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Federal Şansölye’nin Eyalet Hükümet Başkanları 
ile 28 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen  

Video Konferansı    
  

  

KARAR  

 

Gündem Maddesi: SARS-Cov2 pandemisi ile mücadele  

  

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları’nın aldığı Karar:   

  

İki hafta önce federal ve eyaletler düzeyinde kararlaştırılmış olan tedbirlere rağmen 

aradan geçen zaman diliminde Koronavirüs enfeksiyonları (SARS-CoV-2) sayısı 

neredeyse Almanya’nın her bölgesinde katlanarak artış gösteren bir dinamizmle 

yükselişe geçmiştir. Bunun doğurduğu sonuç ise, bir çok sağlık dairesinin temas 

zincirinin eksiksiz takibini artık sağlayamıyor olması ve bunun da virüsün hızla 

yayılmasına katkıda bulunmasıdır. Güncel olarak enfekte olan kişi sayısı yedi günde 

bir kadar ve yoğun bakım hasta sayısı ise on günde bir kadar bir aralıkla ikiye 

katlanıyor. Robert-Koch Enstisüsü istatistiklerine göre vakaların Almanya genelinde 

%75’inden fazlasında bulaşma koşulları tam bilinmiyor. Bu nedenden ötürü ulusal 

sağlık açısından acil bir durumu önlemek amacıyla, şu an için insanların kendi 

aralarındaki temasları önemli derecede azaltma yolu ile genel bulaşma seyrini 

durdurmak ve yeni enfeksiyon sayılarını 100.000 kişi başına haftada 50’nin altına 

çekerek bunların takip edilebilirliğini sağlamak gerekli olmuştur. Bu tür kısıtlamalar 

olmasaydı, enfekte olan sayısının katlanarak artışının bu seyrinin birkaç hafta 

içerisinde sağlık sisteminin kapasitesini aşmasının önüne geçilemez olur ve ağır 

hastalık seyir ve ölüm vaka sayıları önemli bir artış gösterirdi. Bu bağlamda bir 

önemli husus da şimdi hızlı tepki gösterilmesidir. Enfeksiyon dinamizmi ne kadar geç 

tersine döndürülürse kısıtlama süresinin bir o kadar daha uzun ya da bir o kadar 

daha kapsamlı olması gerekecektir.    

Bir yandan okullar ve çocuk yuvalarının güvenilir bir şekilde açık kalmasının 

sağlanabilmesi diğer yandan da Noel döneminde kişisel temaslar ve ekonomik 

faaliyetler açısından geniş kapsamlı kısıtlamalara gerek kalmaması için, federal 

hükümet ve eyaletler enfeksiyon dinamizmini hızla kesintiye uğratmayı 

amaçlamaktadırlar. Ailelerin ve dostların Noel döneminde Korona şartları altında da 
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olsa buluşabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun için yine, ilkbaharda da olduğu gibi 

federal yapı ve tüm eyaletlerin ortak bir ulusal gayret göstermeleri gerekli olmuştur. 

 

Federal devlet ve eyaletler kısıtlamaların halka büyük bir yük oluşturduğunun 

bilincindedir. Bu nedenden ötürü halkın büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve şimdiye 

kadar olduğu gibi gelecekte de bu kısıtlamaları toplumsal dayanışma ve sabır ile 

yerine getirenlere ve elbette özellikle de sağlık sistemimizde hizmet verenlere şükran 

borçluyuz.   

Durum yeniden çok ciddidir. Bizi dört zorlu kış ayı bekliyor. Ama federal ve eyaletler 

düzeyinde geleceğe güvenle bakıyoruz. Aşı maddesinin geliştirilmesinde kaydedilen 

ilerlemeler ve enfeksiyonun yaz aylarında daha kolay kontrol altına alınabiliyor olması 

bize Almanya’nın, eğer bu kış iyi bir şekilde geçirilirse seneye pandeminin adım adım 

üstesinden geleceği ve ekonomik açıdan da kendini toparlayabileceği umudunu 

veriyor. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları bu bilgiler ışığında; şimdiye 

kadar almış oldukları kararlarına ilaveten aşağıda belirtilen hususlarda anlaşma 

sağlamışlardır:  

 

1. 2 Kasım itibariyle Almanya genelinde aşağıda belirtilen ek tedbirler yürürlüğe 

girmektedir. Tedbirler Kasım sonu olmak üzere sınırlandırılmıştır. İki hafta sonra 

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları tekrar biraraya gelerek tedbirler 

sonucunda ulaşılan hedefleri değerlendirecek ve gereken uyarlamaları 

yapacaklardır.  

2. Önümüzdeki dönemde en önemli tedbir sosyal mesafeyi korumak ve 

temasları azaltmak olacaktır. Vatandaşların kendi hane halkı fertleri dışında 

diğer insanlarla olan temaslarını mutlaka gerekli olan en aza indirgemeleri önemle 

belirtilir. 

3. Bu nedenden ötürü kamusal alanda şu an itibariyle sadece kendi hane halkı ve 

diğer bir hane halkı fertleriyle ama her hâlükârda en fazla 10 kişi ile birarada 

bulunulmasına izin verilmektedir. Bu kural bağlayıcı olmakla birlikte, bu temas 

kısıtlamalarının ihlali sonucunda idari kolluk makamlarınca yaptırım 

uygulanacaktır. Bu kısıtlamaları aşan sayıda bir grup insanın kamusal alanlarda, 

evlerde ve özel kurum ve kuruluşlarda biraraya gelerek kutlama yapmaları 

ülkemizde mevcut ciddi durum karşısında kabul edilebilir değildir. Yoğunlaştırılmış 

kontrol uygulamasında federal ve eyaletler düzeyinde birlikte hareket edilecektir.  
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4. Vatandaşlardan genel olarak gerekli olmayan özel seyahatlerden ve akraba 

ziyaretleri dâhil genel olarak ziyaretlerden vazgeçmeleri talep edilir. Bu, yurtiçinde 

de geçerli olup, Almanya genelinde günübirlik turistik geziler için de geçerlidir. 

Yurtiçi konaklama imkânları sadece gerekli olan ve özellikle turistik amaçlı 

olmayan durumlarda sunulur.  

5. Boş zamanları değerlendirme sektörüne giren kurum ve kuruluşlar kapatılır. 

Bunlara dâhil olan yerler:  

a. Tiyatrolar, operalar, konser binaları ve benzeri kuruluşlar, 

b. Fuarlar, sinemalar, eğlence parkları ve boş zamanlarda yapılan etkinlikler 

sunan yerler (iç ve dış mekân), oyun salonları, kumarhaneler, bahis büroları 

ve benzeri kurum ve kuruluşlar, 

c. Genelevler, pavyon ve benzeri kurum ve kuruluşlar, 

d. Tek başına, iki kişi ya da kendi hane halkı ile birlikte olan bireysel spor 

faaliyetleri hariç; tüm kamu ve özel spor tesislerinde yürütülen hobi ve amatör 

spor faaliyetleri, 

e. Yüzme ve eğlence havuzları, sauna ve termal spa merkezleri, 

f. Spor stüdyoları ve benzeri kurum ve kuruluşlar.  

6. Eğlence amaçlı etkinlikler yasaklanmaktadır. Profesyonel spor etkinlikleri sadece 

izleyicisiz olma şartı ile mümkündür.  

7. Gastronomi işletmeleri ile barlar, kulüpler, diskotekler, meyhaneler ve benzeri 

kurum ve kuruluşlar kapatılmaktadır. Evde tüketmek üzere alınabilen yemeklerin 

eve paket servisi ya da yerinden alınması ve kantin işletmeleri bunun dışındadır. 

8. Güzellik merkezi, masaj salonu, dövme stüdyosu ve benzeri işletmeler gibi vücut 

bakım alanındaki hizmet sektörü işletmeleri bu alanda fiziksel temas zorunlu 

olduğu için kapatılmaktadır. Fizyo, ergo ve logo terapi ile podoloji / ayak bakımı 

gibi tıbbi açıdan gerekli tedaviler mümkün olacaktır. Berber ve kuaför salonları 

mevcut hijyen şartları altında açık kalacaktır.  

9. Toptan ve perakende satış yerleri hijyen, girişlerin kontrolü ve bekleme sırası 

oluşumunu önleme koşuluyla genel olarak açık kalacaktır. Bu bağlamda 

mağazalarda 10 metrekare satış alanı başına birden fazla müşterinin 

bulunmaması temin edilmelidir.  

10. Okullar ve çocuk yuvaları açık kalacaktır. Gereken koruyucu tedbirler eyaletler 

tarafından kararlaştırılır.  
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11. Federal devlet geçici kapamalar kapsamına giren şirketler, işletmeler, serbest 

meslek sahipleri, dernekler ve kuruluşlara mali kayıplarını tazmin etmek üzere 

olağanüstü ekonomik destek sunacaktır. Tazminat tutarı çalışan sayısı 50 ve 

altında olan şirketlere bir önceki yılın aynı ayında elde edilen cironun %75’i 

oranında olup bu şekilde şirketin sabit giderleri götürü şeklinde karşılanmış 

olacaktır. Daha büyük şirketlere yönelik tazminat tutarı oranları ilgili mali destek 

mevzuatının öngördüğü üst sınırlara göre belirlenecektir. Mali destek 10 Milyar’a 

kadar varan mali hacmi kapsayacaktır.  

12. Kapsamlı geçici kısıtlamalardan bağımsız olarak ve şimdiye kadar önceden 

alınmış olan tedbirlerden ötürü, zaten ekonominin bazı alanlarında önümüzdeki 

aylarda da faaliyetlerin önemli derecede kısıtlanmasının göze alınması sonucu 

doğmuştur. Bu nedenden ötürü federal düzeyde kararlaştırılmış olan Şirketlere 

yönelik yardım paketi’nin geçerlilik süresi uzatılacak ve etkilenen ana ekonomi 

alanlarına sunulan şartlar iyileştirilecektir (Geçiş dönemi yardımı III). Örneğin 

kültür ve etkinlik organizasyonu sektörü ve tek kişilik serbest iş sahipleri de bu 

kapsama girerler. Ayrıca Kalkınma Bankası KfW hızlı kredi alım imkanına erişim 

yolu, çalışan sayısı 10 kişinin altında olan şirketler için de açılacak ve gereken 

uyarlama yapılacaktır.  

13. Pandemi süresinde de sanayi, zanaat ve orta ölçekli işletmelere yönelik güvenli 

çalışma koşullarını mümkün olduğu kadar kapsamlı bir şekilde sunmayı 

amaçlıyoruz. İşverenlerin çalışanlarını enfeksiyonlara karşı korumak üzere özel 

bir sorumlulukları vardır. İşletme içerisinde oluşan enfeksiyon zincirleri hızlı bir 

şekilde tespit edilmelidir. Bu nedenden ötürü Almanya’da her işletmenin işletme 

özelinde uyarlanmış olan bir tehlike değerlendirmesi ve işletme içi pandemi planı 

temelinde de olmak üzere bir hijyen tasarımını uygulaması ve artış gösteren 

enfeksiyon rakamları ışığında da tekrar uyarlaması zorunludur. Amaç diğer 

hususların yanısıra personel arasında ve müşterilerle gerekli olmayan 

temaslardan kaçınılması, genel hijyen tedbirlerinin uygulanması ve gerekli olan 

temaslarda enfeksiyon risklerini özel hijyen tedbirleri ve koruyucu tedbirlerle 

asgariye indirmektir. Federal ve eyalet hükümetleri işletmelere yüksek enfeksiyon 

sayıları karşısında şimdi tekrar uygulanması mümkün olan her durumda evden 

mobil çalışma imkanının sunulması çağrısını özellikle vurgularlar. İş 

sağlığından sorumlu olan resmi makamlar ile kaza sigortası kurumları şirketlere 

bu bağlamda danışmanlık hizmeti verir ve uygulamayı kontrol ederler.  
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14. Artan enfeksiyon sayıları maalesef tıbbi kurum ve kuruluşlarda ve de savunmasız 

gruplarda enfeksiyon sayılarının artmasına neden olmaktadır. Bunların 

korunması özel bir zorlu görevdir. Bu nedenden ötürü hastaneler, bakım yurtları, 

yaşlı ve engelli kurumları için yetkili makamlar tarafından yerel şartlara uygun özel 

koruyucu önlemler alınmıştır. Bu bağlamda her zaman dikkate alınan husus, 

sözkonusu düzenlemelerin kişilerin tamamen bir sosyal izolasyona maruz 

kalmalarına neden olmamasıdır. Bu tedbirler enfeksiyon sayılarının artışına göre 

uyarlamaya tabidir. Federal düzeyde getirilen yeni test düzenlemesi ile yurt 

sakinleri ya da hastalar, ziyaretçileri ve de personel için henüz yeni kullanıma 

sunulan SARS-CoV2- hızlı testlerinin maliyetinin üstlenilmesi sağlandı. Kullanıma 

hazır sunulan hızlı testlerin şimdi hemen ve öncelikle bu alanda uygulanması 

sayesinde; artan enfeksiyon sayılarına rağmen mümkün olan en iyi korumanın ve 

güvenli temasların sağlanması amaçlanmaktadır. Sosyal ve gençlik destek 

kurumları ile benzeri danışmanlık merkezleri açık kalacaktır. Hastanelere yoğun 

bakım üniteleri sunmalarında verilen destek sürdürülecektir. Federal ve Eyalet 

Sağlık Bakanları yakın bir zaman içerisinde maddi yardımların da sürdürülmesini 

içermesi amaçlanan uygulanabilir çözümler üreteceklerdir. SARS-CoV-2 

hastalarının tedavisinden ötürü yoğun yük altında kalan hastaneler Bakım 

Personeli Alt Sınır Yönetmeliği’nde öngörülmüş olduğu gibi; yaptırımdan muaf 

tutularak düzenleme dışına çıkabilirler. 

15. Yürürlükte olan Korona tedbirlerine ilişkin bilgilendirme federal ve eyaletler 

düzeyinde tekrar güçlendirilecek ve bunların anlaşılırlığını yükseltme amacıyla 

mümkün olduğu kadar tek tip tedbir uygulaması sözkonusu olacaktır.  Tedbirlere 

uyulmasına ilişkin kontroller de ülke genelinde yoğunlaştırılacak ve bu bağlamda 

özellikle sınıra yakın bölgelerde şüpheden bağımsız kontroller yolu ile de 

karantina yönetmeliklerinin yerine getirilmesi denetlenecektir.  

16. Federal ve eyalet hükümetleri; alınan tedbirlerin içerdiği yoğun kısıtlamaların 

bilincindedirler. Fakat alınan tedbirler gerekli ve korunması gereken hukuki 

değer olan halk sağlığı dikkate alındığında ve kontrol dışı pandemik bir gelişme 

durumunda oluşacak daha kapsamlı ekonomik zararlardan kaçınılması amacıyla 

orantılılardır.  

 

 

Thüringen Eyaleti tutanak açıklaması: 

1. Eyalet Hükümet Başkanları öz örgütlenmesi olarak Eyalet Başbakanları Konferansı (MPK) süregelen pandemi kontrol 
çalışmalarında önemli bir yapılandırıcı görev üstlenir. Fakat bu görevin maksadını aşmaması gerekir. MPK, pandemi 
kontrol çalışmalarında yasamanın güçlendirilmesi bakımından işlevi ve yetkinliklerinin sınırlarının bilincinde olmak 
zorundadır.  
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2. Thüringen Eyaleti, Federal Meclis Başkanı’na parlamentonun sokağa çıkma yasakları, temas yasakları ve Lockdown diye 
adlandırılan süreçler gibi özellikle yoğun müdahale içeren tedbirler için somut yetkilendirme temellerini oluşturması  
gerektiği konusunda katıldığının altını çizer. Bu nedenden ötürü Thüringen Eyaleti şu beklentileri ifade eder:  

a. Almanya Federal Meclisi’nin Başbakanlar Konferansı tarafından alınan Kararları gerekçelendiren acil bir ulusal sağlık 
durumu tespitinde bulunması ve 

b. Almanya Federal Meclisi tarafından varılan acil ulusal sağlık durumu tespitinin Eyaletler Meclisi tarafından da bir 
sonraki oturumunda aynı şekilde tespit edilmesi. 

Thüringen Eyaleti ayrıca Almanya Federal Meclisi’nin Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası’nın gerekli uyarlamalarını 
mümkün olan en kısa zamanda tamamlamasını bekler.  

3. Thüringen Eyaleti, sağlık sistemine aşırı yüklenmekten kaçınılması şeklinde ortak amacı gözönünde bulundurarak bilimsel 
bulgularla enfeksiyon seyrini etkin bir şekilde kontrol altına almaya uygun ve orantılı olan tedbirlere onay vermek ve 
bunlara destek sağlamakla birlikte federal hükümetten tedbirlerin bu şekilde bulgulara dayalı gerekçelendirmesinin 
yapılmasını bekler.   

4. Thüringen Eyaleti federal hükümetin mali gücü ve eyaletlere yönelik sadece kendi yetki kapsamına giren vergi gelirlerini 
yönlendirme imkanları nedeniyle; alınan tedbirlere dolaylı ve dolaysız maruz kalan aktörlerin hepsine, aralarında özellikle 
tek başına serbest iş sahipleri, serbest meslek sahipleri, kamuya yararlı kurumlar ve diğerleri olmak üzere etkin destek 
sunulmasını ve çalışanların aleyhine oluşacak dengesiz durumlarda bunların giderilmesini bekler.   

5. Thüringen Eyaleti onaylanan MPK-Kararı’nın Thüringen Eyaleti’nde gerçekleşecek parlamenter süreç açısından emsal 
teşkil etmediğini açıklar.  

 


