
 1 

 

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları’nın 

16 Şubat 2022 Tarihli Video Konferansı   
 

 

 

 

Karar 

 

 

Koronavirüsün Omikron varyantı Almanya’da yayılıyor. Fakat Omikron dalgasının 

doruk noktası, eyaletlerin çoğunda artık aşılmış görünüyor.  

 

Federal hükümetin Uzmanlar Kurulu, 14 Şubat 2022 tarihli güncel görüş bildiriminde, 

sayılardaki artışın önümüzdeki haftalarda sona ereceğinden yola çıkıyor. Uzmanlar, 

dalganın düzleşmesi ve Omikron BA.1 varyantının neden olduğu enfeksiyon 

rakamlarının düşmesinden yola çıkarak artık açılma stratejilerini planlamanın ve 

bunları açıklama zamanının geldiği kanaatine varıyorlar.     

 

Almanya, vatandaşların büyük çoğunluğunun, sorumluluk bilincine sahip ve özenli 

davranışı sayesinde şimdiye kadar, nispeten iyi bir şekilde Omikron dalgasının 

üstesinden gelmiştir. Alınan enfeksiyon güvenlik tedbirleri, daha yaşlı ve özellikle 

korunması gereken kişiler arasında çok sayıda hastalık vakası olmasının önüne 

geçmiştir. Bu sayede bir çok hayat kurtarılmıştır.  

 

Uzmanlar, 60 yaş üstü grup ve ağır temel hastalıkları olanların yanı sıra, aşı olmayan 

kişilerin, Omikron enfeksiyonları da dahil olmak üzere ağır hastalık seyri bakımından 

en yüksek risk altında olduklarına işaret ediyorlar. 60 yaş üstü kesim arasında 

görülen yeni enfeksiyon sayılarının diğer yaş gruplarına göre şu sıralar henüz düşük 

olduğuna dikkati çeken uzmanlar, nitekim bu sayının son olarak artışa geçtiğini 

bildiriyorlar. Bu şekilde söz konusu yaş grubu arasından yoğun bakım servisine sevk 

edilen sayısının artık giderek yükseldiği belirtilmektedir.   

 

Uzmanlar Kurulu, aşı olmayanların ve ileri yaş grubunun, koruma tedbirlerinin 

hafifletilmesi sonucunda muhtemelen tekrar daha çok enfekte olacağı ve 

hastalanacağı kanaatindeler. Bu grupların ağır hastalık seyri açısından en yüksek 

risk altında olduklarına, dolayısıyla bundan sonra da korunmak zorunda oldukları 

ifade edilmektedir. 60 yaş üstü grupta aşı olmayan kişilerin mutlak sayısı halen çok 
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büyüktür: Şu an için üç milyon kadar kişinin tazeleme aşısı yoktur – yani üçüncü 

aşılarını (“Booster“ aşısı) henüz yaptırmamışlar. Bu yaş grubundan 2,8 milyon kişi 

hatta iki dozdan oluşan temel aşı korumasından da yoksundurlar. Geniş kapsamlı 

açılma bağlamında adı geçen birçok diğer Avrupa ülkesinde ise aşı olan oranları çok 

daha yüksektir ve bu ülkeler, daha genç bir nüfusa sahiptirler.   

 

Uzmanlar Kurulu aynı zamanda, Omikron BA.2 varyantının yayılmasının, tekrar artan 

insidans değerlerine ve Omikron dalga süresinin uzamasına neden olabileceğine 

dikkat çekiyorlar.  

 

Uzmanlar, bu bilgiler ışığında, en geç sonbahar aylarında yeni enfeksiyon 

dalgalarının meydana gelme riskinin olduğu kanaatindeler. Daha çok mutasyon 

oluşumu riskinin yanı sıra, şimdiye kadar görülen Delta türü gibi virüs varyantlarının 

yayılmaya devam ettiği ve yeni enfeksiyon dalgalarına neden olabilecekleri ifade 

edilmiştir. Şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre, aşı olmayanların, Omikron 

varyantı enfeksiyonunu geçirmiş olsalar da, diğer varyantların bulaşmasına karşı 

güvenli bir korumaları bulunmamaktadır.  

 

Uzmanlar Kurulu’nun değerlendirmesine göre pandeminin yeni bir aşamasında 

bulunmaktayız. Fakat bu aşamada da halen son derece dikkatli olmamız gerektiği 

ifade edilmektedir. Devlet tarafından alınan enfeksiyon güvenlik tedbirlerinin 

azaltılmasının, hastaneye kaldırma ve yoğun bakıma yeni girişler ve yatak doluluk 

oranlarının istikrarlı bir şekilde gerilemesi söz konusu olduğu an itibariyle mantıklı 

görüldüğü dile getirilmiş, erken açılmanın ise hastalık yükünün tekrar artma ve sağlık 

sistemine aşırı yüklenme tehlikesi oluşturacağı vurgulanmıştır.  

 

Maske takmaya devam edilmesinin önemli bir rol oynadığı ve bunların özellikle 

Omikron gibi yüksek bulaşıcılığa sahip varyantlara karşı etkili oldukları ifade 

edilmiştir. Uzmanlar, ayrıca, söz konusu belirtilerin görülmesi halinde başka kişilerle 

temaslardan çekinilmesinin (kendini izole etmek) ve test yapmanın önemli olduğuna 

işaret etmiştirler. 

 

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları, şu an geçerli olan enfeksiyon 

güvenliği tedbirlerinin, sorumluluğun bilincinde olarak ve kontrollü adımlar atılması 

şartıyla, artık azaltılması konusunda mutabık kalmıştırlar. Önemli olan temel açılma 
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adımlarında 16 eyaletin hepsi arasında mümkün olduğu kadar uyumlu bir uygulama 

sergilemeleridir. Burada amaç; güncel durumun elverdiği kadar çok kısıtlamanın 

kaldırılmasıdır. Aynı zamanda, elde edilen durumu tehlikeye atmamak ve 

vatandaşları bundan sonra da ağır hastalık seyrine karşı mümkün olduğu kadar iyi bir 

şekilde korumak için geçerlilikleri devam etmesi gereken ne kadar destekleyici tedbir 

varsa bunların sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. 

 

Federal hükümet ve eyaletler, aşı olmak yolunda yoğun bir şekilde çağrıda 

bulunmaya devam edecek ve erişimi kolay aşı olma imkanları sunacaklardır. Çünkü: 

Aşı korur. Uzmanlar Kurulu’nun da görüşüne göre COVID-19’un neden olduğu 

hastalık yükünü minimalize etmek ve pandeminin adım adım sonuna varmak için en 

etkin araç, en az üç kere aşı olmaktır. Mevcut bağışıklık aralarının kapanması ve 

sonbahar/kış aylarında yeni bir enfeksiyon dalgası oluşumunun önüne geçilmesi 

hedef alınmıştır.  

 

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları, güncel gelişmeler karşısında, şu 

konularda anlaşma sağlamışlardır:  

 

1. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları, Almanya genelinde ya da 

temel öneme sahip alanlarda üç kademeli bir açılma konusunda anlaşma 

sağlamışlardır. Almanya genelinde az ya da hiç etkisi olmayan alanlarda eyaletler 

farklı enfeksiyon seyri ve aşı oranlarından ötürü ve de sağlık sistemine oluşan yük 

nedeniyle, açılma adımlarından kendileri sorumlu olacaklardır. Takvim üzerinde 

bahar başlangıcı olarak belirlenmiş olan 20 Mart 2022 tarihine kadar toplumsal, 

kültürel ve ekonomik hayatın geniş kapsamlı kısıtlamalarının kademe kademe 

kaldırılması öngörülmüştür. Ardından, özellikle tıbbi maskelerin takılması gibi 

temel koruma tedbirleri geçerli olacaktır. Aşağıda açıklanan sistem şu an mevcut 

durum değerlendirmesini ve öngörüyü temel almaktadır. Her adım öncesinde 

planlanmış olan tedbirlerin, bu iki bakımdan da duruma uygun olup olmadıklarının 

incelenmesi gereklidir.   

 

a. İlk kademede aşı olanlar ve hastalığı geçirenlerin özel buluşmaları, 

katılımcı sayısında kısıtlama olmaksızın tekrar mümkün olacaktır. Aşı 

olmayanların özel tehlike altında olmalarından ötürü bu kişiler için geçerli olan 

kısıtlamalar 19 Mart 2022 tarihine kadar geçerliliklerini koruyacaktırlar. 
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Buluşmalara aşı olmayan bir kişinin katılımı söz konusu olduğu anda aşı 

olmayan kişilere yönelik temas kısıtlamaları geçerliliklerini korurlar. Bu halde 

buluşma kişinin kendi ev halkı ve bir diğer ev halkından en fazla iki kişi ile 

sınırlıdır. 14 yaşını doldurmayan çocuk ve gençler bundan muaf 

tutulmaktadırlar.  

 

Daha önce bu şekilde öngörülmedi ya da uygulanmıyor ise, perakende satış 

sektöründe şimdiye kadar geçerli olan erişim kısıtlamaları kaldırılmaktadır. 

Perakende satış sektörüne erişimin Almanya genelinde kontrol 

edilmeden herkes tarafından mümkün olması hedef alınmıştır. Tıbbi 

maskelerin takılması ise, kapalı ortamlarda halen yüksek olan enfeksiyon 

riskini karşılamak için her hâlükârda zorunlu olacaktır. Eyalet yasalarında 

zaten öngörülmemiş ise, FFP2 türü maske takılması tavsiye edilmektedir.  

  

b.  İkinci kademede 4 Mart 2022 tarihi itibariyle gastronomiye erişim, aşı 

olanlar, hastalığı geçirenler ve günlük test yaptırmış olanlar için mümkün 

olacaktır (3G düzenlemesi). Konaklama imkânları da aşı olanlar, hastalığı 

geçirmiş olanlar ve günlük test yaptıranlara açık olacaktır (3G düzenlemesi).  

 

Diskotekler ve Kulüpler (“Dans edilen eğlence yerleri“) hastalığı geçirenler 

ve aşılı olanlara, güncel test yaptırmış olmaları halinde ya da üçüncü doz 

aşılarını da yaptırmışlarsa (2G Plus) açılacaktır.  

 

Hastalığı geçirenler ve aşılı olanlar (2G düzenlemesi ya da hastalığı geçirmiş 

ve aşılı olanların güncel test sunmaları ya da üçüncü doz aşılarını 

yaptırmışlarsa (2 G Plus düzenlemesi)) Almanya genelindeki büyük 

etkinliklere (spor dahil) seyirci olarak katılabileceklerdir. Kapalı ortamda 

düzenlenen etkinliklere azami mekân kapasitesinin en fazla yüzde [40] 

düzeyinde bir doluluk oranına izin verilmekle birlikte toplam seyirci sayısının 

[4.000] kişiyi aşmaması şart koşulmuştur. Açık hava etkinliklerinde azami 

kapasitenin en fazla yüzde [60] düzeyinde bir doluluk oranına izin verilmekle 

birlikte toplam seyirci sayısının [25.000] kişiyi aşmaması şart koşulmuştur. Bu 

koşulların yanı sıra (mümkünse FFP 2 türü maskeler olmak üzere) tıbbi 

maskelerin takılması ve hijyen planlaması yapılmalıdır.  
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c. Üçüncü ve son kademeyi oluşturacak olan 20 Mart 2022 tarihi itibariyle 

hastanelerdeki durum uygun görülürse, daha kapsamlı olan tüm koruma 

tedbirleri kaldırılacaktır. Enfeksiyon Güvenlik Yasası’na göre zorunlu olan 

Homeoffice düzenlemeleri de kalkacaktır. Fakat işverenler çalışanlarla 

anlaşmalı olarak buna karşı herhangi bir işletme içi sebep yok ve işletme içi 

enfeksiyon güvenliği açısından faydalı görülüyorsa (örneğin açık ofis 

sisteminde çalışıldığı için) evden çalışma imkânını sunmayı sürdürebilirler.  

 

2. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları, enfeksiyon seyrini kontrol altına 

alma ve savunmasız grupların korunması amacıyla, 19 Mart 2022 tarihinden 

sonra da uygulama eşiği düşük temel güvenlik tedbirlerine gereksinim 

duyulduğu konusunda mutabık kalmışlardır. Eyaletler açısından bunlar arasında 

başı çeken tedbirler, özellikle kamuya açık kapalı ortamlarda ve otobüs ile 

trenlerde maske takma yükümlülüğü, mesafe ilkesi, genel hijyen kuralları, belli 

alanlarda test sonucunun ibraz edilmesinin öngörülmesi ve de aşı, hastalığı 

geçirme ve test statüsünün belgelenmesidir. Bu imkânlar, okullar ve çocuk 

gündüz bakım yerleri için de geçerlidir. Bunun dışında eyaletlere göre 

savunmasız kişilere özel kurum ve kuruluşlarda (özellikle hastaneler, bakım ve 

benzeri kurum ve kuruluşlar) özellikle risk altında bulunan kişileri etkin bir şekilde 

koruyabilmek için bundan sonra da alana özel koruma tedbirlerinin alınabilmesi 

gerekmektedir. Eyaletler, Almanya Federal Meclisi’nden, gereken tedbirleri 

alabilmeleri için gereken hukuki zeminin hazırlanmasını talep etmişlerdir. Federal 

hükümet tarafından buna yönelik bir yasa hazırlığında bulunulduğu kayda 

geçmiştir. Bu sürecin 20 Mart 2022 tarihinden önce olmak üzere, zamanında 

tamamlanması ve sağlık sisteminin yerel kapasitesinin aşırı yük altında kalma 

riskinin oluştuğu münferit bölge,  il ve ilçelerde yerel bir yayılma seyri halinde 

koruyucu ek tedbirlerin alınmasına yönelik bir düzenlemeyi de kapsaması 

öngörülmüştür. Enfeksiyon seyrinin 20 Mart 2022 tarihinden sonra çarpıcı bir 

kötüleşme göstermesi ve virüsü kontrol altına almak üzere daha geniş koruyucu 

tedbirlerin gerekli görülmesi halinde federal hükümet, gereken yasa koyucu 

süreçleri hızla başlatarak bunun için gerekli hukuki temelleri oluşturacaktır.   

 

3. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları vatandaşlardan, kendi 

sağlıklarını ve de aileleri ile arkadaş çevrelerinin sağlıklarını koruma amacıyla 

sorumlu davranmayı sürdürmelerini rica etmektedirler. En çok da özel alanda 
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buluşulan mekân şartlarına dikkat edilmesi, sorumluluk bilincine sahip olarak test 

yapılması ve katılanların korunmasına yönelik uygun hijyen tedbirlerinin alınması 

önem taşımaktadır. Çünkü bu ortamlarda yeni enfeksiyon riski halen yüksektir. 

Pandeminin içinde bulunduğumuz şu aşamasında özellikle ileri yaş grubuna giren 

ve ön hastalıkları bulunan vatandaşları koruyarak toplantı ve etkinliklere 

katılmalarını sağlamak için sorumlu davranmamız önemlidir.   

 
4. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları, Enfeksiyon Güvenliği 

Yasası’nı değerlendirmek üzere kurulan Bilirkişi Komisyonu’ndan, bu önemli 

çalışmayı, edinilen bilgilerin Yasa’nın daha temel bir şekilde revize edileceği 2022 

sonbahar/ kış dönemine kadar dikkate alınabilecek şekilde tamamlamalarını talep 

etmişlerdir. 

 

5. Hastalık yükünü ölçme açısından önemli olan göstergelerin etkin bir şekilde 

gözlemlenmesi, erken uyarı sistemi gibi hizmet görebilir. Federal Şansölye ve 

Eyalet Hükümet Başkanları Sağlık Bakanlarından, hastalık yükünü tespit etme 

açısından önemli olan parametrelerin (yeni enfeksiyon vakalarının 7 günlük 

insidans değeri, hastaneye yatışların insidans değeri, yoğun bakım üniteleri 

doluluk oranı) yaşa göre, günlük, bölgelere göre ayrıntılı ve kaliteli şekilde 

toplanıp dijital olarak iletilebilmeleri doğrultusunda çalışmalarını talep 

etmektedirler. Almanya genelinde geçerli olan DEMIS sisteminin mümkün olduğu 

kadar hızlı bir şekilde tüm hastanelerde kullanıma girmesi hedef alınmıştır. Bunun 

için Uzmanlar Kurulu’nun 22 Ocak 2022 tarihli 4. görüş bildiriminde talep etmiş 

olduğu gibi, verilerin sistematik bir şekilde toplanması gerekli görülmektedir.   

 
6. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları vatandaşlardan, mevcut aşı 

imkânlarını değerlendirmelerini, önemle rica etmektedirler. Aşı koruyor.  

Almanya’da da belirgin sayıda daha çok insan aşı olursa, virüsü yenebiliriz. Aşı 

güvenlidir ve korur. Kullanıma hazır yeterli miktarda aşı maddesi vardır. Federal 

hükümet, eyaletlerin, her yerde erişimi kolay aşı imkânları sunma gayretlerini 

desteklemek amacıyla bir bilgilendirme kampanyası başlatmıştır. Bu şekilde, 

şimdiye kadar aşı olmaya karar veremeyenlere ulaşılmak istenmektedir. 

Uzmanların hepsi, aynı görüşteler: Aşılar, COVID-19 hastalık yükünü etkin bir 

şekilde azaltarak ağır hastalık seyrinin önüne geçebiliyorlar. Üç doz aşı Omikron 

varyantının sebep olduğu ağır hastalık seyrine karşı iyi koruma sağlıyor. Aşı 

oranının yüksek olması, enfeksiyona karşı koruma tedbirlerini kalıcı bir şekilde 
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kaldırabilmenin ve enfeksiyon vaka sayısının mevsimsel artışını kabullenmenin 

temel koşuludur. Çünkü sadece yüksek aşı oranı yüksek sayıda ağır hastalık 

seyri ve dolayısıyla, sağlık sistemine yük oluşumunu engelleyebilmektedir. 

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları bu bilgiler ışığında genel aşı 

yükümlülüğü uygulamasına başlanması gereksinimini vurgulamıştırlar.  

 

7. Hastalar ve bakıma muhtaç olanların Covid-19 hastalığına karşı daha iyi 

korunmaları amaçlanıyor. Bu nedenle sağlık ve bakım alanında ve de engelli 

insanlara destek sunan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, aşılı ya da hastalığı 

geçirmiş olduklarını (ya da tıbbi nedenlerden ötürü aşı olamayacaklarını) yasal 

olarak belgelemekle yükümlüdürler. Federal Sağlık Bakanı ve Eyalet Sağlık 

Bakanları arasında, ilgili kurum ve kuruluşlarda gereken hizmeti bundan sonra da 

Almanya genelinde güvence altına alma amacıyla yoğun bir iletişim 

sağlanmaktadır. İl sağlık müdürlükleri, tedbirlerin uygulanmasında takdir yetkilerini 

kullanırlar. Bakım hizmeti vermekten menedilmek, en son kademedir. Bu nedenle 

bu tür kurum ve kuruluşlara girişin yasaklanması gibi tedbirler, hemen Almanya 

genelinde söz konusu olmayacaktır. Para cezası uygulamasında takdir alanı 

prensibi geçerlidir.        

 
8. Covid-19 Koruyucu Tedbirler Muafiyeti Yönetmeliği’nin (SchAusnahmV) 

Federal Sağlık Bakanı tarafından başlatılan revize etme çalışmaları kapsamında 

aşı ve hastalığı geçirmiş olma statüsünün belirlenmesinin Paul Ehrlich Enstitüsü 

(PEI) ve Robert Koch Enstitüsü’ne (RKI) havale edilmesi, uygulamadan 

kaldırılmıştır.  Eyaletlerin hakları korunmaktadır. 

 

9. Eyalet Hükümet Başkanları, federal hükümetten 31 Mart 2022’den sonrası için bir 

test stratejisi geliştirilmesini ve test yönetmeliğinin süresinin uzatılmasını talep 

etmiştirler.   

 

10. Federal hükümet, Omikron’dan ötürü dünya genelinde artan insidans değerlerini 

dikkate alarak yüksek risk bölgeleri kademelendirmesinde uyarlama yapacaktır. 

Bu şekilde, özellikle çoğunlukla aşısız olan 12 yaş altındaki çocukların 

karantinadan kaçınamadıkları göz önünde bulundurularak, ailelerin seyahat 

edebilmelerini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. İlgili düzenlemelerde öngörülen son 

incelemede bu hususun dikkate alınması gündemdedir.  
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11. Federal Sağlık Bakanlığı, Korona’dan hastalanan kişilerin mümkün olan en iyi 

tedaviyi görmelerini sağlayabilmek için ağızdan alınan Paxlovid ilacının tedariki 

konusunda erken aşamada görüşmelere başlamıştır. Hastalığın erken 

aşamasında alınan ilaç, COVID-19’a karşı yüksek derecede etkili olmaktadır.  

 

12.    Çocuklar ve gençler son iki yıl büyük bir dayanışma göstermekle birlikte 

pandemiden ve pandemi ile bağlantılı kısıtlamalardan en çok etkilenenler 

arasında olmuşturlar. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları 

pandeminin çocuklar ve gençler üstündeki etkilerini yumuşatmak amacıyla 

bundan sonra da her türlü gayretin gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştırlar.  

 
13. Eyaletler, federal hükümetin, kısa çalışma ödeneği alma süresi ve özel 

düzenlemelerinin uzatılması kararını memnuniyetle karşılamıştırlar. Bu şekilde 

COVID-19 pandemisinin başlaması ile birlikte iş kaybına uğrayan işletmelere 31 

Mart 2022 tarihinden sonra da kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanma 

imkânı tanınmıştır. Korona yardımlarında merkezi bir yeri olan Geçiş Dönemi 

Yardımı IV de 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılarak işletmelere önlerini halen 

göremedikleri bu zamanda şimdiye kadar olduğu gibi güvenilir bir şekilde destek 

verilecektir. Yeni iş kurma ve acil durum yardımları Geçiş Dönemi Yardımı IV ile 

birlikte uzatılacaktır. Federal hükümet ve eyaletler, ekonomi yardımlarının suç 

teşkil eden istismarına engel olmak üzere gereken her tür önlemi alacaklardır. 

Eyaletler,  

bu konuda zaten mevcut olan verilerden yola çıkarak teşvik süresi sonrası için de 

muhtemel suçları aydınlatma ve takip etme doğrultusunda yeterli organizasyon ve 

personel kapasitesini sunacaklardır. Federal ve eyaletler düzeyinde olmak üzere 

hangi tedbirlerle hangi sonuçların elde edildiği karşılıklı olarak düzenli aralıklarla 

paylaşılacaktır. Eyaletler, federal hükümetin Kültürel Etkinlikler Özel Fonu’nu 

uzatacak olmasını memnuniyetle karşılamıştırlar. Eyaletler, federal hükümetten 

hastanelere oluşan yük dikkate alınarak dengeleme ödemelerini, tedarik zamları 

ve tedbiri ve rehabilitasyon merkezlerinin yedek hastane olarak tayin edilmesine 

yönelik düzenlemelerin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmasını rica 

etmiştirler. Eyalet Hükümet Başkanları, 8 Şubat 2022 tarihli Ekonomi Bakanları 

Kararlarının altını çizmiş ve hedefe yönelik yardımları halen gerekli gördüklerini 

vurgulamıştırlar.  
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14. Federal hükümet ve eyaletler, enfeksiyon seyrini dikkatle gözlemleyeceklerdir. 

Federal Şansölye makamı idari amiri, eyalet hükümet başkanlıkları idari amirleri 

ile düzenli aralıklarla olmak üzere durumla ilgili bilgi paylaşımında bulunacaktır.  

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları Korona pandemisi konusunda 

17 Mart 2022 tarihinde tekrar bir araya geleceklerdir. Durumun bunu gerekli 

kılması halinde, daha erken buluşulacaktır.  
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Baden Württemberg Eyaleti tarafından tutanağa geçmek üzere yapılan açıklama: 
 

1. Baden Württemberg, federal hükümetten Enfeksiyon Güvenliği Yasası‘nı göz önünde bulundurarak 
eyaletlere, 19 Mart 2022 tarihi sonrasında da gerekli enfeksiyon güvenlik tedbirlerini alma olanağını 
tanıyacak bir çözüm bulunmasını talep etmiştir.  

 
2. Federal hükümet ve eyaletler tarafından birlikte hedef alınan açılma adımları uygun tedbirlerle 

desteklenmelidir. Ayrıca eyaletler, gerçekleşmesini ummasak da, beklenmedik bir şekilde güçlü artışa 
geçen vaka sayısı ve hastanelere aşırı yük oluşması karşısında uygun tepki verebilmeleri sağlanmak 
zorundadır. Güvencesiz bir açılma, önlem alma prensibi ile çelişkiye düşer.   
 

3. Bu bilgiler ışığında Enfeksiyon Güvenlik Yasası (IfSG) md. 28 a fıkra 7 ve 8’in geçerlilik süresinin üç aya 
kadar olmak üzere uzatılması gerekli görülmektedir. Bu enfeksiyon bakımından riskli alanlar söz konusu 
ise (diskotekler, et işleme tesisleri, tarım sektöründe mevsimlik işler, fiziki temas içeren hizmetler) IfSG 
md. 28b fıkra 1 ve IfSG md. 28 b fıkra 2 için de aynı şekilde geçerlidir.  
 

 
Bavyera Eyaleti tarafından tutanağa geçmek üzere yapılan açıklama: 
 

1. Bavyera, şimdiye kadar alınan koruma tedbirlerine temel oluşturan enfeksiyon güvenliğinin hukuki 
zemininin kaldırılması ya da zayıflatılması halinde okullar ve gündüz çocuk bakım yerlerindeki çocuk ve 
gençlerin korunması konusunda endişe duymaktadır. Okullarda güvenli bir yüz yüze eğitim ve öğrenci 
sağlığının sınavlarda güvenilir olması kilit bir önem taşımaktadır. Genç kuşakta “kitle bağışıklığı“ hedef 
alınamaz. Federal hükümetin, okul öğrencilerinin güvenliği için, maske ve test yükümlülüğü dahil, tutarlı 
planlama yapılabilmesi için gereken hukuki olanakları bundan sonra da tanıma sorumluluğunu 
üstlenmesi gerekmektedir. 
Bu gündüz çocuk bakım yerlerine devam eden çocukların güvenilir bakım hizmeti almaları için de 
geçerlidir.  
 

2. Bavyera, kuruma özel genel aşı yükümlülüğünü benimsemekle birlikte uygulamaya elverişli ve Almanya 
genelinde bütünsel uygulama kurallarına ihtiyaç duyulduğunun altını çizmektedir. Özellikle de aşı 
yükümlülüğünü yerine getirmek üzere uygulama başlangıcında bakım sektöründe kaotik ortamlara sebep 
verilmemelidir. Bunun için birçok yanıt bekleyen soru aydınlatılmalıdır. Federal hükümet ve eyaletler 
arasında başlayan diyalog hızla sonuçlandırılmalıdır. Federal hükümetin şimdiye kadar sunduğu eylem 
rehberi ancak bir ilk adım olarak nitelendirilebilmektedir. Dengeli bir uygulamanın mutlak önceliği, tedavi 
ve bakıma muhtaç insanların gereksinimlerinin karşılanacağının temin edilmesi olmalıdır.    
 

 
Saksonya Eyaleti tarafından tutanağa geçmek üzere yapılan açıklama: 
 
Saksonya eyaleti, yerel yönetimlerin federal hükümete, kurumlara özel genel aşı yükümlülüğünün hayata 
geçirilmesine ilişkin ilettikleri bilgilerin dinlenilmemiş olmasından üzüntü duymaktadır. Sağlık ve bakım alanında 
faaliyet gösteren birçok bağımsız kuruluşun yardım talepleri ve planlamaya ilişkin eleştiriler maalesef ciddiye 
alınmamıştır. Bir çok sağlık ve bakım sektörü çalışanı pandemi ile geçirdiğimiz son iki sene boyunca olağanüstü 
bir çalışma sergilediler. Mesleklerine olan bu adanmışlıklarına şükran borcumuz var. Onlar ve ülkemiz insanları 
haklı olarak siyasetten, uygulamaya elverişli bir çözüm beklemektedirler.  

 
Sağlık ve bakım hizmetlerinin güvenilirliğini sağlamak başta gelen görevimizdir. Bu hassas sürecin tek başına 
yerel düzeyde üstlenilmesinin beklenmesi anlayışla karşılanmıyor ve hayal kırıklığına yol açıyor. Kuruma özel 
genel aşı yükümlülüğü Delta varyantı koşullarında kararlaştırılmıştı. Omikron varyantı ile çerçeve şartlar temel 
değişikliğe uğradı. Federal hükümetin Uzmanlar Kurulu 13 Şubat 2022 tarihli 6. görüş bildiriminde Omikron 
varyantının bağışıklık sisteminden sızma gücünün, aşı olanlar ve hastalığı geçirenler arasında da daha çok 
enfeksiyon görülmesine neden olduğuna işaret etmiştir. Kuruma özel genel aşı yükümlülüğünün yasada 
öngörülen amacı güncel durumda yerine getirilememektedir. Bunun kabul edilmesi ve yasal durumun federal 
hükümetin Enfeksiyon Güvenliği Yasası’nda zaten öngörmüş olduğu değişiklik bağlamında tekrar gözden 
geçirilmelidir.  
 
Genel aşı yükümlülüğünün şartları kesin bir şekilde açıklığa kavuşturulmadığı sürece bu doğrultuda bir 
yükümlülük söz konusu olamaz. Saksonya Eyaleti bu doğrultuda bir kararın ancak bir aşı kütüğünün 
oluşturulması, muhtemel virüs varyantlarına ilişkin daha çok bulgu toplanması ve gereken aşı maddelerinin yeterli 
oranda hazır olması şartıyla mümkün olacağı görüşündedir. Bu tür bir adımın atılabilmesi için geniş kapsamlı 
toplumsal onay şarttır.  
Saksonya Eyaleti, Enfeksiyon Güvenliği Yasası’nda geçen tedbirler kataloğunun genel hatlarıyla kaldırılmasında 
aceleci davranıldığı kanaatindedir. Pandeminin takvimsel bir tarihe göre, yasal yetkilendirme temellerinin sona 
ermesi ile birlikte ve sağlık sisteminin örneğin yatak doluluğu gibi kıstaslarını dikkate almadan sona erdiğini 
açıklamak yanlıştır. Eyaletlerin acil durumlarda hızla eyleme geçebilme hususun olması için, geniş bir araç 
seçkisine sahip olmaları halen zorunludur.    
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Saksonya Anhalt Eyaleti tarafından tutanağa geçmek üzere yapılan açıklama: 
 
 

1. Saksonya Anhalt, Eyalet Hükümet Başkanları Konferansı ve Federal Şansölye tarafından alınan Kararı 
federal eyaletlerin eylemleri açısından yönlendirici bir çerçeve olarak değerlendirmekte ve yerel 
koşulların dikkate alınmasından kaynaklanan farklı uygulama hakkını saklı tutmaktadır.  

 
2. Saksonya Anhalt, sağlık sektöründe aşırı yük oluşumu tehlikesine karşı tanınan ve koruyucu tedbirler 

alınırken faaliyetleri yönlendirici faktör olan anayasal ölçütten vazgeçilmesini sorunlu görmektedir. 
 

3. Saksonya Anhalt, Federal Sağlık Bakanı ve Eyalet Sağlık Bakanlarının Ortak Konferansı (GMK) 
kapsamında 15.02.2022 tarihinde alınan kararı müteakiben kuruma özel genel aşı yükümlülüğünün 
yerine getirilmesi konusunda henüz önemli soruların açık kaldığına işaret etmiştir. Federal Sağlık 
Bakanlığı (BMG) tarafından sunulan yönlendirici bilgiler destekleyici olmakla birlikte, bağlayıcı değildirler. 
Henüz açık kalan çalışma hukuku ile ilgili sorular (GMK Kararı, başlık 4) ve söz konusu kurum ve 
kuruluşlarda aşılı olmayan çalışan oranlarının yüksek olduğu bölgelerde gereken hizmetin sağlanması 
konusu dikkate alındığında aşı yükümlülüğünün yasaya sadık bir şekilde uygulanması bakımından 
bunların, ne derece yeterli bir destek sunacağından şüphe duyulmaktadır.  
  

 
Hessen ve Baden-Württemberg Eyaletleri tarafından tutanağa geçmek üzere yapılan açıklama: 
 
Hessen ve Baden-Württemberg, gelecekte pandemi durumlarına karşı etkin mücadelede bulunmak üzere bir aşı 
kütüğünün gerekli olduğu kanaatindedirler.  
 
 
Schleswig Holstein Eyaleti tarafından tutanağa geçmek üzere başlık 1 a ile ilgili yapılan açıklama: 
 
Schleswig Holstein’da eyaletler arası karşılaştırmaya göre tüm yaş gruplarında mevcut olan yüksek aşı ve 
tazeleme aşısı oranları ve de hastanelerde haftalardır süregelen istikrarlı durum, şimdiden ilk bir adımın 
atılmasıyla birlikte aşılılar ve hastalığı geçirenlere yönelik temas kısıtlamalarının kaldırılmasına koşut olarak; aşı 
olmayanların da katıldığı buluşmalarda geçerli olan temas kısıtlamalarında ılımlı bir uygulamaya gidilmesini 
mümkün kılmıştır.  


