiyon Güvenliği Yasası kapsamında yetkili makam isabetli bir nedenin sunulması şartıyla
yüksek insidans bölgesinden gelen yolcuların kara ya da deniz yolu ile giriş yapmalarında
geçerli olan test yükümlülüğünden muaf tutulmalarını sağlayabilir (Koronavirüs Giriş
Yönetmeliği md. 4 fıkra 2 No 5). İsabetli bir neden örneğin diplomatlar, sınırdan sürekli geçiş
yapanlar ya da acil bir iş üzerinde çalışacak olan montaj işçileri için sözkonusu olabilir.
Yetkili makam tanıyacağı istisnai bir uygulamayı genelge aracılığıyla da başlatabilir. İstisnalar
isabetli bir nedeni olması halinde örneğin genel olarak kişilerden oluşan belli bir kesim için,
bir seyahat amacı için ve / veya belli bir süre için belirlenebilir.

Koronavirüs Giriş Yönetmeliği md. 4 fıkra 2 No 5 uyarınca mevcut olan test yapılmadan
giriş yapma muafiyetine hangi resmi makam izin verebilir?
Yetkili resmi makam Enfeksiyon Güvenliği Yasası md. 54 uyarınca ilgili eyalet mevzuatına
göre belirlenmiştir.

Taşımacılık sektörüne ilişkin sorular
Taşımacılık sektöründe hangi yükümlülükler geçerlidir? Taşımacılık sektöründe hangi
durumlarda giriş kayıt formunu doldurma ve / veya test yükümlülüğü geçerli olmaz?
Bu başlık altında açıklanan test yükümlülüğü muafiyetleri ancak ilgili kişilerin öksürük, ateş,
nezle ya da koku ve tat alma duyusu kaybı gibi Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonunun
tipik belirtilerini göstermemeleri şartıyla geçerlidir.
Mesleki sebeplerden ötürü kara yolu, demir yolu, gemi ya da uçak ile sınır ötesi kişi, mal ya
da eşya taşımacılığı yapan kişiler için geçerli olan yükümlülükler:
Önceden bulundukları yer risk bölgesi, ama yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgesi
değilse, taşımacılık personeli risk bölgesinde ya da Almanya’da kaldıkları süreden bağımsız
olarak giriş kayıt formu doldurma ve test yaptırma yükümlülüğünden muaf tutulurlar.
Önceden bulundukları yer yüksek insidans bölgesi ise taşımacılık personeli giriş kayıt
formunu doldurma yükümlülüğüne tabidir. Kişiler komşu ülkelerle olan trafik çerçevesinde
risk bölgesinde 24 saatten az bir süre kalmış ya da Almanya Federal Cumhuriyeti’ne sadece
24 saate kadar varan bir süre için giriş yapacaklarsa taşımacılık personeli de bu istisna
kuralına istinaden giriş kayıt formunu doldurma yükümlülüğünden muaf tutulur. Taşımacılık
personeli yüksek insidans bölgesinde sadece 72 saat kaldı ya da Almanya’da sadece 72 saat
kalacak ise test yükümlülüğünden muaftır.
Önceden bulundukları yer bir virüs varyasyonları bölgesi ise taşımacılık personeli giriş kayıt
formunu doldurma ve test yükümlülüğüne tabidir.
Tüm istisnalar uygun koruma ve hijyen tedbirlerine uyma şartına bağlıdır.
Risk ve yüksek insidans bölgelerinde geçerli olan test yükümlülüğü muafiyetleri taşımacılık
personeli için de geçerli midir?
Meslekleri diğer kişileri, eşya ya da malların sınır ötesi taşımacılığı olan kişi grubuna tüm
mürettebat mensupları ve kabin görevlileri de girer.
Giriş kayıt formunu doldurma yükümlülüğü olan fakat sadece kısa bir süre Almanya’da
bulunacak ya da da Almanya’dan sadece transit geçiş yapacak taşımacılık personelinin
Almanya’da kalacağı bir yeri bildirmesi gerekir mi?
Giriş kayıt formunu doldurma yükümlülüğü olan herkes Almanya’da kalacakları yeri bildirmek
zorundadır. Çünkü ancak bu şekilde hangi resmi dairenin bu kişiden sorumlu olduğu tespit

edilebilir. Eyalet mevzuatına göre karantina sürecinden muaf tutulan kişiler için de aynı kural
geçerlidir. Çünkü bu, yetkili dairenin muafiyet koşullarının gerçekten de sözkonusu olup
olmadığını denetleyebilmesi için gereklidir.
Taşımacılık personeli açısından uygulamada en iyi şekilde kontrol edilebilecek bir yerin
bildirilmesi gerekir. Örneğin sürücülerin işverenin Almanya merkezini, teslimat yerini, ya da
somut durumda bir bağlantı olan diğer bir yeri bildirmeleri gereklidir.

Kontrol
Test ve karantina yükümlülüğü nasıl kontrol edilir?
Bir risk bölgesinde, yüksek insidans bölgesi ya da virüs varyasyonları bölgesinde
bulunduktan sonra Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapacak olan kişiler dijital giriş kayıt
formunu doldurmakla yükümlüdürler: Dijital giriş kayıt formu (DEA). Sağlık dairesinin bu
şekilde bildirimde bulunulan verilere dijital erişimi; dolayısıyla evde karantina sürecine uyup
uymadığınızı kontrol etmesi ve gerekirse test sonucunuzu sunmanızı ya da test yapılmasını
kabul etmenizi talep etmesi mümkün olur.
Almanya’ya girişiniz uçak yolculuğu sonucunda ya da bir yüksek insidans ya da virüs
varyasyonları bölgesinden ve bir yolcu taşıma şirketi aracılığıyla gerçekleşiyorsa ayrıca yola
çıkmadan önce test sonucunuzu sunmanız gerekmektedir. Yolcu taşıma şirketi ile seyahat
edilip edilmediğinden bağımsız olarak sınır ötesi ulaşım kontrolünden sorumlu resmi makam
(genellikle federal polis) sınır polis görevleri kapsamında test sonuç belgenizi talep edebilir
ve giriş kayıt formunu doldurma yükümlülüğünüzü yerine getirip getirmediğinizi de kontrol
edebilir.
Yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgesinden araba ya da trenle gelen yolcular
nasıl kontrol edilir?
Yüksek insidans ya da virüs varyasyonları bölgesinden trenle gelen yolcuların negatif bir test
sonucu olup olmadığı yolcu taşıma şirketi tarafından kontrol edilir. Bu şekilde bir belge
sunulmazsa yolcunun kabul edilmesi yasaktır. Sınır ötesi demir yolu ulaşımında ya da sınır
ötesi kısa mesafe deniz yolu ulaşımında bu kontroller yolculuk esnasında da yapılabilir. Bu
düzenlemeler toplu taşıma araçlarında geçerli değildir. Araba ile yapılan girişlerde yetkili
makamlar tarafından sınıra yakın bölgelerde özellikle yüksek riskli bir bölgeden gelen
yolcuların negatif test sonucu sunup sunamadıklarını kontrol etmek üzere rastgele kontroller
yapılabilir.
Test sonucu bir yolcu taşıma şirketi ile yolculuk yapılıp yapılmadığından bağımsız olarak sınır
ötesi ulaşım kontrolünden sorumlu makama, bunu sınır polis görevleri kapsamında talep
etmesi üzerine sunulmalıdır.
Test yükümlülüğüne uyulması nasıl sağlanır – zorla test yaptırılabilir mi?
Bir risk bölgesinde bulunduktan sonra giriş yapan kişi ülkeye giriş yapmasından en geç 48
saat sonrasına kadar negatif test sonucu sunamıyorsa para cezasına çarptırılabileceğini
dikkate almak (bknz. altta “Yaptırım uygulanır mı? Bunlar somut olarak nedir? “) ve SARSCoV-2 enfeksiyonu olmadığına ilişkin bir hekim muayenesini kabullenmek zorundadır.

Sağlık dairesi pozitif test sonucunu nasıl öğrenir?
Almanya’da yapılan PCR testlerinde laboratuvarların bildirim yükümlülüğü vardır. Yani:
laboratuvarlar pozitif test sonuçlarını yetkili sağlık dairesine bildirmek zorundadırlar. Pozitif
antijen testlerinde bunu teyit eden bir PCR testinin yapılması zorunludur.
Sağlık dairesi negatif test sonucunu nasıl öğrenir? Sonucu doktor mu sağlık dairesine
bildirir? Test yapılan kişiye bir belge mi verilir ve kişi sonucu kendisi mi sağlık dairesine
bildirir?
Laboratuvarlar negatif test sonuçlarını sağlık dairelerine bildirmezler. Bu nedenden ötürü; bir
risk bölgesi, yüksek insidans bölgesi ya da virüs varyasyonları bölgesinde bulunmuş olan ve
Almanya’ya giriş yapan yolcular negatif test sonuçlarını ya da Koronavirüs SARS-CoV-2
enfeksiyonunun olmadığına dair bir hekim raporunu talep üzerine yetkili sağlık dairesine ya
da eyalet tarafından belirlenen diğer bir resmi makama sunmak zorundadırlar.
Yaptırım uygulanır mı? Bunlar somut olarak nedir?
Yukarıda anılan giriş kayıt formunu doldurma, test yaptırma ya da evde karantina
yükümlülüklerinin ihlali idari suçtur. Bunun için bulunduğunuz yerdeki yetkili makamlar
tarafından 25 bin avro tutarına kadar varan para cezasına çarptırılabilirsiniz.

Dijital giriş kayıt formuna ilişkin açıklayıcı bilgiler
Almanya’ya giriş yapanlara yönelik Koronavirüs SARS-CoV-2 / COVID-19 ile ilgili
düzenlemelerin ve risk bölgelerinden gelen yolcular için geçerli olan dijital giriş kayıt
formunun çeşitli dillerde çevirisi.

Daha çok bilgi


Gelen yolcular için güncel bilgiler
Yurtdışında tatil yapanların nelere dikkat etmesi gerektiği, geçerli düzenlemeler ve bir risk
bölgesinde bulunduktan sonra Almanya’ya giriş yapanların bilmesi gerekenlerin hepsini
buradan öğrenebilirsiniz.

