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Federal Şansölye’nin Eyalet Hükümet Başkanları  
ile gerçekleşen  
21 Aralık 2021  

tarihli  
Video Konferansı  

 
 
 
 
 
 

Karar 
 

Son günlerde SARS-CoV-2-Virüs (Korona) yeni enfeksiyon sayılarının artış hızında 

yavaşlama görülüyor olsa da güncel olarak pandeminin çok kritik bir döneminde 

bulunuyoruz.   

 

Federal Hükümetin Uzmanlar Kurulunu oluşturan bilim insanları ve diğer uzman 

üyeleri oybirliği ile açıkladıkları ilk görüş bildirimlerinde yeni virüs varyantı “Omikron“ 

hakkında bir değerlendirme yaptılar. 19 uzmandan oluşan kurul, yeni varyantın bir 

insandan diğerine bulaşmasının çok daha kolay ve hızlı gerçekleştiğini açıkladı. 

Diğer ülkelerde, enfekte olan insan sayısının 2-3 gün içerisinde ikiye katlandığı 

görülmektedir. Bu, şimdiye kadar hiç olmayan bir yayılma hızıdır. Yeni virüs varyantı 

ayrıca mevcut enfeksiyon korumasından da kaçıyor. Bu şekilde en kısa sürede çok 

daha fazla insan enfekte olmakla birlikte enfeksiyon seyrine, hastalığı geçirmiş ve aşı 

olanlar da çok daha güçlü bir şekilde dahil oluyorlar. Bu da aniden büyük bir 

yayılmaya yol açabilir.   

 

Uzmanlar Kurulunu oluşturan bilim insanları, yapılan ilk araştırmalara göre aşının 

Omikron varyantına karşı koruma gücünün hızla azaldığına ve bağışıklık kazanmış 

olan kişilerin de semptom göstererek hastalığa yakalandıklarına işaret ediyorlar. 

Farklı araştırmalar, şu an hazır bulunan (Moderna ve BioNTech gibi) mRNA aşı 

içerikleri ile tazeleme aşısı yapıldıktan sonra (“Booster-Impfung”) kazanılan 

bağışıklıkla iyi bir koruma sağlandığını gösteriyor. Bu nedenden ötürü federal ve 

eyaletler düzeyinde olmak üzere Robert-Koch-Enstitüsü’ne bağlı Daimi Aşı 

Komisyonunun (STIKO) 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik tavsiyesi üzerine doğrudan 

Kasım ayı ortasında bir aşı kampanyasının başlatılması olumlu bir gelişmedir. Sene 

sonuna kadar 30 milyon aşı yapılması hedefine ulaşılacaktır.   
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Yine de özellikle yetişkinler arasında nispeten büyük sayıda aşı olmayanların 

bulunması sebebiyle, Almanya’da Omikron’dan ötürü çok yüksek bir hastalık yükü 

oluşacağından hareket edilmektedir. Almanya’nın bazı bölgelerinde daha şimdiden 

hastane kapasiteleri şartları zorlanmaktadır. Hastaların diğer bölge hastanelerine 

nakli, acilen gerekli olmayan ameliyatların ertelenmesi gerekmektedir. Hekimler, 

bakıcılar ve hastanelerde görevli diğer çalışanlar aylardır dayanma sınırlarını 

zorlayan ya da aşan koşulları göğüslemektedirler.   

 

Buna ek olarak söz konusu olan, güçlü bir artış gösteren enfeksiyon sayıları ve 

bunun doğurduğu sonuçların, kritik altyapının (KRITIS, hastaneler, polis, itfaiye, 

kurtarma hizmetleri, telekomünikasyon, elektrik ve su tedariki ve de ilgili lojistik gibi) 

işlevsel açıdan kısıtlanmasına kadar varan bir boyuta ulaşabilmesidir.    

 

Bu nedenden ötürü öncelikle daha çok vatandaşın aşı olması gerekmektedir. 

Dolayısıyla başta tazeleme aşıları, fakat birinci ve ikinci doz aşılar da dâhil olmak 

üzere, aşı kampanyasının belirgin bir şekilde yoğunlaştırılması hedef alınmıştır.  Bu, 

özellikle daha yaşlı ve ağır COVID-19 seyri geçirme riskleri bilinen diğer insanlar için 

geçerlidir.  

 

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları vatandaşların büyük bir 

çoğunluğunun davranışlarında sergiledikleri sorumluluk bilincinden ötürü kendilerine 

teşekkür ederler. Toplumun her kesiminin, pandeminin uzun sürmesi ve yeni virüs 

varyantı Omikron nedeniyle, büyük bir zorlu görevle karşı karşıya kaldığını ve 

tahammül sınırının zorlandığını bilen Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet 

Başkanları, tüm vatandaşlardan, bu zorlu görevin birlikte göğüslenmesini ve virüsün 

yayılmasına karşı birlikte mücadele verilmesini rica ediyorlar. Bunun için diğer 

insanlarla temasın belirgin bir şekilde kısıtlanması gerekmektedir. Bu durum şimdiye 

kadar öncelikle aşı olmayanlar için geçerli iken artık virüs varyantı Omikron sebebiyle 

yine yoğun bir şekilde aşı olan ve hastalığı geçirmiş olan kişiler için de geçerli 

olmaktadır. Halen ve izin verilen bir çerçevede düzenlenen buluşmalar söz konusu 

olduğunda ise, acilen hızlı testler yapılarak farkına varmadan gerçekleşecek olası 

bulaşma riski azaltılmalıdır.  

 

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları bu yeni durum karşısında aşağıdaki 

konularda anlaşma sağlamışlardır:  
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1. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları, henüz tazeleme aşısı 

(“Booster”) olmayan tüm vatandaşlara bunu mümkün olan en kısa zaman 

içerisinde yaptırma çağrısında bulunmaktadırlar. Uzmanlar, aşıyı erteleyerek 

Omikron varyantına göre uyarlanmış aşı maddesinin geliştirilmesinin 

beklenmemesi gerektiğini özellikle vurguluyorlar. Şimdiye kadar aşı olmayanlara 

da acilen artık kendilerini ve başkalarını korumaları ve birinci ve ikinci doz aşı 

randevularını almaları çağrısı yapılıyor. Novavax aşı maddesi ile artık, şimdiye 

kadar kullanılan mRNA ve vektör aşı maddelerinin yanı sıra Avrupa İlaç Ajansı 

tarafından onay alan bir protein bazlı aşı da hazır bulunuyor. Federal Şansölye 

ve Eyalet Hükümet Başkanları bu imkânla birlikte en yakın zaman içinde daha 

çok insanın aşı olarak pandeminin üstesinden gelinmesine dayanışma içinde 

katkıda bulunacağı umudunu ve de beklentisini paylaşmaktadırlar.  

 

2. Federal hükümet ve eyaletler, COVID-19 aşısı yapma yetkisi olan hizmet 

sunucularının (hekimler, eczaneler vs.), var güçleriyle aşı kampanyasına 

katılmalarını rica ediyorlar. Aşı kampanyası, Noel bayramında, Noel ile 

Yılbaşı arasındaki günlerde ve yılbaşı gününde de devam edecektir. 

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları sağlık sektörü çalışanlarının 

tamamına Covid pandemisi ile mücadelede üstlendikleri görev için özellikle 

teşekkür ediyorlar. Tazeleme aşısı tam bu zamanda çok büyük bir önem 

taşıyor. Federal hükümet ve eyaletler 2022 Ocak ayı sonuna kadar 30 milyon 

aşı daha yapılmasını (tazeleme aşısı, birinci ve ikinci doz aşılar) sağlamak 

istiyorlar. Federal hükümet ve eyaletler aşı kapasitelerini eksiksiz 

değerlendirecek ve gerekirse daha da geliştireceklerdir. Aşıya hızlı ve kolay 

erişimin mümkün olması hedef alınmaktadır.   

 
3. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları arada geçen zaman içerisinde 

artık 5 ila 11 yaş grubu çocukların da aşı olmalarına onay verilmesinden ve 

Robert Koch Enstitüsü’ne (RKI) bağlı Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) 5 ila 

11 yaş grubu çocukların aşılanması tavsiyesini açıklamış olmasından 

memnuniyet duymaktadırlar. Federal ve eyaletler düzeyinde olmak üzere bu 

açıdan henüz eksik kalan yerlerde özellikle çocuklara yönelik aşı imkânları 

oluşturulup geliştirilerek çocukların aşı imkânlarına erişimi kolaylaştırılacaktır. 
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Aynı zamanda çocuk doktorlarından, aydınlatma çalışmalarına ve aşı 

kampanyasına katılmaları rica edilmektedir.  

 

4. Omikron’un ortaya çıkması, 2 Aralık 2021 tarihli kararla birlikte 2022 Şubat ayı 

için hedef alınan genel aşı zorunluluğu başlatılmasının aciliyeti artırmıştır. 

Eyaletler, Federal Meclis ve federal hükümetten, bu doğrultudaki hazırlıkların 

hızla ilerletilerek kısa bir süre içinde bir takvimin sunulmasını rica etmişlerdir.   

 

5. Federal hükümet ve eyaletler kritik altyapı sunucularının işletme içi pandemi 

planlarını derhal incelemeleri, uyarlamaları ve temin etmeleri yolu ile bunların 

kısa vadede etkinleştirilebilecek hale getirilmesini talep etmişlerdir. Bu adımların 

kamu yönetimi altında olan kritik altyapılar için uygulanmasını temin 

edeceklerdir. Federal ve eyalet düzeyinde bu bağlamda sürekli bilgi 

paylaşımında bulunularak işleticilerle yakın işbirliği sürdürülerek, kritik altyapının 

Omikron varyantının oluşturduğu zorlu göreve karşı donanımlı olması 

sağlanacaktır. Eyaletler bunu, federal hükümetle sıkı iletişim kurarak temin 

edeceklerdir. Yeni kurulan ve federal hükümet ile eyalet temsilcilerinden oluşan 

“Kriz Masası” (Krisenstab) bu doğrultuda destek verecektir. Federal hükümet ve 

eyaletler, kritik altyapıların özel ve kamu işletmecileri ile iletişim içinde olup, bu 

iletişimi beklenen gelişmeler ışığında daha da yoğunlaştıracaklardır.  

 
6. Virüs, insandan insana temasla yayılmaktadır. Almanya’da haftalarca önce 

başlatılan geniş kapsamlı, aşı olmayanlar arasında temas kısıtlamaları 

uygulaması başarılı olmuştur. Virüsün yayılmasını engellemek ya da hiç 

olmazsa yavaşlatmak için temasların bu şekilde kısıtlanmasına devam edilmesi 

gereklidir. Dolayısıyla kısıtlamalar halen geçerlidir: Almanya genelinde kültür ve 

eğlence alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara (sinema, tiyatro, 

restoranlar vs.) ve de perakende satış yerlerine (istisna: gündelik ihtiyaçları 

karşılayan mağaza, dükkân vb. mekanlar) 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. Kapalı ortamda ya da açık havada düzenlenen ve aşı 

olmayan ve hastalığı geçirmemiş kişilerin katıldığı özel buluşmalar için şu 

düzenlemeler geçerliliğini korur: Sadece kendi hane üyeleri ile bir diğer hane 
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halkından en fazla iki kişi buluşabilir. 14 yaşını doldurmamış çocuklar bu 

uygulamadan muaftır. Eşler, hayat arkadaşları ve hayat ortaklığı kapsamında 

olan çiftler ortak ikamet yerleri olmasa da tek bir hane halkı sayılırlar. Aşı 

olmayanlar ayrıca işyerlerinde sadece günlük test yaptırarak faaliyet 

gösterebilirler. Aşı olmayanların toplu taşıma araçlarını, banliyö ve şehirlerarası 

tren hatlarını da kullanmaları önceden olduğu gibi sadece günlük test yaptırarak 

mümkündür.  

 
7. Omikron varyantının neden olduğu yeni dalgayı durdurmak için, aşı olan ve 

hastalığı geçirenlerin de temaslarının kısıtlanması gereklidir. Özellikle çok 

sayıda kişinin bir araya geldiği yılbaşı kutlamalarının sorumluluğunu, içinde 

bulunduğumuz bu durum sebebiyle üstlenmek mümkün değildir. Bu nedenle en 

geç 28 Aralık 2021 itibariyle, aşı olanların ve hastalığı geçirmiş olanların 

katıldığı özel buluşmalarda en fazla 10 kişilik katılıma izin verilmektedir. 14 

yaşını doldurmayan çocuklar bu uygulamadan muaftır. Aşı olmayan bir kişinin 

katıldığı bir buluşmada aşısız kişilere yönelik temas kısıtlamaları geçerli olur: 

Yani buluşma kişinin kendi hane üyeleri ve diğer bir hane halkından en fazla iki 

kişi ile sınırlıdır.   

 
8. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları vatandaşların Noel bayram 

günlerinde sorumlu davranmalarını rica etmektedirler. Kişilerin aile 

kutlamalarında inisiyatif kullanarak temasları sınırlamaları ve sosyal mesafe 

kurallarına uymaları beklenmektedir. Alışılagelen hijyen kuralları, maske takmak 

ve düzenli aralıklarla havalandırma yapmak gayet doğal olmalıdır. Korona Uyarı 

Uygulaması (Corona-Warn-App) kullanılmalıdır. Doğrudan çevrenizdeki 

insanları korumak amacıyla diğer aile fertleri, arkadaşlar ya da akrabalar ile 

buluşmadan önce test yaptırın. Bu şekilde Noel’de birlikte ve güvenli bir bayram 

kutlaması gerçekleşebilir.  

 
9. Noel bayram günleri ve yılbaşı gününden bağımsız olmak üzere kendi haneniz 

dışından birden fazla kişinin katıldığı her buluşmada, aşı olan kişiler için de 

geçerli olmak üzere, ihtiyaten test yaptırılması tavsiye edilir. Bu, özellikle yaşlı 

insanlarla olan buluşmalar için geçerlidir.  

 
10. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları, halkın rağbet ettiği meydanlar 

olarak yerel yönetimlerce tanımlanması gereken alanlarda, Yılbaşı gecesi ve 
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yeni yılın ilk gününde kalabalık ortam ve toplanma yasağı ile havai fişek 

yasağının kararlaştırılmış olduğunu hatırlatırlar. Yılbaşı gecesi öncesi piroteknik 

malzemelerin satışı bu sene genel olarak yasaktır. Yılbaşında havai fişek 

yakılmaması uyarısı yapılmıştır. Çünkü yüksek yaralanma tehlikesi sebebiyle ve 

zaten çok büyük bir yüke maruz olan sağlık sistemini korunmalıdır.   

 
11. Eyaletlerin açılma şartından (Länderöffnungsklausel) faydalanan eyaletlerde en 

geç 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle kapalı ortamlarda faaliyet gösteren kulüp ve 

diskotekler (“danslı eğlenceler“) kapatılacak, dans etkinlikleri yasaklanacaktır.  

 
12. Almanya genelinde düzenlenen büyük etkinlikler en geç 28 Aralık 2021 

itibariyle seyircisiz gerçekleşecektir.  

 
13. Geçiş Dönemi Yardımı IV (Überbrückungshilfe IV) ile korona koruma 

tedbirlerine maruz kalan şirketlere halen maddi destekler sunulmaktadır. 

Eğlence sektörü için geçerli özel kurallar dâhil olmak üzere acil durum 

yardımları, federal hükümetin fuar ve sergi özel fonu, federal hükümetin kültürel 

etkinlikler özel fonu, korona yardımları profesyonel spor programı ve kalkınma 

bankası KFW özel programlarının geçerlilik sürelerinin uzatılması 

öngörülmüştür. Federal hükümet ve eyaletler, gelişmeleri yakından takip ederek 

icabında, gereken uyarlamaları birlikte değerlendireceklerdir. Bu bağlamda 

eyaletler, yerel işletmelerin, kültür ve eğlence sektörünün ve de piroteknik 

malzeme sektörünün özel gereksinimlerinin dikkate alınması gerektiği 

kanaatindedirler. Ekonomik yardım programlarının işlemleri eyaletler üzerinden 

yapılır. 

 
14. Yukarıda açıklanan ve 2 Aralık 2021 tarihli kararın sistematiğine uyarak 

geliştirilmiş olan bu tedbirlerle Almanya genelinde tek tip asgari standartlar 

kararlaştırılmış bulunmaktadır. Federal ve eyaletler düzeyinde kararlaştırılmış 

olan mevcut kararlar işbu kararın buna aksi bir tespit içermemesi kaydıyla 

geçerliliklerini korurlar. 

 
15. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları durum istişaresinde bulunmak 

üzere 7 Ocak 2022 tarihinde tekrar buluşacaklardır. Federal Şansölye ve 

Eyalet Hükümet Başkanları Uzmanlar Kurulunun toplantı hazırlığı kapsamında 

tavsiyelerini kaleme almaya devam etmesini rica etmiştir. . Federal hükümet bu 

temelden yola çıkarak, Omikron varyantının kontrol altına alınması için gerekli 
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olan muhtemel diğer tedbirleri belirleyen bir planlama yapacaktır. Aynı 

zamanda, mağduriyet oluşan işkollarına yönelik ekonomi yardımları 

kapsamında icabında gereken uyarlamanın da hazırlanması hedef alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baden-Württemberg ve Saksonya Eyaletleri tarafından tutanağa geçmek üzere yapılan açıklama: 
 

1. Baden-Württemberg ve Saksonya Eyaletleri Federal Şansölye’nin Eyalet Hükümet Başkanları ile bugün 
gerçekleştirmiş olduğu Video Konferansında alınan korona kararlarının kapsam alanını yeterli 
görmemektedirler. Bunlar, Uzmanlar Kurulunun 19 Aralık 2021 tarihli görüş bildiriminde öngörüde 
bulunmuş olduğu gibi hızla tırmanışa geçen bir durum halinde tepki verebilmek için gereken eylem 
kabiliyetini sunmamaktadırlar.  
 

2. Baden-Württemberg ve Saksonya Eyaletleri, federal hükümet ve Federal Meclis’ten Enfeksiyon 
Güvenliği Yasası IfSG md. 28a, fıkra 1 uyarınca mevcut tedbirler kataloğunun yine eksiksiz olarak 
uygulanabilmesi için gereken yasal koşulların en hızlı şekilde oluşturulmasını talep etmişlerdir. Baden-
Württemberg Eyaleti bu bağlamda ve Omikron varyantının yayılma hızının katlanarak artması ışığında 
Federal Meclis tarafından tekrar, ulusal boyutlu salgın halinin ilan edilmesinin acilen gerekli olduğu 
kanaatindedir.  

 


