
Bavyera Eyaleti Sağlık ve 
Bakım Bakanlığı 

Riskli bölgelerden gelen kişiler için test yaptırma ve 
bildirim yükümlülüğü 
Test yaptırma ve bildirim yükümlülüğü kimler için geçerli ve nelere dikkat 
edilmelidir?  

15 Ocak 2021 tarihli Eyalete Giriş Yapanların Test Kanıtı Hakkında Genel Kararname ile bağlantılı 
olarak, 13 Ocak 2021 tarihli Koronavirüs Giriş Yönetmeliği (CoronaEinreiseV) nedeniyle aşağıdaki 
hususlar geçerlidir: 

Bavyera Eyaleti'ne giriş yapmadan önceki 10 gün içerisinde riskli bir bölgede kalmış olan herkes, 
eyalete giriş yaptıktan sonra, SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonunun bulunmadığına dair yetkili 
bölge idare makamına bir test kanıtı ibraz etmek zorundadır. Burada hangi ön koşullara uyulması 
gerektiğini aşağıdaki sorularda bulabilirsiniz. Bu koşullar, ilgili kişinin bir yüksek insidans bölgesinde, 
virüs mutasyon bölgesinde veya başka bir alanda bulunmuş olup olmadığına bağlıdır. Hangi ülke veya 
bölgelerin bu kategorilere göre sınıflandırıldığına ilişkin bilgileri, güncel olarak RKI web sitesinde 
bulabilirsiniz. 

Önemli: Test yaptırma yükümlülüğünün yanı sıra, Bavyera Eyaleti'ne giriş yatıktan sonra, Giriş 
Karantinası Yönetmeliği (EQV)'nin düzenlemeleri uyarınca, ev karantinası yükümlülüğü de ortaya 
çıkabilir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgileri EQV'ye ilişkin SSS kısmında bulabilirsiniz. 

Bildirim yükümlülüğü: 

Almanya Federal Cumhuriyeti'ne giriş yapmak isteyen ve girişten önceki son on gün içerisinde bir risk 
bölgesinde kalmış olan kişiler, prensip olarak Dijital Giriş Bildirimi üzerinden kayıt yaptırmalıdır. Bu 
konuda daha ayrıntılı bilgileri Federal Sağlık Bakanlığı web sitesinde bulabilirsiniz. 

Bir risk bölgesindeki (yüksek insidans bölgesi ya da virüs mutasyon bölgesi 
değil) önceki kalış için neler geçerlidir?  

Bavyera Eyaleti'ne girişlerinden önceki 10 gün içerisinde, yüksek insidans bölgesi veya virüs 
mutasyon bölgesi olmayan bir risk bölgesinde (hangi ülke veya bölgelerin bu kategorilere göre 
sınıflandırıldığına ilişkin bilgileri güncel olarak RKI web sitesinde bulabilirsiniz) kalan kişiler, 48 saat 
içerisinde negatif korona test sonucuna sahip olmak ve bunu yetkili bölge idare makamına ibraz etmek 
zorundadır. Test işlemi (= sürüntü alma), eyalete girişten azami 48 saat önce yapılmış olmalıdır. 

Test yaptırma yükümlülüğünden istisnalar var mı? 

Test yaptırma yükümlülüğünden istisna, yalnızca ilgili kişinin korona enfeksiyonuna işaret eden tipik 
semptomlar göstermemesi durumunda mümkündür. 

Şu kişiler test yaptırma yükümlülüğünden muaf tutulmuştur: 

 Sadece bir risk bölgesinden transit geçmiş ve orada geçici olarak kalmamış olanlar,

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#cc-accordion-05ea19fdaf20a2206
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#cc-accordion-05ea19fdaf20a2206
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/38/baymbl-2021-38.pdf
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zur-einreise-quarantaeneverordnung-eqv
https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-dea.html
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#cc-accordion-05ea19fdaf20a2207
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#cc-accordion-05ea19fdaf20a2207
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


Bavyera Eyaleti Sağlık ve 
Bakım Bakanlığı 

 Sadece transit geçiş için Almanya Federal Cumhuriyeti'ne giriş yapan ve transit geçişini 
tamamlamak için Almanya Federal Cumhuriyeti'ni en kısa yoldan tekrar terk edenler,

 Sınır trafiği çerçevesinde bir risk bölgesinde 24 saatten daha kısa süre kalmış olan veya en fazla 
24 saatliğine Almanya Federal Cumhuriyeti'ne girenler,

 Uygun korunma ve hijyen konseptlerine uyarak meslekleri gereği insanları, malları veya eşyaları 
kara, demir, deniz, hava yolu ile sınır dışına taşıyanlar,

 6. yaşlarını henüz doldurmamış olanlar,

 Berlin Brandenburg Havalimanı resmi terminali veya Köln/Bonn Havalimanı üzerinden resmi 
heyetlerin bir parçası olarak Almanya'ya geri dönen ve bir risk bölgesinde 72 saatten daha kısa bir 
süre kalmış olanlar,

 Enfeksiyondan Korunma Yasası, Madde 54a kapsamına girenler,

 NATO Silahlı Kuvvetlerine bağlı NATO Barış için Ortaklık Birliği (PfP askeri birlik statüsü), Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerin askeri birliği (AB askeri birlik statüsü) kapsamındaki yabancı silahlı 
kuvvetlerin mensubu olup, görevleri ya da hizmetleri gereği Almanya'ya gelen veya dönenler.

 72 saatten daha kısa kalış sürelerinde ayrıca şu kişiler de test yaptırma yükümlülüğünden muaf 
tutulmuştur:

 Birinci dereceden bir akrabasını, aynı hane mensubu olmayan eşini veya hayat arkadaşını 
ziyaret etmek ya da müşterek velayet veya şahsi münasebette bulunma hakkını kullanmak 
amacıyla eyalete giriş yapanlar,

 Uygun korunma ve hijyen konseptlerine uyarak, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için 
çalışmaları mutlaka gerekli ve zorunlu olan ve bu durumları ilgili yerel yönetici, işveren veya 
amir tarafından belgelenenler,

 Uygun korunma ve hijyen konseptlerine uyarak, diplomatik ve konsolosluk hizmetlerinde, 
halk ve hükûmet temsilciliklerinde üst düzey üye olarak görev yapanlar veya

 Schengen Müktesebatı'nı tam olarak uygulayan devletlerden gelen ve görevlerini yerine 
getiren kolluk kuvvetleri memurları.

Bir yüksek insidans bölgesindeki önceki kalış için neler geçerlidir? 

Bavyera Eyaleti'ne girişlerinden önceki 10 gün içerisinde, bir yüksek insidans bölgesinde (hangi ülke 
veya bölgelerin bu kategorilere göre sınıflandırıldığına ilişkin bilgileri güncel olarak RKI web sitesinde 
bulabilirsiniz) kalan kişiler, eyalete girişleri sırasında bir negatif korona test sonucuna sahip olmak ve 
bunu gecikmeksizin en geç 24 saat içerisinde yetkili bölge idare makamına ibraz etmek zorundadır. 
Test işlemi (= sürüntü alma), eyalete girişten azami 48 saat önce yapılmış olmalıdır. İlgili kişinin 
eyalete giriş yaptığı sırada bir test kanıtına sahip olması durumunda, bu kişi, Enfeksiyondan Korunma 
Yasası'nın 36. Maddesi, 10. Fıkrası, 2. Cümlesi uyarınca, giriş sırasında veya giriş yaptıktan hemen 
sonra test yaptırmakla ve test kanıtını gecikmeksiniz yetkili bölge idare makamına ibraz etmekle 
yükümlüdür.  

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#cc-accordion-05ea19fdaf20a2208
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Test yaptırma yükümlülüğünden istisnalar var mı? 

Test yaptırma yükümlülüğünden istisna, yalnızca ilgili kişinin korona enfeksiyonuna işaret eden tipik 
semptomlar göstermemesi durumunda mümkündür. 

Şu kişiler test yaptırma yükümlülüğünden muaf tutulmuştur: 

 Sadece bir yüksek insidans bölgesinden transit geçmiş ve orada geçici olarak kalmamış olanlar,

 Sadece transit geçiş için Almanya Federal Cumhuriyeti'ne giriş yapan ve transit geçişini
tamamlamak için Almanya Federal Cumhuriyeti'ni en kısa yoldan tekrar terk edenler,

 Uygun korunma ve hijyen konseptlerine uyarak, şayet kalış süreleri 72 saatten daha kısa ise,
meslekleri gereği insanları, malları veya eşyaları kara, demir, deniz, hava yolu ile sınır dışına
taşıyanlar,

 6. yaşlarını henüz doldurmamış olanlar,

 Berlin Brandenburg Havalimanı resmi terminali veya Köln/Bonn Havalimanı üzerinden resmi
heyetlerin bir parçası olarak Almanya'ya geri dönen ve bir risk bölgesinde 72 saatten daha kısa
bir süre kalmış olanlar veya

 Haklı bir gerekçeye dayanan bireysel durumlarda, yetkili makamın geçerli bir nedene istinaden
daha fazla muafiyet tanıdığı kişiler.

Bir virüs mutasyon bölgesindeki önceki kalış için neler geçerlidir? 

Bavyera Eyaleti'ne girişlerinden önceki 10 gün içerisinde, bir virüs mutasyon bölgesinde (hangi ülke 
veya bölgelerin bu kategorilere göre sınıflandırıldığına ilişkin bilgileri güncel olarak RKI web sitesinde 
bulabilirsiniz) kalan kişiler, eyalete girişleri sırasında bir negatif korona test sonucuna sahip olmak ve 
bunu gecikmeksizin en geç 24 saat içerisinde yetkili bölge idare makamına ibraz etmek zorundadır. 
Test işlemi (= sürüntü alma), eyalete girişten azami 48 saat önce yapılmış olmalıdır. İlgili kişinin 
eyalete giriş yaptığı sırada bir test kanıtına sahip olması durumunda, bu kişi, Enfeksiyondan Korunma 
Yasası'nın 36. Maddesi, 10. Fıkrası, 2. Cümlesi uyarınca, giriş sırasında veya giriş yaptıktan hemen 
sonra test yaptırmakla ve test kanıtını gecikmeksiniz yetkili bölge idare makamına ibraz etmekle 
yükümlüdür. 

Test yaptırma yükümlülüğünden istisnalar var mı? 

Koronavirüse özgü herhangi bir semptom göstermiyorlarsa, bir virüs mutasyon bölgesindeki önceki 
kalıştan sonra test yaptırma yükümlülüğünden sadece henüz 6. yaşını doldurmamış olan kişiler 
muaftır. Aksi taktirde, herhangi bir istisna yoktur. 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#cc-accordion-05ea19fdaf20a2209
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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