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Federal Şansölye’nin Eyalet Hükümet Başkanları  
ile gerçekleşen  
07 Ocak 2022  

tarihli  
Video Konferansı  

 
 
 
 
 
 

Karar 
 

 
 

Temasların azaltılmasını hedef alan tedbirler ve tazeleme aşılarında görülen yoğun 

rağbet; geçtiğimiz haftalarda Almanya’da Omikron varyantının yayılmasının, şimdiye 

kadar başka ülkelerde edinilen tecrübeler ışığında beklenilen hızda 

gerçekleşmemesine katkıda bulunmuştur. Federal hükümet ve eyaletler tarafından 

kararlaştırılan tedbirler; vatandaşların davranışlarında sergilemiş oldukları sorumluluk 

bilinci sayesinde etkili olmuşlardır. 

 

Vatandaşlara; özellikle de bayram günlerinde gösterdikleri özenli tutumları için 

teşekkürlerini ifade eden Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları, 

vatandaşların pandemi dolayısıyla çok uzun bir zaman süredir yoğun bir yük altında 

kaldıklarının bilincindedirler.    

 

Federal hükümetin COVID 19’a yönelik Uzmanlar Kurulu üyeleri Omikron varyantının 

Almanya’da da ön plana çıkacağı ve Almanya genelinde hâkim varyant haline 

geleceğinden yola çıkmaktadırlar. Uzmanlar, Omikron varyantının hızla yayılmasıyla 

birlikte 7 günlük insidans değerinin tekrar çarpıcı bir yükselişe geçmesinin 

beklenildiğini ve bu gelişmenin kendini şimdiden göstermeye başladığını ve bu 

nedenden ötürü 19 Aralık 2021 tarihli Uzmanlar Kurulu görüş bildirimlerinin 

geçerliliğini halen koruduğunu ifade etmişlerdir. Uzmanlar, 6 Ocak tarihinde 

yayınladıkları ikinci görüş bildirimlerinde Omikron varyantına ilişkin önemli 

tamamlayıcı bulgular sunmuşlardır. Kurul, Omikron varyantının neden olduğu 

enfeksiyonların; vaka sayısına göre muhtemelen daha ender bir şekilde ağır hastalık 

seyrine sebep verdiğini, fakat çok yüksek sayıda kişinin aynı zaman aralığında 

enfekte olmasından ötürü bunun, hastanelere yoğun bir yük oluşturacağından yola 
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çıkıldığını ve bu yükün, vaka sayısına oranla hastanelerin yoğun bakım 

servislerinden ziyade normal servislerinin üzerinde oluşacağını açıklamıştır. 

Uzmanlar ayrıca; Omikron varyantının daha yaşlı nüfus kesimlerinde ancak yavaş 

ilerleyen bir yayılma gösterdiğini ve henüz; tehlike altında olan bu yaş grubunda 

görülen hastalık seyri ağırlığına yönelik yeterli derecede bir değerlendirme 

yapılamadığını vurgulamışlardır. Bir diğer önemli sorun; personel arasında, 

beklenilen yüksek enfeksiyon sayıları sonucunda oluşan hastalanma ve karantina 

vakalarının doğuracağı işgücü kaybıdır. Bu; Omikron kapsamında beklenebilir 

boyutlarda gerçekleştiğinde, kritik altyapı işlerliğinin kısıtlanmasına neden 

olabilecektir.   

 

Omikron varyantı; enfeksiyon sayılarında yoğun bir artışa yol açabilecek özelliklere 

sahiptir. Bu da; Delta varyantına göre daha yumuşak geçen hastalık seyri avantajını 

sayısal olarak bertaraf etme riskini barındırmaktadır. Enfeksiyon dinamizmini titizlikle 

izleme suretiyle, gerekirse hızlı tepki verip icabında koruyucu tedbirleri daha da 

yoğunlaştırabilmek gereklidir. İlk ve ikinci doz aşı ile sağlanan bağışıklık koruması 

Omikron varyantında sınırlıdır. Bu nedenden ötürü; sadece bu şekilde, birinci ve 

ikinci doz aşı yaptırmış olan kişiler de hastalanacaklardır. Kurul açıklamasına göre 

üçüncü doz aşı Omikron varyantıyla enfeksiyon tehlikesini belirgin oranda 

azaltmaktadır. Bu da tekrar, üstün etkiye sahip mRNA içerikli Moderna ve BioNTech 

aşıları ile yapılacak tazeleme aşısının öneminin altını çizmektedir.  

 

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları Uzmanlar Kurulu’na tekrar; önemli 

çalışmalarından ötürü, teşekkür ederler.  

 

Almanya’nın pandeminin bu yeni aşamasının iyi bir şekilde üstesinden gelmesinin 

ana faktörü; vatandaşları, tazeleme aşıları ile birlikte birinci ve ikinci doz aşılarla 

korumaktır. Aşılar, ağır hastalık seyrine karşı korurlar – bu, daha ilk doz aşı ile birlikte 

geçerli olur. Herkese; tam kişiye uygun bir aşı programı uygulanmalıdır.  

 

Temel bağışıklık koruması sağlanmış olan kişiler bundan sonra da sorumluluk 

bilincine sahip olmaları ve dayanışma göstermeleri doğrultusunda 

desteklenmektedirler. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları kendilerinden, 

tazeleme aşısı imkânını değerlendirmelerini rica etmektedirler.  Noel’e kadar 30 

milyon aşı yapma hedefine ulaşılmıştır. Federal hükümet ve eyaletler şimdi; 
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güçbirliğinde bulunarak, Ocak ayının sonuna kadar 30 milyon aşı daha yapılmasını 

hedef almışlardır.  

 

 

 

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları güncel gelişmeler karşısında şu 

konularda anlaşma sağlamışlardır:  

  

1. Yeni virüs varyantı insandan insana çok kolay geçmektedir. Bu nedenden ötürü 

kapalı mekânlarda ve diğer insanlarla olan buluşmalarda FFP2 tipi maske 

takılması önemlidir. Bu tip maskeler, bulaşmanın önüne geçme açısından 

özellikle etkili olmaktadırlar. Dükkân ve mağaza alışverişinde ve şehir içi ya da 

şehirlerarası olmak üzere toplu taşıma araçları kullanımında FFP2 tipi maske 

takılması acilen önerilmektedir.    

 

2. Temasların özel buluşmalar bağlamında da belirgin oranda kısıtlanması 

gereksinimi bundan sonra da geçerliliğini sürdürecektir. Aşı olan ve hastalığı 

geçirenlere yönelik özel buluşmalarda geçerli olan en fazla 10 kişinin katılmasına 

izin veren mevcut kural, geçerliliğini koruyacaktır. Aşı olmayan ve hastalığı 

geçirmemiş kişilere yönelik mevcut kural sürmektedir: Sadece kendi hane üyeleri 

ile bir diğer hane halkından en fazla iki kişi buluşabilir. 14 yaşını doldurmamış 

çocuklar bu uygulamadan muaftır. 

 
 

3. Önceden olduğu gibi bundan sonra da Almanya genelinde kültür ve eğlence 

alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara (sinemalar, tiyatrolar, vs.) ve 

de perakende satış yerlerine (istisna: gündelik ihtiyaçları karşılayan dükkânlar) 

erişim; insidans değerinden bağımsız olarak sadece, aşı olan ya da hastalığı 

geçirmiş olanlara (2G) mahsustur. Buna ek olarak güncel bir test sonucu da şart 

koşulabilir (2GPlus). İstisnalar, aşı olamayan ve genel aşı tavsiyesi verilmeyen 

kişiler için geçerli olur. 18 yaşından küçük çocuk ve gençler için de istisnalar 

mümkündür. Kurallara uyulması sıkı bir şekilde kontrol edilir. 

 

4. Gastronomi alanında da (restoran, kafe, bar ve lokanta gibi yerler) giriş 

halen aşı olmuş ya da hastalığı geçirmiş olanlarla sınırlı olup (2G) buna ilaveten 
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kısa vadeli olarak Almanya genelinde ve insidanstan bağımsız olarak sadece o 

gün yapılmış güncel bir test ya da yapıldığı gün itibariyle kabul edilecek olan 

tazeleme aşı belgesi (Booster aşısı) ile mümkün olacaktır (2Gplus). Sürekli 

maske takılması bu yerlerde mümkün olmadığı için virüs varyantı bu yerlerde 

özellikle kolay bulaşmaktadır.  

 
5. Eyaletler uygulamada; doğrudan temas hali, sosyal mesafenin yerine 

getirilememesi ve maske takmanın sürekli mümkün olmamasından ötürü bulaşma 

riskinin özellikle yüksek olduğu barlar ve lokalleri ayrıca mercek altına 

alacaklardır.  

 
6. Kapalı ortamlarda faaliyet gösteren kulüp ve diskotekler (“danslı eğlenceler“) 

bundan sonra da kapalı kalacak ve dans etkinliklerine yönelik yasak sürecektir. 

 
7. Federal hükümet ve eyaletler mevcut evden çalışma (homeoffice) 

yükümlülüğüne dikkat çekerler. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları 

işverenler ve çalışanların; evden çalışma imkânlarını önümüzdeki haftalarda daha 

güçlü bir şekilde kullanmalarını rica etmektedirler. Evden çalışma; işyerinde ve işe 

gidiş gelişlerde temasları azaltarak bulaşma sayısının düşürülmesine yardım 

eder. 

 
8. Federal hükümet ve Eyalet Hükümet Başkanları; Uzmanlar Kurulu’nun tavsiyesi 

doğrultusunda, hastalananların izole edilmesi ve temaslı kişilerin karantinaya 

girmesi konusunda dengeli bir düzenleme yolunda gerekeni yapacaklardır. 

Düzenlemenin aynı zamanda başta savunmasız gruplar için olmak üzere 

enfeksiyon güvenliği kurallarını da yerine getirmesi hedeflenmektedir. Federal 

hükümet ve eyaletler; hukuki düzenlemelerdeki gerekli değişiklikleri, Robert Koch 

Enstitüsü’nün ilgili bulgularını temel alan Federal Sağlık Bakanlığı tavsiyelerinden 

yola çıkarak yakın bir zaman içinde tamamlayacaklardır.  

 
Şimdiye kadar; virüs varyantı Omikron ile enfekte olan kişilerle temaslı olanlar için 

negatif bir test sonucu ile daha erken sonlandırılması mümkün olmayan 14 günlük 

sıkı karantina kuralı geçerlidir.  

 

Tazeleme aşılarından ötürü tam aşı korumaları olduğunu belgeleyen temaslı 

kişilerin bundan sonra karantinadan muafiyeti kararlaştırılmıştır. Bu uygulama; 

benzeri gruplar (yeni aşı olanlar ve hastalığı yeni geçirenler) için de geçerlidir. 
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Tüm diğer kişilerde izolasyon ya da karantina süreleri genel olarak 10 gün sonra 

sona erer. Belgelendirilen bir enfeksiyon durumu sonucunda ya da temaslı olarak 

yedi gün sonra PCR ya da sertifikalandırılmış bir antijen hızlı testi sayesinde 

izolasyon ya da karantina sürecinden (belge ile) çıkabilirler. Bu şekilde, kritik 

altyapıda olası kapasite sorunlarına karşı da önlem alınmaktadır.  

Hastaneler, bakım kurumları ve engelli insanlara destek sunan kurum ve 

kuruluşlardaki savunmasız kişilere etkin koruma sunabilme amacıyla; bu 

kurumlarda çalışanlara yönelik izolasyon süreci; enfekte olmalarından yedi gün 

sonra ve ilgili kişide son 48 saat belirti görülmemesi halinde; zorunlu PCR testi 

yaptırma şartı ile sona erdirilerek, tekrar göreve başlanılması mümkün olabilir. 

 

Okula devam eden öğrenciler ve gündüz bakım yerlerine giden çocuklar; 

kendilerine yönelik test stratejisi kapsamında seri testlere tabi oldukları için, 

temaslı olmaları sebebiyle girdikleri karantina sürecini beş gün sonra PCR ya da 

hızlı antijen testi yolu ile hemen sona erdirebilmektedirler. Mevcut uygulama 

sonucunda yüksek koruma düzeyinin sağlanması halinde (günlük testler, maske 

yükümlülüğü vs.) karantinadan muafiyet oluşması mümkündür. 

 

9. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları aşı kampanyasının son hızla                        

sürdürülmesi konusunda hemfikirdirler. Birinci ve ikinci doz aşı olan 

vatandaşların tamamının yakın bir zaman içinde tazeleme aşılarını (“Booster“) 

yaptırabilmeleri sağlanmalıdır. Tazeleme aşısı; bağışıklık sisteminin Omikron 

varyantına karşı en iyi korumasını sağlamaktadır. Şimdiye kadar aşı olmaya karar 

veremeyenlere; bir kere daha, özel olarak hitap edilecektir. Yeni ve çarpıcı bir 

şekilde daha kolay bulaşan virüs varyantı ile birlikte, korunmak için birinci ve ikinci 

doz aşıyı olmanın en geç şimdi zamanı gelmiştir. Yeni yaptırılan birinci doz aşı 

bile; yapılmasına kısa süre içinde ağır hastalık seyrine karşı koruma 

sağlamaktadır.  

 

10. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları yüksek bir aşı oranına ulaşma 

gerekliliğini dikkate alarak genel bir aşı yükümlülüğünü gerekli görmektedirler ve 

bu konuda aldıkları Aralık 2021 tarihli kararlarını vurgulamaktadırlar. Eyaletler; 

ilgili yasal düzenleme için gereken takvimin yakın bir zaman içinde 

sunulacağından yola çıkmaktadırlar.   
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11.  Virüs varyantının beklenilen etkileri geçtiğimiz haftalarda federal hükümet ve 

eyaletler ile kritik altyapı alanlarından sorumlu olanlar arasında görüşülmüştür. 

Kritik altyapının birçok alanı yoğun bir personel darlığına hazırlıklı olup 

planlamalarını buna göre uyarlamışlardır. Şimdi daha ileri adımlar atılmaktadır. 

Federal hükümet ve eyaletler bu bağlamda düzenli aralıklarla iletişimde 

bulunacaklardır. Federal hükümet ve eyaletler; Uzmanlar Kurulu’nun öngörüsü 

doğrultusunda oluşacak personel darlığını dengelemek amacıyla, çalışma saatleri 

konusunda pandemi sebebiyle; öncelikle mevcut çalışma saatleri yasasının 

geçerli hükümlerinin muafiyet imkânlarının kullanılması şeklinde, tedbiri 

düzenlemelerin getirilmesini gerekli görmektedirler.  

 
12. Uzmanlar Kurulu 6 Ocak 2022 tarihli ikinci görüş bildiriminde sağlık sisteminin 

gelecek enfeksiyon dalgasına hazırlanması gerektiğine dikkat çekmiştir. Federal 

Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları federal ve eyalet sağlık bakanlarından; 

hastaneleri, Uzmanlar Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, beklenilen yüksek 

enfeksiyon sayılarına hazırlamalarını rica etmektedirler. 

 
13. Kültürel faaliyet ve sanatsal üretimin büyük önemi ve toplumsal değeri özellikle 

pandemi sürecinde görülmektedir. Eyaletler; kültürel alanda geçerli tedbirlerin 

somut olarak belirlenmesi (özellikle, aşılı ya da hastalığı geçirmiş olmak şeklinde 

2G ve aşılı ya da hastalığı geçirmiş olmakla birlikte günlük hızlı test sonucu 

gerekliliğini ifade eden 2G Plus düzenlemeleri) yolu ile kültürel faaliyetlerin 

kısıtlanması bağlamında varolan özel gerekçelendirme yükümlülüklerini dikkate 

almaktadırlar.  

 
14. Yeni Geçiş Dönemi Yardımı IV, ekonomik istikrar fonu ve acil durum yardımları ile 

eğlence sektörü için geçerli özel kurallar, federal hükümetin fuarlar ve sergiler için 

öngördüğü özel fon, kültürel etkinlikler için ayrılan federal fon, profesyonel spora 

yönelik Korona yardım programları ve KFW (Kalkınma Bankası) özel programı ile, 

Korona tedbirleri sonucunda mağduriyet yaşayan işletmelere bundan sonra da 

maddi destek sunulmaya devam edilmektedir. Genişletilmiş erişim 

kısıtlamalarının örneğin perakende satış yerleri ve gastronomi alanında olmak 

üzere kontrollerin artırılması gerekebileceği için federal hükümet; ilgili ayni ve 

personel giderleri Geçiş Dönemi Yardımları IV kapsamında ve sabit maliyetler 

başlığı altında dikkate alacaktır. Eyaletler, Geçiş Dönemi Yardımı IV için başvuru 

sürecinin başlatılmış ve avans ödemelerin yakın bir süre içinde yapılacak 
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olmasını memnuniyetle karşılamışlardır. Federal hükümet ve eyaletler; ekonomi 

yardımlarının cezai istismarına karşı gereken tüm önlemleri alacaklardır.  

 
15. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları; sosyal temaslar ve etkinlikler 

için Aralık ayında karara bağlanmış olan kuralların halen geçerli oldukları 

konusunda mutabık kalmışlardır. Bu nedenden ötürü; federal ve eyaletler 

düzeyinde kararlaştırılmış olan mevcut kararlar, işbu Karar’ın buna aksi bir tespit 

içermemesi kaydıyla, geçerliliklerini korurlar. Alınan tüm tedbirler Almanya 

genelinde uyumlu asgari standartlardır. Eyaletlerin daha geniş kapsamlı 

tedbirler almaları mümkündür. 

 
16. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları durum istişaresinde bulunmak 

üzere 24 Ocak 2022 tarihinde tekrar buluşacaklardır.  

 

Bavyera Eyaleti tarafından tutanağa geçmek üzere yapılan açıklama: 
 

1. Bavyera zaten; Korona pandemisi ile mücadeleyi hedef alan ve birçok diğer eyaletin düzenlemelerini 
belirgin bir şekilde aşan çok sıkı kurallara sahiptir. Örneğin Bavyera’da geniş kapsamlı FFP2 tipi maske 
yükümlülüğü vardır; özellikle yüksek enfeksiyon risk kategorisine giren barlar, lokaller ve diskotekler 
tamamen kapatılmış ve kültür, spor ve diğer etkinliklerde kapasite kısıtlamaları ile birlikte 2G Plus 
uygulaması başlatılmıştır. Buna ek olarak Bavyera’da “bölgesel kriz noktalarında“ gastronomi 
yasaklanmıştır.  
 

2. Bugün alınan işbu Karar, birçok bölümünde Bavyera ve bazı diğer eyaletlerde geçerli olan hukuki 
düzenlemelerin gerisinde kalmaktadır. İnsidans değerleri ölçüt alınmadan gastronominin tüm alanlarında 
geçerli olacak bir 2G Plus kuralı gibi özgürlüğü daha çok kısıtlayan tedbirlerin ilk önce mümkün olduğu 
kadar kesin bir bilimsel uzmanlıkla ve özenle incelenmesi gereklidir. Bu da henüz yeterli derecede 
yapılmamıştır. Federal hükümetin Uzmanlar Kurulu da 06.01.2022 tarihli görüş bildiriminde ancak 
önümüzdeki haftalarda yüksek enfeksiyon sayıları ve personel darlığı sonucunda oluşan yükün fazla 
artışı durumunda kısıtlayıcı tedbirlerin daha da yoğunlaştırılmasını talep etmiştir. Bu bağlamda; gerekli 
olduğunda hızlı olduğu kadar özen ve dikkatle harekete geçebilmek için; enfeksiyon dinamizmini, titizlikle 
takip etmek gereklidir.  

 
 
Saksonya Anhalt Eyaleti tarafından tutanağa geçmek üzere yapılan açıklama: 
 

1. Federal hükümetin Uzmanlar Kurulu ne temas ya da erişim kısıtlamaları konusunda somut tedbirler 
önermiş, ne isolasyon ya da karantina sürelerini kısaltmaya ilişkin tıbbi açıdan sağlam açıklamalarda 
bulunmuş, ne de tazeleme aşıları dahil, eksiksiz yapılan aşılar açısından aşının tam etkisini geliştirme 
süresinin beklenilmemesi ile ilgili hangi enfeksiyon risklerinin sözkonusu olduğunu açıklamıştır.   
 
Saksonya Anhalt; Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları’nın işbu Kararı’nın 4. ve 8. 
maddelerinde yapılan önerilerin, federal hükümetin sorumluluk alanı olduğu kanaatindedir.  
 
Saksonya Anhalt ayrıca; Bavyera’nın tutanağa geçmek üzere yaptığı açıklamanın 2. maddesine 
katıldığını belirtir.   
 
 
  

 


