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Federal Şansölye’nin Eyalet Hükümet Başkanları ile 19 

Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen Video Konferansı  
 

KARAR 

 
Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları Kararı:   
 
2021 yılı başında Korona pandemisinde büyük bir umut var.  
 
Bu arada iki aşı maddesinin ruhsat alması, aşılamanin başlaması ve 
ufukta beliren diğer başarılı aşı maddesi adayları pandeminin bu yıl 
üstesinden gelinebileceği umudunu yeşertiyor. Federal hükümet ve 
eyaletlerin en başından itibaren tam da hedefi buydu: Gereken 
miktarın hazır olması ve her vatandaşa aşı imkânının sunulabildiği 
an itibariyle gündelik hayatımızın normalleşmesi ve pandemi 
kısıtlamalarının kalktığı bir hayata geri dönülmesi perspektifi olur. 
 
Ayrıca 16 Aralık itibariyle getirilen kısıtlamaların etkisi ve yeni 
enfeksiyon sayılarının gerilemesi kendini belirgin bir şekilde 
gösteriyor. Bu gelişmeyle birlikte hastane ve yoğun bakım 
servislerinin maruz kaldıkları yük ağırlığında vaka sayıları halen üst 
seviyede seyretse de şu an için hafif bir azalmanın olması federal ve 
eyaletler düzeyinde memnuniyetle dikkate alınmaktadır. Bunda 
vatandaşların Noel bayramı dönemindeki sağduyulu tutumunun da 
büyük bir rolü vardır. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet 
Başkanları bundan ötürü müteşekkir olduklarını içtenlikle belirtirler.    
 
Yeni yılın başında zorlu görevlerle de karşı karşıyayız:  Aşı maddesi, 
tedarikin erken yapılması ve ek üretim kapasiteleri yaratılmasına 
ilişkin tüm çabalara rağmen önümüzdeki aylarda kısıtlı olacağı için 
aşının halka sağladığı bağışıklık nedeniyle durumda bir rahatlama 
görüleceği henüz beklenmemelidir. Fakat süren aşılamalarla birlikte 
özellikle savunmasız olan kesimlerin giderek  artan derecede 
korunması sözkonusu olacaktır. Ayrıca soluma yolları hastalıklarının 
zaten kolayca yayıldığı kış dönemi de virüsle mücadeleyi 
zorlaştırmaktadır. Bunun yanısıra vatandaşların hepsi pandemi ile 
birlikte yaşanan uzun ayların yorgunluğuyla pandemi 
kısıtlamalarının oluşturduğu yükün bir an evvel omuzlarından 
alınmasını dilemektedirler.  
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Fakat özellikle SARS-CoV2 virüsü mutasyonlarına ilişkin bulgular 
önemli derecede kaygı duyulmasına yol açmıştır. İngiliz sağlık 
otoriteleri ve araştırmacıların büyük çoğunluğu; epidemiyolojik 
bulguların ülkelerinde görülen B1.1.7 mutasyonunun bulaşıcılığının 
şimdiye kadar bilinen virüsten çok daha yüksek olduğuna işaret 
etmesi sebebiyle alarma geçmiştir. Virüse ilişkin pandeminin başında 
hakim olan duruma benzer bir şekilde şimdi yeni mutasyon ve 
özellikleri hakkında henüz kesin bilgi sahibi değiliz. B.1.1.7 
mutasyonunun Almanya’da da kanıtlanması sonucunda federal ve 
eyaletler düzeyinde varılan ortak kanaate göre şu anki bulgular 
tedbiri önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü virüsün daha 
yüksek bulaştırma potansiyeline sahip bir mutasyonunun yayılması  
pandemi durumunda çarpıcı bir kötüleşme anlamına gelirdi. Bu 
nedenden ötürü koruyucu tıp ilkesi virüs mutasyonlarının 
Almanya’ya geçişi ve burada yayılmasını mümkün olduğu kadar 
geniş kapsamlı boyutta engellememizi gerekli kılar.           
 
Konferans tarihini bu nedenden ötürü öne çekerek bugün biraraya 
gelen Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları Almanya’da 
enfeksiyon sayılarındaki düşüşü tekrar çarpıcı oranda hızlandırarak  
mutasyonla birlikte meydana gelen ek risklerin önüne geçilmesini 
amaçlamaktadırlar. Reprodüksiyon sayısının düşük tutulması 
aracılığıyla olası daha bulaşıcı bir mutasyonun reprodüksiyonu da 
daha güçlü bir şekilde engellenir. Bunun için daha çok tedbir 
alınması gereklidir. Enfeksiyon sayılarının hızla düşürülmesi sağlık 
dairelerinin yeni enfeksiyon sayılarının katlanarak artışını önleme 
amacıyla enfeksiyon zincirlerini tekrar kontrol edebilmeleri 
anlamına gelecektir.  
 
Tedbirlerin tamamı açısından en önemli başarı faktörü vatandaşların 
tedbirleri virüsün yayılma şansının gerçekten de hiç olmayacağı 
şekilde gündelik hayatlarına geçirmeye hazır olmalarıdır. 
Almanya’da insanların büyük çoğunluğu bunu neredeyse bir yıldır 
büyük bir disiplinle yapıyor. Fakat hareketlilik verileri toplumsal 
yaşamın 2020 Mart ve Nisan aylarında şimdi olduğundan daha yoğun 
bir gerileme göstermiş olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenden ötürü 
federal ve eyaletler düzeyinde şimdi bir kere daha tüm vatandaşlara 
çağrıda bulunuluyor: Önümüzdeki haftalar pandeminin en kritik 
haftaları olacaktır.  Geçen sene yazın yaşadığımıza benzeri bir şekilde 
düşük enfeksiyon seviyelerinde  bir normalleşmeyi tekrar elde 
etmek istiyorsak enfeksiyon sayılarını bir kere daha ve kalıcı bir 
şekilde 7 gün insidansının 100 bin kişi başına 50 yeni enfeksiyon 
vakası olacağı şekilde geriletmek zorundayız.  
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Virüs mutasyonlarının gerçekten daha çarpıcı bir bulaşıcılığı tespit 
edilirse tedbirlerin tekrar belirgin oranda sertleştirilmesi olasıdır. 
Bundan kaçınmalıyız. Bunun için enfeksiyon sayılarını hızla düşürme 
amacıyla şimdi devlet, ekonomi ve toplumun ortak gayretine ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
 
Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları’nın bu bilgiler 
ışığında kararlaştırdıkları hususlar: 
 
 

1. Federal ve eyaletler düzeyinde şimdiye kadar mevcut olan 
kararlar geçerliliklerini sürdürmektedirler. İşbu Karar 
sonucunda alınan ek ya da değiştirilen tedbirler federal ve 
eyaletler düzeyinde hızla uygulamaya geçirilecektir. İşbu 
ortak kararlar temelinde alınan tedbirlerin geçerliliği ilkönce 
14 Şubat 2021 tarihine kadar sınırlı olacaktır. Federal ve 
eyaletler düzeyinde olmak üzere tedbirlerin geçerlilik süresi 
bitiminden yeterli bir zaman önce toplanılarak 14 Şubat 
sonrasındaki işleyiş görüşülecektir. Federal Şansölye ile 
Eyalet Başbakanları makam yöneticileri düzeyinde 
oluşturulan bir çalışma grubu bu toplantı tarihine kadar 
kapanma sürecinden güvenli ve adil bir açılma sürecine geçiş 
stratejisini geliştirmekle görevlendirilecektir. 
 

2. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları tüm 
vatandaşlardan önümüzdeki üç hafta da tüm temasları mutlak 
gereklilik arz eden asgari düzeye düşürmelerini ve mümkün 
olduğu kadarıyla evde kalmalarını acilen rica ederler. Özel 
buluşmalara bundan sonra da kişilerin kendi hane halkı 
arasında ve aynı hanede yaşamayan diğer bir kişi ile olmak 
üzere izin verilmektedir. Bu bağlamda sözkonusu olan bu 
diğer kişilerden oluşan hane sayısının mümkün olduğu kadar 
sabit ve küçük olmasına (“social bubble“) dikkat edilmesi 
enfeksiyon riskinin önemli derecede azaltılmasına katkıda 
bulunur.    
 

3. Ağız ve burnu kapatan maskelerin takılması pandemi 
sürecinde özellikle etkin bir tedbir olarak görülmüştür. Bizzat 
olası özel bulaşıcılığa sahip mutasyonlar konusunda federal 
ve eyaletler düzeyinde tıbbi maskelerin (yani cerrahi 
maskeler olarak anılan ya da KN95/N95 veya FFP2 tipi 
maskeler) etkileri açısından herhangi bir norma tabi olmayan 
gündelik maskelerden daha yüksek bir koruyucu etkiye sahip 
olduklarına işaret edilir. Bu nedenden ötürü toplu taşıma 
araçlarında ve de dükkan ve mağazalarda geçerli olan ağız 
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ve burnu kapatan maske yükümlülüğü bağlayıcı olarak tıbbi 
maske takılması yükümlülüğü şeklinde somutlaştırılmıştır. 
Genel olarak özellikle kapalı mekânlarda diğer insanlarla daha 
yakın ya da uzun süreli temasların kaçınılmaz olduğu 
ortamlarda tıbbi maske kullanımı tavsiye edilmektedir.  
 

4. Federal ve eyaletler düzeyinde amaç, toplu taşıma 
araçlarında temasları  yolcu sayılarının belirgin oranda 
gerilemesi ve dolayısıyla gereken mesafenin genelde 
sağlanması yolu ile azaltmaktır. Bu hedefe geniş kapsamlı 
evden çalışma olanaklarından faydalanma, yoğun iş ve okul 
trafiğinin yolcu sayısını azaltma ve – nerede mümkün ve 
gerekli görülürse –  ilaveten kullanıma sunulan toplu taşıma  
hizmetleri sayesinde ulaşılması amaçlanmaktadır. Buna ek 
olarak toplu taşıma araçlarında tıbbi maske takılması 
yükümlülüğü başlatılmıştır.  
 

5. Çocuk gündüz bakım kurumları ve okulların açılması 
çocukların eğitimi ve aile hayatı ile anne babaların iş 
hayatının uyumu açısından son derece önemlidir. Okul ve 
çocuk gündüz bakım kurumlarının kapalı olması, yüz yüze 
eğitimin askıya alınması ya da okullarda uzun bir süre 
uzaktan eğitime geçilmesinin çocuk ve gençlerin eğitim 
geçmişleri ve sosyal hak sahipliği açısından olumsuz sonuçlar 
doğurur. Buna rağmen SARS-CoV2 virüsünün B.1.1.7 
mutasyonunun çocuk ve gençler arasında da şimdiye kadar 
bilinen virüsten daha güçlü bir bulaşma seyri olduğuna ilişkin 
ciddiye alınması gereken işaretler vardır. Bu nedenden ötürü 
13 Aralık 2020 tarihli Kararın 14 Şubat 2021 tarihine kadar 
uzatılması ve de kesin bir şekilde uygulanması gereklidir. Bu 
durumda okullar prensip olarak kapalı kalacak ve yüz yüze 
eğitim yükümlülüğü askıya alınacaktır. Çocuk yuvalarında  
aynı uygulama sözkonusu olacaktır. Federal hükümet ve 
eyaletler okul ve çocuk gündüz bakım yerlerindeki 
öğretmenlere, eğitmenlere ve  pedagojik personele pandemi 
sürecinin büyük zorluluklarının üstesinden geldikleri için 
özellikle teşekkür ederler. Onların iş sağlığı ve güvenliği 
yüksek öncelik sahibidir.  
 

6. Yaşlı huzur ve bakım evleri için özel koruma tedbirlerinin 
alınması gereklidir. Uygulanan özel hijyen planlaması ve 
koruyucu donanımın sunulması gibi zaten alınmış olan 
tedbirlere rağmen bu tür kurum ve kuruluşlarda yaşlı nüfus 
arasında son haftalarda görülen yüksek insidans ve çok sayıda 
enfeksiyon vakası bu konunun bir kez daha altını çizmiştir. 



No 17/21 / 19 Ocak 2021 

Sayfa 5 / 12 

 

Yaşlı huzur ve bakım evlerinde görevli personel için kurum 
sakinleri ile temaslarında FFP 2 tip maske yükümlülüğü 
öngörülmüştür. Bu kurumlarda en azından iki aşı dozunun da 
aşılanma süreci tamamlanmış ve kişilerin gereken bağışıklığı 
kazanmış olmalarına kadar bu kurum ve kuruluşlara 
girişlerde hızlı testlerin yapılması özel önem taşımaktadır. Bu 
nedenden ötürü eyaletler, 13 Aralık 2020 tarihli ortak Karar 
temelinde haftada bir kaç sefer olmak üzere, yaşlı huzur ve 
bakım evlerindeki personel ve tüm ziyaretçilerin teste tabi 
tutulması yükümlülüğünü şart koşmuşlardır. Bu hızlı testlerin 
hem tedarik hem uygulama maliyeti federal hükümetin test 
yönetmeliği aracılığıyla güvence altına alınmış olmasına 
rağmen kurumlarda hızlı testlerin bizzat yerinde yapılması 
için gereken personel kapasitesi açısından sorun 
yaşanmaktadır. Kurumlar, test talimatının kapsamlı olarak 
uygulanmasından sorumludurlar.  Kendilerine destek sunmak 
için federal ve eyalet düzeyinde ve eyaletlerin mevcut 
tedbirleri temelinde ortak bir girişim başlatılarak kısa vadede 
federal ordu görevlisi askerlerin ve ikinci etapta gönüllülerin 
geçici olarak kurumlarda kapsamlı hızlı testleri uygulamaları 
öngörülmüştür.  
 
Almanya’da yardım kuruluşları gereken eğitimleri 
üstlenmektedirler. Yerel çatı örgütleri bölgesel gereksinim 
tesbiti için eşgüdümden sorumlu olacak ve Federal İş Ajansı 
aracılığı üstlenecektir. Yaşlı huzur ve bakım evlerinin yanısıra 
engelli insanlara yönelik kurum ve kuruluşlar da 
buralarda görülen daha yüksek enfeksiyon seyrinden ötürü 
özellikle koruma ihtiyacı duyulan yerlerdir.  Bu nedenden 
ötürü bu yerlerde de yeterli derecede testlerin yapılabilmesi 
önemlidir. Engelli insanların toplumsal uyumuna destek 
sağlayan kurum ve kuruluşlara testler için gerekli personel 
giderlerini federal devlet karşılar. Araç gereç giderleri için 
Koronavirüs Test Yönetmeliği’nde zaten getirilmiş olan 
düzenlemeler geçerlidir.  

 
7. Kilise, havra ve camilerde ibadet ile diğer dini cemaatlerin 

toplanmaları şu şartlar altında mümkündür: 1,5 metre azami 
mesafe korunur, herkesin kendi yerinde de tıbbi maske takma 
yükümlülüğü vardır ve birlikte ayin söylenmesi yasaktır. İlgili 
makamlarla genel bir anlaşmaya varılmadıysa 10 kişiden fazla 
katılımcının bir araya geleceği etkinlikler 
düzenlenmelerinden en az iki iş günü önce yetkili makama 
(Ordnungsamt) bildirilmek zorundadır.  
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8. Pandemide yaşanan durumdan ötürü iş ortamında da 
epidemiyolojik açıdan önem taşıyan temasların giderek 
azaltılması gerekmektedir. Bunun için Federal Çalışma ve 
Sosyal İşler Bakanlığı çıkardığı, 15 Mart 2021 tarihi ile sınırlı 
bir yönetmelikle işverenlerin çalışanlarına işin mahiyeti buna 
elverişli ise mümkün olan her alanda evden çalışma 
olanağını tanıma zorunluluğu getirmiştir. Bu şekilde işyerinde 
olduğu gibi işe gidiş yolunda da olası temaslar azaltılmaktadır.  
Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları işverenlerin 
bu imkândan faydalanmalarını rica ederler.  
 
Halen işyerinde bulunma gereksiniminin olduğu ve çalışma 
alanlarının dar olduğu ortamlarda COVID 19 iş güvenliği ve 
sağlığı standartlarının hayata geçirilmesi için gerekli olduğu 
gibi çalışılan alanların azaltılması ya da mesafe kuralı yerine 
getirilemiyorsa işverenin tıbbi maskeler sunması ve bunların 
takılması gereklidir.   
 
Toplu taşıma araçlarında klasik iş trafiğinin yoğun saatlerinde 
yolcu sayısını daha da azaltma amacıyla işletmelerin mümkün 
olan her alanda esnek mesai saatleri uygulayarak işbaşı ve iş 
çıkış saatlerindeki yolcu yoğunluğunu mümkün olduğu kadar 
güne yaymaları talep edilir.  
 
Ekonominin canlanması ve dijitalleşmenin teşviki için belli 
dijital ticari mallar geriye dönük 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 
olmak üzere  derhal amortize edilir. Bu şekilde veri giriş ve 
işleme için gerekli bilgisayar donanım ve yazılımı bundan 
böyle, edinilen ya da üretilen yıl vergi işlemlerinde tam olarak 
dikkate alınabilirler. Bununla birlikte evden çalışan herkes de 
bu uygulamadan faydalanır.  Uygulama idari düzenlemelerle 
sağlanacağı için işleyiş hızla hizmete sunulacaktır.   
 

9. Enfeksiyon seyri bölgeden bölgeye değişmektedir. 7 gün 
insidansı olarak hedef alınan 50 değerine geniş çerçevede 
henüz ulaşılamamıştır. Yüksek insidanslı il, ilçe ve eyaletler 
için eyaletler, genel kuralların ötesinde ve Enfeksiyon 
Güvenliği Yasası uyarınca kapsamlı yerel ve bölgesel 
tedbirler almayı sürdüreceklerdir. Bölgesel olarak düşüş 
gösteren insidans değerlerinde de dikkatli olunması gereken 
husus; farklı il ilçe ve eyaletlerde  farklı tedbirlerin 
uygulanması sonucunda vatandaşların bunlardan  kaçınma 
hareketliliği göstermesi ile birlikte bunun, insidansın tekrar 
artışına neden olmamasıdır. Bu bağlamda virüs 
mutasyonunun yayılmasının engellenmesi açısından bölgesel 
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tedbirlerin; insidansın Şubat ayı ortasına kadar 100 bin kişi 
başına haftada 50 yeni enfeksiyon vakası olmak üzere şu anda 
özellikle yüksek insidansı olan bölgelerde de gerçek olacak 
şekilde uyarlanması zorunludur. Bu bağlamda, tedbirlerin 
orantılı olması için yapılan değerlendirmede – eğer anılan bu 
hedefe ulaşılamazsa – geri plandaki virüs mutasyonundan 
ötürü  2019 Koronavirüs hastalığının yayılmasının etkin 
kontrolü önemli derecede tehlikeye atılmış olacağı için 
kapsamlı koruyucu önlemler alınmasının gerekli olacağı da 
dikkate alınmalıdır.  
 

10. Almanya’da aşılamanın 27 Aralık 2020 tarihinde 
başlamasından bu yana bir milyondan fazla vatandaş aşı 
olmuştur. İlk aşı ile en azından üç hafta arayla yapılması 
gereken ikinci aşılamalara başlandı. Bakım evi sakinlerinin 
neredeyse yüzde 50’si aşı oldu bile. Federal ve eyaletler 
düzeyinde belirlenen, Şubat ayı ortasına kadar bakım kurum 
ve kuruluş sakinlerinin tamamına aşı olma imkânının 
sunulması hedefi takip edilmektedir. 
 
18/19 Ocak 2021 tarihine kadar olan tedarikler planlandığı 
gibi gerçekleştikten sonra federal hükümet ve eyaletlere AB 
Komisyonu tarafından beklenmedik bir şekilde ve fazlasıyla 
kısa vadeli olarak geçtiğimiz Cuma günü, Pfizer / BioNtech 
şirketinin önceden söz verilmiş olan tedarik hacmini Puurs 
tesislerindeki inşaat çalışmalarından ötürü önümüzdeki iki ila 
üç hafta süresinde eksiksiz olarak teslim edemeyecekleri 
bildirilmiştir. Pfizer tarafından verilen bilgilere göre 
sözkonusu çalışmalar Şubat ayı ortasından sonra kapasitenin 
yükselmesine hizmet etmektedir.   
 
Fakat şu an, yılın ilk üç ayı için duyurulan miktarların anılan 
inşaat çalışmalarına rağmen yılın ilk üç ayı içerisinde eksiksiz 
olarak teslim edileceği onayı alınmıştır.        
 
Federal hükümet ve eyaletler AB Komisyonu’ndan Pfizer / 
BioNtech ile süren görüşmelerde en azından yılın ilk üç ayı 
sonuna kadar sözkonusu tedarik ve teslimat tarihleri 
bakımından açıklık ve güvence sağlanmasını rica ederler. 
 
Federal hükümet ve eyaletler Pfizer / BioNTech ve 
Moderna’nın aşı maddelerinin ruhsat alımı ile birlikte Avrupa 
İlaç Ajansı EMA tarafından duyurulmuş olan ve Ocak ayı 
sonuna kadar AstraZeneca’nın aşı maddesinin de onay 
almasını içeren zamanlamanın, ibraz edilen verilerin 
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incelenmesi sonucunda herhangi bir umulmadık sonuca 
varılmaması halinde yerine getirileceğine güvenmektedirler.  
Avrupa Birliği için bu üçüncü aşı maddesinin ruhsat alımı ile 
birlikte henüz yılın ilk üç ayında sunulan aşı imkânlarının 
çarpıcı bir artışı mümkün olacaktır. Federal hükümet ve 
eyaletler Alman ve Avrupa ilaç sanayisinin gösterdiği 
olağanüstü işbirliği isteğini memnuniyetle karşılarlar. Federal 
hükümetin ilkbahar itibariyle bu tür işbirliklerini teşvik 
etmesi ve bunlara eşlik etmesini müteakiben ilk aşı 
maddelerinin ruhsat alması ile birlikte şimdi, üretim ve dolum 
kapasitelerini en kısa zamanda genişletme amacıyla, makina 
sanayisinden kimya sektörünün ön ürün üreticilerine ve 
dolum kapasitelerinin geliştirilmesine kadar varolan gayretler 
daha da yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda mRNA teknolojisi ile 
özel uzmanlık bilgisi ve üretim ortamı gereksinimi olan 
tamamen yeni bir teknolojinin uygulanıyor olması özel bir 
zorlu görevdir. Bu anlamda CureVac ve Bayer’in işbirliğinden 
memnuniyet duyulmaktadır. Federal düzeyde ve şirket 
tesislerinin bulunduğu ülkelerdeki denetim ve onaydan 
sorumlu makamlar gereken işlemleri kaynakların 
birleştirilmesi ve şekli süreçlerin kısaltılması yolu ile 
hızlandıracaklardır. Bu, Almanya’da aşı olmak isteyen 
herkesin en geç yaz sonuna kadar aşı imkânı olması 
yönündeki ortak hedefe ulaşılmasına katkıda bulunacaktır. Bu 
hedefe ulaşılması ruhsat alımı ve söz verilen tedarik 
miktarları plana uygun ve zamanında gerçekleşirse 
mümkündür. Federal Sağlık Bakanı ve Eyalet Sağlık 
Bakanlarından aşı kampanyasının lojistik planlamasını sürekli 
ve güncel duruma göre uyumlu bir şekilde gerçekleştirmeleri 
rica edilir.   
 
Federal hükümet üretici bildirimlerinden yola çıkarak kesin 
teslimat zamanlarını eyaletlere iletecek ve bu şekilde ilgili 
yerlerde güvenilir bir zaman planlamasının yapılabilmesini 
sağlayacaktır. Planlama açısından altı hafta öncesinden 
iletişimde bulunulması amaçlanmaktadır. 
 

11. Daha sık yapılacak sekanslama çalışmaları aracılığıyla 
mutasyonların Almanya’da yayılmasına ilişkin bilgi edinilmesi 
önemlidir. Bu nedenden ötürü Federal Sağlık Bakanlığı 18 
Ocak 2021 tarihinde ilk defa bir Koronavirüs-Gözlemleme 
Yönetmeliği çıkarmıştır. Yönetmelik, Almanya’da görülen 
virüs varyasyonlarının kısa vadede daha çok genom sekans 
verisinin analiz edilmek üzere ve patojen gözlemlemesi 
kapsamında elde edilmesini ve değerlendirmede önem 
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taşıyan bilinen mutasyonların ama özellikle de yeni olanların 
ve bunların yaygınlıklarının hızla tespit edilebilmesi ve ilgili 
tedbirlerin alınabilmesi için Robert Koch Enstitüsü’ne 
bildirilmesi için gereken koşulları (yapı, ödemeler, iletişim 
yolları vs.) oluşturmaktadır. Federal hükümet Şubat ayı 
başında o zamana  kadar elde edilen sonuçların ilk 
değerlendirmesini sunacaktır.  
 

12. Federal hükümet ve eyaletler sağlık daireleri çalışanlarına 
pandemiyi kontrol altına alma uğruna artık neredeyse bir 
yıldır ve yüksek iş yoğunluğu baskısı altında sürdürdükleri 
önemli çalışmaları için teşekkür ederler. Yüksek enfeksiyon 
seyri ışığında geçtiğimiz aylarda birçok defa öncelik 
sıralamasına gidilmesi gerekli olduğu gibi eksiksiz bir temas 
takibini yapmak da imkânsız hale  gelmiştir. Açılım 
stratejisinin temeli eksiksiz bir temas takibi sonucunda  
enfeksiyon seyrinin kontrolünü yeniden sağlamak ve bunu 
korumaktır. Bunun için sağlık dairelerinin örgütlenme ve 
personel açısından bunu yapabilecek hale gelmesi 
gerekmektedir. Bu nedenden ötürü eyaletler nerede gerekli 
görülürse orada sağlık dairelerinin personel kapasitelerini 
şimdi en azından 100 bin kişi başına 50 yeni enfeksiyon 
vakası şeklinde bir 7 gün insidansına kadar olan temas 
takibini Almanya genelinde sağlayabilecek şekilde 
güçlendireceklerdir. Federal hükümet eyaletlere üniversite 
öğrencilerinin Şubat ayı ortasından Nisan ayı ortasına kadar 
sürecek dönem tatilinde temas takibini desteklemek üzere  
SORMAS sistemi eğitimi almaları için destek sunacaktır.  
 

13. Sağlık dairelerinin kendilerini işe adamış olan çalışanlarını bu 
pandemi kapsamında sundukları önemli çalışmalarında bizzat 
bulundukları yerde gereksiz zahmetten korumak üzere 
federal hükümet ortakları ile geçerli olan veri güvenliği ve 
veri koruma mevzuatı gereksinimlerini de dikkate alarak; 
günlük iş hayatlarında faydalı olacak dijital araçlar 
geliştirmiştir. Sağlık dairelerinin kısa bir süre içerisinde  
enfeksiyon zincirlerinin eksiksiz takibini tekrar 
sağlayabilmeleri gereksinimi ışığında temaslıların ve temas 
zincirlerinin daha iyi takip edilebilmesi için özellikle SORMAS 
(Surveillance Outbreack Response Management and Analysis 
System) sisteminin Almanya genelinde kullanılması 
gereklidir. Eyaletler gereken düzenlemeleri yaparak bundan 
böyle sağlık dairelerinin hepsinin SORMAS ve DEMIS 
sistemlerini kullanmalarını temin edeceklerdir. Federal 
hükümet bunun için gerekli teknik kaynakları sunacaktır. 
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Şubat ayı sonuna kadar SORMAS sisteminin tüm sağlık 
dairelerinde kurulması amaçlanmaktadır. Eyaletler SORMAS 
geliştiricileri ile birlikte şu anda kullandıkları yazılım 
sistemleri ile bağlantı ya da bütünleşme sağlamak için bir 
yöntem üzerinde anlaşacaklardır.   
 

14. Tedbirlerin süresinin uzatılması işletmeleri ve çalışanları 
daha çok zorlu görevlerle karşı karşıya bırakıyor. Bu 
nedenden ötürü federal düzeyde sağlanan Geçiş Dönemi 
Yardımı III  tekrar iyileştirilecektir. Özellikle mağdur olan 
perakende ticareti için satılamayan mevsimlik malların ticari 
hukukta öngörülen amortismanı sabit giderlerde dikkate 
alınacaktır. Federal hükümet ayrıca maddi yardıma genel 
erişim koşullarını kolaylaştıracak ve işletmeler ve tek kişilik iş 
sahiplerine sağlanan aylık azami ödenek tutarını belirgin 
derecede yükseltecektir. Birçok işletme uzun süren pandemi 
koşullarından ötürü AB Devlet yardım kuralları Geçici 
Çerçevesi’ne göre ödenen yardımların üst sınırını zorlamak 
durumunda kalmıştır. Federal hükümet Avrupa Komisyonu 
ile görüşerek bu üst sınırların yükseltilmesi doğrultusunda 
ısrarlı olacaktır.   
 
Federal düzeyde avans ödemeleri belirgin oranda 
yükseltilecek ve doğrudan ödeme yapılacaktır. Eyaletler 
düzenli ödemelerin üstesinden geleceklerdir. Koşulların 
federal düzeyde oluşturulması akabinde federal ve eyaletler 
düzeyinde ödemeler mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde 
gerçekleşecektir. Geçiş Dönemi III kapsamındaki avans 
ödemeleri Şubat ayında yapılacaktır. İlgili işlemlerin 
zamanında programlanması sayesinde eyaletler tarafından 
müteakiben yapılacak tamamlayıcı ödemeler Mart ayında 
yapılabilecektir. COVID-19 pandemi sonuçlarını hafifletmek 
amacıyla sağlanan devlet yardım programları kapsamında 
maddi yardımlardan faydalanma hakkı olan ve kabul edilme 
olasılığı yüksek olan başvurularını zamanında yapmış olan 
şirket yöneticilerinin iflas başvurusu yükümlülüğü Nisan ayı 
sonuna kadar askıya alınmaktadır.  
 

15. Dünya Sağlık Örgütü WHO Avrupa Birliği’nin serbest dolaşım 
düzenlemesinden ötürü salgın açısından da tek bir bölge 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini bir kere daha tespit 
etmiştir. Geçtiğimiz aylarda sürekli farklı enfeksiyon seyri ve 
farklı kısıtlama tedbirleri Almanya ile komşu ülkeler 
arasındaki enfeksiyon seyrinin alınan tedbirlere rağmen 
karşılıklı etkileşim göstermesine neden olmuştur. Dominant 
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mutasyonların yayılma olasılığı ışığında virüsün yayılmasına 
karşı ve mutasyonlarla mücadele için ortak bir strateji 
geliştirme gereksiniminin son derece büyük bir önemi vardır. 
Bu nedenden ötürü Almanya ülkeye girişlerde daha geniş 
kapsamlı kısıtlamaların getirilmesinden kaçınmak için 21 
Ocak 2021 tarihli Avrupa Birliği zirvesinde Avrupa 
ülkelerinde virüs mutasyonlarının teşhisi ve kontrol altına 
alınması ve de genel enfeksiyon sayılarının azaltılması 
doğrultusunda benzeri ve uyumlu tedbirler alınmasını 
savunacaktır. Bu hafta federal düzeyde çıkartılan Giriş 
Yönetmeliği  Noel öncesi kısa vadeli olarak Birleşik Krallık ve 
Güney Afrika ile ilgili alınan Almanya’ya giriş yapma 
kısıtlamalarının yerine geçerek artık genel olarak sorunlu 
virüs varyasyonlarının yayılma bölgesi olarak değerlendirilen 
ülkelerden gelen yolcular için geçerli olacaktır. Yönetmelik, 
seyahat edenlerin taşımacılığını yapan şirketlere yönelik 
düzenlemelerin yanısıra daha sert test ve karantina 
yükümlülükleri de öngörmektedir. Almanya bununla birlikte 
risk bölgelerinden gelen yolcular için mevcut olan ve 
karantinanın en erken beşinci gününde yaptırılan Korona 
testinin negatif sonucunun sunulması ile daha erken sona 
erdirilebilecek on gün süreli karantina yükümlülüğün yanısıra 
ülkeye girişlerde test yaptırma yükümlülüğünü de 
başlatmıştır (İki Test Stratejisi). Bu yeni strateji kapsamında 
da sınır bölgelerinin özel durumu (sınır ötesi gidip gelenler) 
dikkate alınmıştır. Ülkeye girişte test yaptırma yükümlülüğü 
seyahate çıkıştan önce 48 saat içerisinde yaptırılan bir test ya 
da girişi müteakiben gecikme olmadan doğrudan yaptırılan 
bir test ile karşılanabilir. Mutasyon bölgelerinden gelen 
yolcular için giriş yapmadan önce test yaptırmaları 
zorunludur. Federal hükümet ve eyaletler risk bölgelerine 
isabetli bir sebebi olmadan yapılan seyahatlerden  mutlaka 
kaçınılması gerektiğinin ve risk bölgelerinden gelen 
yolcuların test ve karantina yükümlülüklerinin yanısıra dijital 
giriş kayıt formu doldurma yükümlülüğü olduğunun bir kere 
daha önemle altını çizerler.    

 
 
Tutanak açıklamaları: 
Thüringen eyaleti; madde 8’e ilişkin: İşletmeler, kamu hizmetleri, 
eğitim ve gündüz bakım kurum ve kuruluşlarına yönelik bir test 
stratejisinin kalıcı bir enfeksiyon güvenliğine ne derecede katkıda 
bulunabileceğinin federal düzeyde incelenmesi rica edilir.  
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Thüringen eyaleti; madde 9’a ilişkin: Thüringen eyaleti  eyaletlerin, 
farklı insidans değerlerine Almanya genelinde uyumlu olarak tepki 
verilmesi gerektiğine ilişkin uzun vadeli stratejilerini sunmalarını 
desteklemektedir (trafik lambası doğrultusunda ortak uygulama): 
İnsidans değeri 35 ve altında kalıyorsa bu, özel herhangi bir tedbir 
alınması gerekmiyor anlamına gelir: Yeşil. 35’ten itibaren mesafe ve 
hijyen gibi tedbirler uygulanır: Sarı. İnsidans 50’nin üstündeyse, 
insidansı düşürme açısından başarılı olduğu görülen perakende satış 
yerleri ve restoranların kapanması gibi tedbirler uygulanır (kırmızı). 
Afet durumu insidansın eyalet genelinde ortalama 400’ü geçmesi 
halinde sözkonusu olur.  
 
 Brandenburg eyaleti; madde 15’e ilişkin: Brandenburg eyaleti 
federal düzeyde çıkartılan ve bu arada yürürlüğe giren Koronavirüs 
Giriş Yönetmeliği ile  sınır ötesi sürekli gidip gelme durumunda 
olanlara; özellikle de sistemin işleyişi açısından önemli alanlarda 
(kritik altyapı, sağlık/bakım, gıda lojistiği) çalışanlara yönelik; test 
yükümlülüğünü uygulama açısından, ülkeye giriş yapmalarından 
sonra da  olmak üzere federal düzeyde pratik bir çözümün 
bulunabileceğinden yola çıkmaktadır.  

 
 
 


