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Şansölye ile Eyalet Hükûmet Başkanları  

Telekonferansı  

30 Nisan 2020 

COVİD19 Salgınının Yayılımını Durdurma Tedbirleri  
 
Şansölye ve Eyalet Hükûmet Başkanlarının aldıkları Karar şöyledir: 
 
SARS-Cov2 virüsüne bağlı yeni enfeksiyon sayısının Almanya’da 
aşağı çekilmesi uluslararası düzeyde de takdir gören ölçüde 
başarılmıştır. Bunun ardından eyaletlerde, Şansölye ile alınan ortak 
Karar zemininde 20 Nisan’dan itibaren kademeli olarak ilk aşama 
gevşetme uygulamaları hayata geçirilmiştir.  
 
Hafifletmelerin, belirlenen hijyen şartlarına rağmen, enfeksiyonun 
gelişimi üzerinde hızlandırıcı bir etki yaratıp yaratmadığını yeni 
kayda geçen enfeksiyonlar bazında değerlendirmek için henüz çok 
erken. Böylesi bir değerlendirme ve buna bağlı olarak önlemlerin 
gevşetilmesine yönelik daha ileri adımların atılması ise Şansölye ile 
Eyalet Hükûmet Başkanlarının 6 Mayıs’ta yapacakları görüşmede 
kararlaştırılacaktır. 
 
Federal yönetim ve eyaletler, kapsamlı bir tedbirler paketi 
yardımıyla, enfeksiyonun seyrini olabilecek en iyi şekilde kontrol 
altına alma ve sağlık sistemini güçlendirme çalışmalarını yoğun 
olarak sürdüreceklerdir. Gevşetilen önlemlerin süreklilik kazanması 
ve Almanya genelini kapsayan kısıtlamalara geri dönüşün zorunlu 
olmaması sadece, başarılı bir enfeksiyon kontrolü aracılığıyla yeni 
enfeksiyon sayısının kalıcı olarak düşük seviyelerde tutulması ile 
sağlanabilecektir. 
 
Bununla birlikte krizin olumsuz sonuçlarını hafifletme hedefiyle, 
ekonomik yardım ve sosyal ödenek tedbirleri uygulamaya konacaktır. 
 
Federal ve Eyalet Hükûmetleri olarak alınan tüm kararların; sağlık, 
sosyal yaşam ve iş dünyası bakımından yaratabileceği olası etkileri 
özenle tartıyoruz. Bu yeni tür virüs hakkında günbegün artan 
bilimsel bulgular ve farklı disiplinlerden çok sayıda uzman 
değerlendirmeleri ise karar alma süreçlerine dahil edilmektedir. Bu 
kararların sorumluluğunu taşıyan federal ve eyalet yönetimlerinin  
icraatlarını sorumlu biçimde yürütmelerindeki ana ilke; birçok riski 
henüz öngörülemeyen ve emsali olmayan mevcut durum karşısında, 
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düzenli adımlar ve ihtiyatla ilerlemek, ayrıca temel hakları geçici ve 
zaruri olarak  kısıtlarken, özellikle katı bir ölçütün esas alınmasıdır. 
 
Şansölye ve Eyalet Hükûmet Başkanları o nedenle şu hususları 
kararlaştırırlar: 
 
1. Alınan ortak kararlar ve bunlara eşlik eden Federal Başbakanlık / 
Eyalet Başbakanlık İdari Şeflerinin kararları ile Korona Kabinesi 
kararları, aşağıda farklı tespitlerde bulunulmadığı takdirde, aynen 
yürürlükte kalacaktır. 
 
2. Enfeksiyon kontrolünün önemli bir ögesi, yeni enfeksiyon 
vakalarının tümünde temas takibini eksiksiz olarak 
gerçekleştirmekten ibarettir. Temaslar eğer başarıyla takip 
edilemezse, enfeksiyon yayılımının yeniden dinamik bir seyir alması 
gibi ciddi bir tehlike oluşabilir. Eyaletler bu sebeple fiili durumun 
gereksinimlerine göre personel kontenjanlarını genişletmişlerdir 
(20.000 kişilik nüfus için 5‘er uzmandan oluşan ekipler). 24 
Nisan’dan bu yana yerel sağlık hizmetlerinin tamamı ilgili eyalet 
makamları üzerinden; eksiksiz temas takibinin sağlanması, takip 
güvenliğindeki olası riskler veya olası yetersizlikler hakkında 
Robert-Koch-Enstitüsüne bildirimde bulunuyorlar. Böylece 
eyaletlere; sıra dışı yoğunluğun baş gösterdiği yerel sağlık 
hizmetlerinin kontenjan açıklarını derhâl kapatma ve federal 
yönetimde; RKİ, Federal Ordu ve tıp öğrencileri birimi “Medis4ÖGD“ 
mensuplarından oluşturulan temas takip ekiplerinden ek destek 
talep etme olanağı sağlanmıştır. Temas takibinin olabildiğince 
aralıksız sağlanması, önlemleri gevşetirken yeni adımların 
atılmasında başlıca kriter olup, birkaç günlük ortalamada tolere 
edilebilen yeni enfeksiyon sayısının değerlendirilmesinde de önemli 
bir ölçüt oluşturmaktadır. 
 
3. Almanya’da salgının şimdiye kadar olan seyri,  SARS-Cov2 
virüsünün yayılımında yerel düzeydeki bazı olayların, spesifik 
bölgesel yayılma etkileşimlerine yol açabildiğini sıklıkla göstermiştir. 
O nedenle federal ve eyalet yönetimleri düzeyinde; olağanüstü 
etkilenen bölgelere yönelik seri bir şekilde başvurulabilen 
destekleyici tedbirler hazırlanıp, aynı şekilde federal ve eyaletler 
düzeyindeki kriz masaları arasındaki yakın işbirliği eş güdüm 
içerisinde sürdürülecektir. Enfeksiyon seyrinin yavaşlatılmasında 
Almanya genelinde elde edilen başarılar tehlikeye düşürülmek 
istenmiyorsa, yeni enfeksiyon vaka sayılarında artış ve enfeksiyon 
oranının hızla yükselmesi gibi bölgesel dinamiklere hemen karşılık 
vermek bir zorunluluktur. 20 Nisan öncesine kadar yürürlükte olan 
geniş kapsamlı kısıtlamaları ilgili bölgede derhâl ve kararlılıkla 
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yeniden yürürlüğe koyma seçeneği de buna dahildir. Bunun ötesinde 
münferit durumlarda; sıra dışı yoğunlukla etkilenen bölgelere ve o 
bölgelerden dışarıya zaruri olmayan hareketliliği kısıtlayıcı tedbirler 
de zorunlu olabilir. 
Sağlık sistemi sınırlarının zorlanması endişesini doğuracak ölçüde 
enfeksiyon seyri bölgeler üstü çapta yeniden hız kazanırsa, söz 
konusu kısıtlamaları tüm eyaletlerde kısmen veya tamamen yeniden 
devreye koyma mecburiyeti doğmuş olur. 
 
4. Şansölye ve Eyalet Hükûmet Başkanları tarafından 13 Mart 2020 
tarihinde Almanya’daki kliniklere çağrıda bulunarak; 16 Mart 
2020’den itibaren tıbben zorunlu olmayan ve planlanabilen tüm 
hasta yatışlarını ve ameliyatları ertelemeleri, böylece sayısal 
öngörüde bulunulamayan COVİD-19 hastaları için erkenden hazırlık 
yapmaları, yoğun tıp kapasitelerini onlara ayırmaları, ayrıca bu 
üniteleri genişletip, geliştirmeleri istendi. Hâlihazırda yoğun bakım 
ünitelerinin yaklaşık yüzde kırkı - maddi yükü telafi edilmekle 
birlikte - boş tutulmaktadır. COVİD-19 enfeksiyon sayılarındaki 
güncel gelişmeler ve Yoğun Bakım Üniteleri Kayıt Sicili DİVİ‘nin 
olanak sağladığı detaylı durum tablosu, hastane kapasitelerinin artık 
biraz daha yüksek bir payının tekrar planlanabilen ameliyatlarda 
kullanılmasına izin vermektedir. Bunun bir gerekçesi de; yalnızca tek 
bir hasta grubunun uzun vadeli olarak önceliklendirilmesi, diğer 
hasta gruplarının ise dışlanmasının haklı görülemeyeceği hususudur. 
Aynı zamanda COVİD-19 tedavi kontenjanları yeterli miktarda boş 
tutulacak ve güncel pandemi seyrine göre uyarlanacaktır. Bu 
düzenlemelerin uygulanması için federal yönetimin kriterler bazında 
oluşturup, sunduğu konsept temelinde eyaletler, bölgesel özellikleri 
göz önünde bulundurarak, derhâl bölgesel kapasitelerini yönetmeye 
geçebileceklerdir. Almanya’daki yoğun bakım ünitelerini yönetmeye 
hizmet eden Yoğun Bakım Üniteleri Kayıt Sicili DİVİ baz alınarak, 
hâlen bir yazılım aracı geliştirilmektedir. Bu araç sayesinde ve 
bilinen parametreler yardımıyla; COVİD-19’dan kaynaklanan yoğun 
bakım üniteleri ihtiyacını Almanya geneli için olsun, bölgesel 
düzeyde olsun, bir sonraki iki hafta için önceden bildirmek mümkün 
olacaktır. Söz konusu yazılım aracı Federal Sağlık Bakanlığının 
destekleriyle geliştirilmektedir ve kullanılma aşamasında da 
geliştirilip, genişletilmeye devam edecektir.  
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5. Kitlesel etkinlikler, örn. halk şenlikleri, seyirciye açık büyük çaplı 
spor etkinlikleri, büyük konserler, festivaller, köy-şehir-sokak 
şenlikleri, şarap festivalleri, nişancı şenlikleri ve kermes etkinlikleri 
hâlen yasaktır. Bulaşma seyrindeki belirsizliğin devam etmesi 
nedeniyle, bunun en az 31 Ağustos’a kadar bu şekilde devam 
edeceğinden yola çıkılmalıdır.  
Daha küçük çaplı halka açık veya özel etkinlik ve kutlamaların veya 
kutlama niteliğini taşımayan etkinliklerin gelecekte hangi tarihten 
itibaren ve hangi şartlar altında düzenlenebileceği konusu, bu 
alanlarda enfeksiyon tehlikesinin özellikle çok yüksek olması 
nedeniyle, şu an öngörülememekle birlikte, salgının bundan sonraki 
seyrine bağlıdır. 
 
6. Şansölye ve Eyalet Hükûmet Başkanları; kiliselere ve dini 
topluluklara ifade ettikleri teşekkürlerini tekrar ederler. Geçtiğimiz 
haftalarda önemli dinî bayramlar olmasına rağmen kendileri, mevcut 
gereksinimler karşısında dinî tören ve ibadet etkinliklerini kamuya 
açık olarak düzenlemekten feragat etmiş, Koronavirüs yayılımının 
durdurulmasına böylece önemli bir katkıda bulunmuşlardır. 
Son zamanlarda elde edilen başarılarda bu katkıların da etkili olması 
nedeniyle, söz konusu tedbirlerin artık kademeli olarak 
gevşetilmesine izin verilecektir. Dinî inancını serbestçe yerine 
getirme özgürlüğünün Anayasa’da özel koruma altında olması ve 
kısıtlayıcı tedbirlerin yeniden incelenmesi ışığında, dinî inancın 
yerine getirilmesi amacını taşıyan toplantılara yeniden izin vermek 
gerekmiştir. Bu çerçevede, enfeksiyona karşı koruma 
düzenlemelerinin spesifik gereksinimleri de yerine getirilecektir. 
Almanya’da devlet ve dinî topluluklar arası ilişkiler, ortaklık 
anlayışına dayanır. Eyaletler ve Federal İçişleri Bakanı bu temelde, 
kiliseler ve büyük dinî topluluklarla, enfeksiyona karşı koruma 
düzenlemelerini gözeterek, dinî tören ve dinî uygulamaların yerine 
getirilmesi için kapsamlı konseptleri hakkında ön görüşmeler 
yürüttüler. Buradan yola çıkarak, kiliseler ve dini toplulukların 
öngördükleri tedbirleri kapsayan bir katalog oluşturuldu. 
Dinî inancın yerine getirilmesi amacıyla yapılan toplantılar (dinî 
törenler ve ibadet etkinlikleri) bundan sonra yeniden 
yapılabilecektir. Buradaki düzenlemeler, dünya görüşü toplulukları 
için de aynen geçerlidir. Ayrıntılar eyaletlerce düzenlenecektir.  
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7. Çocuk oyun parkları belli şartlara bağlı olarak tekrar 
açılabilecektir. Böylece ailelere, yeşil alanlar ve parkların yanı sıra 
kamusal alanda bulunabilecekleri ilave alanlar sunulmuştur. 
 
8. Hijyen koşulları, girişleri denetleme ve bekleme sıralarının 
oluşumunu önleme şartları altında tekrar açılabilen kültürel 
kuruluşlar ise şöyledir: 
 
a. Müze, sergi ve galeriler 
b. Anıtlar ve 
c. Hayvanat ve botanik bahçeler. 
 
Başta küçük ve tarihi binalar için geçerli olmak üzere ön koşul, bu 
şartların hem mekân, hem de personel bakımından uygulanabilir 
olmasıdır. Küçük ve orta büyüklükteki müzelerin Korona’dan 
kaynaklanan tadilat çalışmaları için kullanılmak üzere, Kültür ve 
Medya Yetkilisinin kısa vadeli olarak ve ilk etapta 10 milyon Euro 
hacminde olmak üzere bir destek fonu oluşturması rica edilmiştir. 
 
9. Federal Başbakanlık ve Eyalet Başbakanlık İdari Şefleri 
görevlendirilerek; ilgili uzman bakanlık konferanslarının önerileri 
temelinde 6 Mayıs için karar taslakları hazırlamaları, okulların 
açılmasını kademeli olarak genişletme, çocuk bakım hizmetlerinin 
daha geniş ölçüde verilmesi ve spor etkinliklerinin de kademeli 
olarak yeniden başlatılması hususlarını da dahil etmeleri istenmiştir. 
 
10. Yetkili uzman bakanlık konferansları görevlendirilerek; 6 Mayıs’ı 
takip eden bir sonraki Şansölye - Eyalet Hükûmet Başkanları 
konferansına kadar, gastronomik ve turistik işletme ve 
kuruluşlarının, ayrıca diğer kültürel kuruluşların kademeli 
olarak açılabilmelerinin çerçeve koşullarını içeren önerilerini 
hazırlamaları istenmiştir. 


