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*GÜNCELLEME* Almanya'ya giriş için yeni düzenlemeler hakkında broşür 
 

Sevgili ebeveynler,  
 

tatile çıkmayı planlamadan önce, bu bilgi sayfasını yurt dışından Almanya'ya giriş koşullarıyla ilgili yeni 
kurallar hakkında sizi bilgilendirmek için kullanacağız. Yeni coronavirüs giriş yönetmeliği, 1 Ağustos 
2021'den itibaren ülke çapında Almanya'ya dönen tüm yolcular için kayıt, kanıt ve karantina 
yükümlülüklerini düzenlemektedir. Yönetmelikler, risksiz bölgeler, yüksek riskli veya virüs varyant 
bölgeler için geçerlidir. “Basit” risk bölgeler için geçerli değildir. 
 

Almanya'ya girerken aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek riskli veya virüs varyantı alanından girerken lütfen aşağıdakilere dikkat edin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni: Risksiz alan Yüksek riskli bölge Virüs varyant bölgesi 

1 Ağustos 2021'den bu yana, taşıma aracı ve risksiz bir bölgeden, yüksek riskli bir bölgeden veya virüs varyant 
bölgesinden gelip gelmediğine bakılmaksızın Almanya'ya dönen tüm yolcular, Almanya'ya girerken kanıt 

sunabilmelidir.  
Geçerli kayıt: negatif bir test sonucu veya aşı kanıtı (burada sadece tam bir aşı geçerlidir, yani son gerekli 
bireysel aşılamanın üzerinden en az 14 gün geçmiştir) veya iyileşme kanıtı (PCR testi, minimum 28 gün ve 

maksimum 6 ay önce). Testlerin gereklilikleri ve hangi testlerin kabul edildiğine ilişkin bilgiler RKI'de 
bulunabilir: www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 
Dikkat: 12 yaşın altındaki çocuklar, yüksek riskli veya virüs varyant bölgesinden girmeleri durumunda ispat 
yükünden muaftır ancak karantina zorunluluğundan muaftır degiler. 

Test etme ve kanıt sunma yükümlülüğü 

Yüksek riskli bölge 
 

Virüs varyant bölgesi 
 

Ülkeye girmeden önce http://www.einreiseanmeldung.de (çok dilli) adresinde dijital giriş kaydı gereklidir. 
Bu, önceden 10 güne kadar bir risk bölgesinde bulunduysanız geçerlidir. 

 

Kayıt şartı 

Aşı veya iyileşme kanıtı yoksa girişten önce bir 

test zorunludur. 

Test etme ve kanıt sunma yükümlülüğü 
  Dikkat: Burada, girişten önce aşılama veya 

iyileşmeden bağımsız olarak bir test zorunludur. 

Güncel risk alanları listesi Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) web sitesinde bulunabilir:  

www.rki.de/covid-19-risikogebiete. Bu alanların sınıflandırması sürekli güncellenmektedir. 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
http://www.einreiseanmeldung.de/
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
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Karantina yükümlülüğünün istisnaları, bölüm 6'daki coronavirüs giriş yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. 
Düzenlemeyi ve daha fazla bilgiyi www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisen adresinde 
bulabilirsiniz. Giriş bilgileri ayrıca çeşitli dillerde mevcuttur 
(www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisen/einreise-sms- Sprachen.html).  
Kanıt sağlama yükümlülüğü ve buna ilişkin istisnalar hakkında daha fazla bilgiyi 
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisen/faq-neue-einreisevo.html ve 
www.gesundheitsamt.bremen.de adresindeki soru ve cevaplarda bulabilirsiniz. Ayrıca Federal Sağlık 
Bakanlığını doğrudan 030-346 46 5100 numaralı telefondan da arayabilirsiniz. 
 
Hükümleri not ettiğinizi imzanızla teyit etmenizi rica ederiz. 
 
 

Ebeveynler/veli    broşürü not aldım 
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Soyad, ad     Tarih, imza (veli) 
 

 

 
 
Desteğiniz için teşekkürler. Size en iyisini diliyoruz. Sağlıklı kalın. 
 
 
 
 

[Übersetzt ins Türkische] 

Tamamen aşılanmış ve iyileşmiş kişiler için 
karantina yok. Karantina, 
www.einreiseanmeldung.de giriş portalı 
aracılığıyla iletim zamanından erken 
sonlandırılabilir.   
Dikkat: Girişten önce test etme zorunluluğundan 
bağımsız olarak, karantina, girişten en geç 5 gün 
sonra negatif bir test ile erken sonlandırılabilir. O 
zamana kadar karantinaya uyulmalıdır. Dikkat: 12 
yaşın altındaki çocuklar için karantina, girişten 5 
gün sonra test şartı olmaksızın otomatik olarak 
sona erer (giriş günü sayılmaz). 

Karantina erken sonlandırılamaz. İyileşmiş, aşıları 
tamamlanmış ve test edilmiş kişiler bile 14 gün 
karantinada kalmalıdır. 
Dikkat: Karantina zorunluluğu 12 yaşından küçük 
çocuklar için de geçerlidir. 

Almanya'daki karantina döneminde etkilenen virüs 

varyant alanı yüksek riskli bir alana indirilirse, 

karantinanın sona ermesi için yüksek riskli alanlara 

ilişkin düzenlemeler geçerlidir. 

Girişten sonra ve karantina süresi sona ermeden önce, etkilenen risk alanı www.rki.de/risikogebiete adresinde 
artık listelenmiyorsa karantina derhal sona erer. Bu, etkilenen alanın yüksek riskli veya virüs varyant alanı 
olarak belirlenmediği durumlarda geçerlidir. 

Giriş yaptıktan sonra ilgili karantina süresi içinde corona semptomlar ortaya çıkarsa, derhal sağlık 
departmanına bilgi vermek ve doktorla iletişime geçmekle yükümlüdür. 

Yüksek riskli veya virüs varyant bir bölgede bulunduysanız, varışta daima karantinaya gitmelisiniz. 

10 gün karantinada kalmanız gerekiyor. 14 gün karantinada kalmalısınız 

Yüksek riskli bölge 
 

Virüs varyant bölgesi 
 

Karantina zorunluluğu 
 

Karantina düzenlemeleri ve kısaltma 
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