
Giriş Karantinası Yönetmeliği (EQV) 

SSS 

 

1. EQV neleri düzenlemektedir ve ne kadar süreyle geçerli olacaktır? 

09.04.2020 tarihli Giriş Karantinası Yönetmeliği (EQV) (https://www.verkuendung-
bayern.de/baymbl/2020-192/), Almanya Federal Cumhuriyeti dışındaki bir devletten kara, 
deniz veya hava yoluyla Hür Eyalet Bavyera'ya giriş yapan kişilerin, girişten hemen sonra 
doğrudan kendi evlerine gitmek ve giriş yaptıktan sonra 14 gün boyunca orada kendilerini 
tecrit etmekle yükümlü oldukları hususuna dair düzenleme getirmektedir. 

Ancak EQV, bir kişinin Almanya veya Bavyera'ya giriş yapıp yapamayacağı hususunu 
düzenlememektedir. Bu yönetmelik yalnızca, bir kişinin giriş yapmasına izin verildikten sonra, 
karantinaya alınması gerekip gerekmediği hususunu düzenlemektedir. Yurda giriş veya çıkış 
hususunu sadece Federal Devlet düzenler. Bununla ilgili olarak lütfen Federal İçişleri 
Bakanlığı (BMI) ile iletişime geçiniz:  

BMI SSS: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/
coronavirus-faqs.html 

BMI telefon destek hattı: 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-
node.html 

EQV, şu an için 03.05.2020 tarihine kadar geçerlidir ve – gerekli olması halinde – süresi 
uzatılacaktır. 

 

2. Kendime karantina uygulamak zorundayım. Şimdi ne yapmam gerekir ve bu ne kadar 
sürecek? 

Karantina yükümlülüğü kapsamına giriyorsanız, ülkeye giriş yaptıktan hemen sonra doğrudan 
kendi evinize gitmelisiniz. Ek olarak, karantina yükümlülüğüne tabi olduğunuzu bağlı 
bulunduğunuz sağlık kurumuna derhal bildirmekle yükümlüsünüz. Hastalık belirtilerinin 
ortaya çıkması durumunda, aynı şekilde bunu da gecikmeksizin sağlık kurumunuza 
bildirmelisiniz. 

 

3. EQV'nin istisnaları nelerdir, bunu bildirmem gerekiyor mu ve bununla ilgili bir belgeye 
ihtiyacım var mı? 

EQV, çeşitli istisnalar öngörmektedir. Mesleği ile ilgili nedenlerden ötürü insanları, malları 
veya eşyaları sınır ötesi taşıyan bir kimse, şayet Covid-19'a bağlı bir hastalığa işaret eden ilave 
belirtileri yoksa, karantina yükümlülüğü kapsamında değildir. 
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Bir istisnaya tabi olmanız halinde, EQV bağlamında sağlık kurumunuza da haber vermek ve 
bunu bildirmek zorunda değilsiniz. Bildirim yükümlülüğü, sadece karantina altında bulunması 
zorunlu olan kişiler için geçerlidir. Ayrıca, istisnaya tabi olduğunuza dair sağlık kurumu 
tarafından verilmiş herhangi bir belgeye de ihtiyacınız yoktur. 

Daha fazla soru için aşağıdaki SSS'lere bakın. 

 

4. Aşağıdaki hallerden birinde:  

a) Eğer birkaç gün memleketimde kaldıysam ve şimdi Bavyera'daki işime geri dönmek 
zorundaysam, karantinaya girmek zorunda mıyım? 

Bavyera'daki iş yerinize geri dönmüşseniz ve işvereninizin size orada mesleki bakımdan 
mutlaka ve ertelenemeyecek şekilde ihtiyacı varsa ve ayrıca Covid-19'a bağlı bir hastalığa 
işaret eden ilave belirtiler göstermiyorsanız, karantinaya girmek zorunda değilsiniz. Bu, 
örneğin işin fiziksel olarak yerinde yapıldığı şekilde (örn. zanaatkârlar, bant işçileri, bakım 
personeli, vb.) yerine getirilemeyeceği durumlarda, yani yurt dışından sağlanan bir ev-ofis 
çözümünün çok uygun olmadığı hallerde ya da işin yerinde yapılmaması durumunda (örn. 
Bavyera'daki bir şantiyede faaliyet gösteren yurt dışından gelen bir taşeron), sözleşmeye 
bağlı cezaların veya hatırı sayılır mali kayıp risklerinin söz konusu olduğu durumdur. 

Bir kontrol durumunda elinizde kanıtınız olması için, en iyisi bunu işvereninize/müşterinize 
onaylatın. 

  

b) Eğer yurt dışında ikamet ediyor ve çalışmak için günlük olarak Bavyera'ya gelmem 
gerekiyorsa, karantinaya girmek zorunda mıyım? 

Her gün yurt dışından Bavyera'ya gelip gidiyorsanız, yurt dışında düzenli olarak 48 saatten 
daha uzun süre kalmamalısınız; böylece, Covid-19'a bağlı bir hastalığa işaret eden ilave 
belirtileriniz yoksa, Almanya'da karantinaya girmek zorunda olmazsınız. 

Yurt dışında 48 saatten daha uzun süre kalırsanız (örn. hafta sonu), SSS 4.a) altında verilen 
cevap uygun şekilde geçerlidir.  

 

c) Eğer yurt dışında çalışıyor ve tekrar eve dönüyorsam, karantinaya girmek zorunda mıyım? 

Her gün Bavyera'dan yurt dışına gidip geliyorsanız, yurt dışında düzenli olarak 48 saatten 
daha uzun süre kalmamalısınız; böylece, Covid-19'a bağlı bir hastalığa işaret eden ilave 
belirtileriniz yoksa, Almanya'ya geri döndüğünüzde karantinaya girmek zorunda olmazsınız. 

Yurt dışında 48 saatten daha uzun süre kalırsanız (örn. Pazartesi gününden Cuma gününe 
kadar orada çalıştığınız için), seyahat için geçerli başka bir nedeniniz varsa, karantinaya 
girmek zorunda olmazsınız. Bavyera'daki eşinizin ve/veya çocuğunuzun yanına geri 
dönüyorsanız, böyle bir geçerli neden olağan şekilde var demektir. 

 



 

d) Eğer Bavyera'daki eşimi ziyaret etmek istersem, karantinaya girmek zorunda mıyım? 

Bavyera'daki eşin ziyaret edilmesi, EQV'ye göre karantina yükümlülüğünden istisna gerekçesi 
sağlayan geçerli bir seyahat nedeni oluşturur. Bununla birlikte, şayet eş Alman vatandaşı 
değilse, bu o eşin olağan şekilde ülkeye girişine (yani sınırdan geçişine) hak tanıyan acil bir 
sebep değildir. Sınır geçişi olmaması nedeniyle, karantina yükümlülüğüne ilişkin soru çoğu 
durumda gündeme gelmemektedir.  

Sınır geçişi Federal Devlet'i ilgilendiren bir konu olduğundan, bu hususta son olarak lütfen 
Federal İçişleri Bakanlığı (BMI) ile iletişime geçiniz: 

BMI SSS: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/
coronavirus-faqs.html 

BMI telefon destek hattı: 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-
node.html 

 

e) Eğer sadece Bavyera Eyaleti'nden transit geçiş yapıyorsam, karantinaya girmek zorunda 
mıyım? 

Bavyera Eyaleti'nden sadece transit geçiş yapıyorsanız, karantinaya girmek zorunda 
değilsiniz; ancak Hür Eyalet Bavyera'yı en kısa yoldan terk etmeniz gerekir. Güvenlikle ilgili 
dinlenme için kısa bir molaya izin verilir.  
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