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SARS-CoV-2 Koronavirüs ile İlgili Yeni Enfeksiyonlara Karşı  
Korunmaya İlişkin Üçüncü Yönetmelik 

(Üçüncü Korona Yönetmeliği) 
12 Mayıs 2020  

 
11 Eylül 2018 tarihli (Bremen Resmî Gazetesi, Sahife 425 – 2126-e-1) Enfeksiyona 
karşı Koruma Kanunu’na göre ilgili makamlar hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesi, 1. 
Bendi ile bağlantılı olarak, en son 27 Mart 2020 tarihli kanunun (Medenî Yasa’nın I. 
Cildi, Sahife 587) 1., 2. ve 3. Maddelerini değiştirmiş olan, 20 Temmuz 2000 tarihli 
(Medenî Yasa’nın I. Cildi, Sahife 1045) Enfeksiyona karşı Koruma Kanunu’nun 32. 
Maddesi, 1. ve 2. Bentleri nedeniyle, aşağıdaki hususların uygulanması talimatı 
verilmiştir: 
 

1. Bölüm 
Ev Karantinası İzolasyonları 

 
MADDE 1 

 
Enfekte Olmuş Kişiler ve Kategori I Bağlamında olan Kişilerle Kurulan Temas 

 
(1) Kendisine Koronavirüs SARS-CoV-2 laboratuvar teşhisi ile Koronavirüs ile enfekte 
olduğu tanısı koyulan bir kişinin (enfekte olan kişi), enfekte olduğu laboratuvar teşhisi 
ile doğrulandığı andan itibaren, yaşadığı evini veya kurumu Sağlık Dairesi’nin kesin 
onayı olmadan terk etmesi yasaktır (İzolasyon). Bu kişinin bu süre içerisinde, haneye 
mensup olmayan başka kişileri misafir olarak kabul etmesi yasaklanmıştır. Bu 
talimatnameler en erken laboratuvar testinin yapıldığı günden  14 gün sonra, 
aşağıdaki kriterlerin yerine getirilmesi durumunda yürürlükten kalkacaktır: 
  

a) Koronavirüs SARS-CoV-2 akut enfeksiyonuna dayalı semptomun en az 48 
saatten beri görülmemesi ve    

 

b) muayene eden bay veya bayan hekim tarafından onaylanması.  
 

(2) Enfekte olmuş bir kişi, belirtilerin kendisinde ortaya çıktığı günden önceki son iki 
gün içerisinde, enfekte olmuş başka bir kişi ile yakın temasta (örneğin; en az 15 
dakika süre ile iki metreden az bir mesafe ile yüz yüze veya daha kısa bir süre çok 
yakın temasta) bulunmuşsa (Kategori I bağlamında temas kurulan kişi), bu kişiye 
laboratuvar teşhisi ile enfekte olduğu tespit edildiği andan ve enfekte olan başka bir 
kişi ile en son yakın temas kurduğu günden başlamakla birlikte, Sağlık Dairesi’nin 
kesin onayı olmadan 14 gün boyunca yaşadığı evini veya kaldığı kurumu terk etmesi 
yasaklanmıştır.  

https://beluka.de/woerterbuch/deutschtuerkisch/laboratuvar
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Kişinin bu süre içerisinde kendisi ile aynı evde yaşamayan kişileri misafir etmesi 
yasaktır.  
 
 

MADDE 2 
 
 

Ülkeye Giriş ve Dönüş Yapanlar 
 
 (1) İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki son 14 gün içerisinde veya 
daha sonra kara, deniz veya hava yolu ile Federal Almanya Cumhuriyeti dışındaki bir 
ülkeden Özgür Hansa Şehri Bremen‘e giriş yapmış veya yapacak olan kişiler, yetkili 
Sağlık Dairesinin bundan farklı bir davranış sergilemelerine izin vermediği sürece, 
giriş yaptıktan sonra derhal direk yolla kendi evlerine veya başkaca uygun geçici bir 
konaklama yerine gidip, giriş yaptıktan sonraki 14 günlük bir süre için orada 
kendilerini tecrit etmekle yükümlüdürler; bu ilk olarak Federal Almanya 
Cumhuriyeti’nin başka bir eyaletine giriş yapmış olan kişiler için de aynen geçerlidir. 
1. Bend’de belirtilen kişilerin bu süre zarfında kendi hanelerine ait olmayan kişileri 
misafir olarak kabul etmelerine izin verilmemiştir.  
 
 

 (2) 1. Fıkranın 1. Bendinde belirtilen kişiler, Bremen Belediyesi’nde yetkili Yerel 
Polis Makamı ile ve Bremerhaven Belediyesi’nde de yetkili Sağlık Dairesi ile derhal 
irtibata geçmek ve 1. Fıkra uyarınca da mevcut şartlara uymakla yükümlüdürler. 1. 
Fıkranın 1. Bendinde belirtilen kişiler ayrıca, kendilerinde hastalık belirtilerinin 
görüldüğü anda, derhal yetkili Sağlık Dairesi ile irtibata geçmek zorundadırlar. 1. 
Fıkranın 1. Bendinde belirtilen kişiler ayrıca, kendilerinde hastalık belirtileri 
görüldüğünde derhal bir bay veya bayan hekim (doktor) ile irtibata geçmeleri 
gerekmektedir.  
 
 

 (3) 1. Fıkranın 1. Bendinde belirtilmeyen kişiler, 
 
 

- mesleki gerekçelerle karayolu ve demiryolu üzerinden, gemi veya uçak ile 
eşyalar ve taşınabilir malları taşımak için sınırdan geçen kişiler, 

 
  

- icra ettikleri işler çerçevesinde, havayolu, denizyolu, demiryolu veya otobüs 
trafiğiulaşım şirketlerinin erkek ve kadın çalışanları veya uçak, gemi, demiryolu 
veya otobüs  mürettebatı olarak Federal bölgenin dışında bulunmuş olan 
kişiler,  

 

- mesleki veya tıbbi yönden ertelenmesi mümkün olmayan gerekçeler ile her 
gün veya en fazla 5 günlüğüne Federal Bölgeye giriş yapmışlar ise, veya 

 

- 5 günden daha az bir süre yurtdışında bulunlar, 
 

- işbu Yönetmeliğin ekinde belirtilen, sistemin acil müdahale birimlerinde önemli 
görevler üstlenmek amacı ile ülkeye giriş yapan kişiler. 
 

 (4) 1. Fıkranın 1. Bendi, giriş yaptıktan sonraki ilk 14 gün içerisinde konakladıkları 
ve çalıştıkları yerde, giriş yaptıktan sonraki ilk 14 gün içerisinde iş yerlerinde gruplara 
ilişkin hijyen önlemlerin alındığı ve 1. Fıkranın 1. Bendinde belirtilen bir tecritle 
kıyaslanabilir durumların meydana gelmemesi için çalışma grupları dışında temasa  
geçilmesini önleyici tedbirlerin alınıldığı ve konaklama yerinin sadece işi icra etmek 



amacı ile terk edilmesine izin verildiği takdirde, en az üç haftalığına çalışmak üzere 
Federal Bölgeye giriş yapan kişiler (mevsimlik işçiler) için geçerli değildir. Erkek veya 
kadın   işveren  iş aldığını işe  başlanmadan  önce yetkili  Sağlık Dairesine bildirir  ve  
1. Fıkra uyarınca alınan önlemleri de belgelendirir. 
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1. Fıkra uyarınca, Yerel Polis Makamları alınması gereken önlemleri denetlemekle 
görevlidirler. 
 
(5) 1. Fıkranın 1. Bendi, yurtdışında görevini veya benzeri bir görevi icra ettikten 
sonra geri dönen silahlı kuvvetleri üyeleri ve polis infaz memurları için geçerli değildir. 
 

(6) 1. Fıkranın 1. Bendi bunun haricinde, yalnızca Bremen Özgür Hansa Şehri 
Bremen üzerinden geçiş yapmak üzere giriş yapan kişiler için geçerli değildir, bu 
kişiler Özgür Hansa Şehri Bremen bölgesinden dolaysız bir şekilde derhal 
ayrılmalıdırlar. Bunun için gerekli Özgür Hansa Şehri Bremen üzerindeki transit 
geçişlere izin verilmiştir. 
  

(7)  3. Fıkradan 6. Fıkraya kadar olan Paragraflar sadece orada belirtilen kişilerde 
Robert-Koch-Enstitüsü’nün güncel kriterlerinde yer alan SARS-CoV-2 Korona virüsü 
ile enfekte olma belirtilerinin görülmemesi halinde geçerlidir.  
 

 
MADDE 3 

 
Ev Karantinasındaki İzolasyon Esnasında Gözlemler ve Yükümlülükler 

 
 (1) 1. ve 2. Maddelerde belirtilen kişiler, izole süresi içerisinde Enfeksiyona karşı 
Koruma Kanunu’nun 29. Maddesi uyarınca, Sağlık Dairesi tarafından gözetim altında 
tutulacaklardır. Bu kişiler, tüm gerekli muayenelerin ve muayene malzemelerinin 
Dağlık Dairesi görevlileri tarafından alınmasına izin vermek zorundadırlar. Bunlar, 
bilhassa dıştan yapılan muayeneleri ve röntgen muayenelerini, cilt ve mukoza 
örneklerini ve aynı zamanda kan alımlarını içermektedir. Gerekli muayene 
malzemesi, Sağlık Dairesinin talebi üzerine hazırda bulundurulması zorunludur. 
Sağlık Dairesinin talimatlarını, ilgili kişiler takip etmelidir. Onlar Sağlık Dairesi 
tarafından da çağrılabilirler. İlgili kişiler ayrıca, sağlık müdürlüğü tarafından 
görevlendirilen kişilere, soruşturma veya inceleme amaçlı olarak evlerine girmelerine 
izin vermeleri gerekmektedir ve görevlilerin talepleri doğrultusunda da sağlık 
durumlarının tümü ile ilgili bilgi verme zorundadırlar.   
 
 (2) İlgili kişiler izolasyonları bitene kadar, aşağıda belirtilen işlemleri ve 
belgelendirmeleri yapmakla yükümlüdürler: 
 

- Eğer koşullar elverirse, günde iki kez − sabahları ve akşamları − vücut ısılarını  
ölçmeleri;  

 
 
 

- Mümkün olduğunca, semptomlar, vücut ısısı, genel aktiviteler ve başka 
kişilerle kurulan kontaklarla ilgili olarak (hatırladıkları kadarıyla geride kalan 
günler için) günlük tutmaları gerekmektedir.  

 
Ayrıca aşağıda belirtilen (hijyen) kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir:  
 

- Aynı evde kalmayan kişilerle – mümkün olduğu kadarıyla – kontağı en aza 
indirmek, 



 

- Aynı evin içindeki diğer hane üyeleri ile aynı anda ve aynı mekanda bir arada 
bulunmamaları; örneğin hane sakinleri ile yemekleri birlikte değil de, değişik   
zamanlarda yenilmesi ile aynı anda aynı ortamda bulunulması önlene bilinir; 
hane üyeleri ile örneğin; aynı odada değil de ayrı ayrı odalarda kalındığı 
takdirde aynı ortamda bulunulma önlenebilir,  

 
 
 

No. 34      Özgür Hansa Şehri Bremen’in 12 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazetesi     272 
 
 

 

- Öksürürken ve hapşırırken dönülmesine ve diğer insanlar ile olan mesafenin 
   korunmasına dikkat edilmesi, ağızı ve burnu kolun iç kısmına tutulmasına veya 
   bir mendil kullanılmasına ve mendilin derhal çöpe atılmasına dikkat edilmesi 
   gerekmektedir, 

 
 
 

- Ellerin düzenli bir şekilde su ve sabunla özenli olarak yıkanması ve yüze  
   sürülmemesiden sakınılması gerekmektedir 

 

 
MADDE 4 

 
 

İstisnalar 
 
 
 

 (1) İzole edilen bir kişi, hayatını veya sağlığını korumak için zorunluluk teşkil eden 
durumların oluşması halinde, 1. Maddenin ve 2. Maddenin 1. Fıkrasından farklı 
olarak, yaşadığı evi veya kurumu terk etmesine veya misafir kabul etmesine izin 
verilmiştir. Böylesi bir durumda, diğer insanlarla tüm kontaklarını tamamen gerektiği 
ölçüde en asgari şekle indirilmelidir.  
 

 (2) Emniyette veya itfaiyede görevli kişiler, 1. Maddenin ve 2. Maddenin 1. 
Fıkrasından muaf tutulmaktadırlar. Bu yönetmeliğin ekinde bulunan listede ismi 
geçen resmi dairelerde ve şirketlerde çalışan bayan ve bay çalışanlar, şayet amirleri 
veya işverenleri tarafından kesin olarak görevlendirilmiş olmaları halinde, 1. 
Maddenin ve 2. Maddenin 1. Fıkrasından muaf tutulmaktadırlar. Amirler ve işverenler, 
hariç tutulan kişilerin isim listesini Yerel Polis Makamlarına ve Sağlık Dairesine 
ulaştırmaları gerekmektedirler.  
 
 (3) Bundan başka Yerel Polis Makamları, gerekçelendirilmiş ağır mağduriyet 
durumlarında talep üzerine başka muafiyetlere de izin verebilirler.  
 

2. Bölüm 
 

Sosyal Yaşama İlişkin Etkinlikler ve Tesisler 
 
 

MADDE 5 
 

Kontak Yasağı 
 
 
 

(1) Kamusal alanda kişiler arasında en az 1,5 metre sosyal mesafe bırakılması 
gerekmektedir.  
 
(2) 1. Fıkra aşağıda belirtilen kişiler için geçerli değildir: 
- Aile fertleri, bayan eş veya bay eş, bayan hayat arkadaşı veya bay hayat 

arkadaşı, evliliğe veya hayat ortaklığına benzer bir birliktelik içerisinde yaşayan 
bayan partner veya bay partner ve bunların çoçukları, (patchewort ailesi),  

- Ortak bir evde veya aynı daimi ikametgah yerinde birlikte yaşayan kişiler (aynı 
evde / hanede kalan aile fertleri), 



- no 2 bağlamında, iki evin / hanenin aile fertlerinin bir araya gelmeleri  
 
(3) Kamunun toplu taşıma araçları ve buna bağlı olan tesisler  kullanılırken, 9. 
Maddenin 2. ve 3. Fıkralarında belirtilen, müşteri trafiği için  açılan satış yerlerinde 
veya kurumlarda ağız ve burun örtüsü takılması zorunludur. Ağız ve burun örtüsü, 
etiketlenmeden veya sertifikalı koruyucu kategorisinden bağımsız olarak, uygun bir  
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tekstil bariyeri olmaktadir ve doğası gereği damlacık parçacıkların ökürme, hapşırma  
ve konuşma yolu ile yayılmasını azaltıcı özelliğe sahip olmaktadır, şallar, eşarplar, 
bufflar (atkılar), pamuktan veya diğer uygun malzemeden el yapımı maskeler veya 
benzeri olanlar da uygundur. 1. Bend, altı yaşından küçük olan çocuklar ve sağlık 
açısından veya engeli olmalarından dolayı ağız ve burun örtüsünü  takamayanlar için 
geçerli değildir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADDE 6 
 

Etkinlikler, Diğer İnsan Kalabalıkları ve Toplantılar 
 
 (1) Özgür Hansa Şehri Bremen’de kamuya açık olan ve kamuya açık olmayan 
etkinlikler, eğlenceler ve herhangi başka insan topluluklarının bir araya gelmeleri 
yasaktır. 
 
 (1a) 1000'den fazla kişinin katıldığı açık hava etkinlikleri ve 200'den fazla kişinin 
katıldığı kapalı mekanlardaki etkinlikler en az 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 
yasaktır. 
 
 (2) Anayasa’nın 8. Maddesine göre (açık alanda veya kapalı odalarda) kamuya 
açık olan toplantılar ve kamuya açık olmayan toplantılar, 1. Fıkrada belirtilen 
yasaktan muaf tutulmaktadır. Eğer acil veya spontane toplantılar değillerse, 
toplantının duyurulmasından 48 saat öncesinden telefonla, yazılı olarak, elektronik 
olarak veya tutanak tutularak ilgili idare amirliğine bildirilmesi gerekmektedir. İdare 
Amirliği, Koronavirüs SARS-CoV-2’den korunma ve mücadele etme amacıyla, 
toplantıyı yasaklayabilir, sınırlayabilir veya şartlar koyabilir.   
 
 (3) İnsan kalabalıklarının toplanmalarına,1. Fıkradan farklı olarak, şu şekilde izin 
  verilmiştir:  
 

1. Şayet ayrıca sınırlandırılmamışlar ise, Anayasa’nın 12. Maddesinin 1. Fıkrası 
uyarınca, mesleki görevi icra edebilme gerekçesi ile ziyaretçilere kapalı olan 
kurumlara girilmesine meslekî şartlar nedeniyle izin verilmiştir, 

 
2. Bremen Eyaleti Temsilciler Meclisi’nin (Eyalet Parlamentosu) ve buna bağlı 

komisyonlarının bir üyesi olarak, Bremen Senatörlüğü’nün bir üyesi olarak, 
Bremerhaven Şehri Belediyesi’nin bir üyesi olarak, Bremerhaven Şehir Meclisi 
ve ona bağlı olan komisyonlarının bir üyesi olarak, veya danışma kurulunun bir 
üyesi olarak veya bir parti üyesi olarak, herhangi bir delegasyonun veya bir 
partinin üyesi olarak, görev ve hizmetlerin uygulanması amacıyla, kamunun 
katılmasına izin verilebilir, 

 
 



3. Yargı organı veya deniz ve liman kılavuzu olarak kamu hizmetindeki görevlerin 
uygulanması için,  

 
 

4. Ziyaret edilmeleri ayriyeten sınırlandırılmamış ise, hastanelerde, tıbbi veya 
bakım kurumlarında, engelli insanların topluma entegre olabilmelerinde 
yardımcı olan kurumlarda, doktor muayenehanelerinde, fizyoterapi veya 
rehabilitasyon tedavi tesislerinde, sağlık hizmetinin diğer kuruluşlarında,  
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eczanelerde ve tıbbi malzeme satış yerlerinde, gençlere ve ailelere yardım  
kuruluşlarında, sosyal yardım ve danışmanlık kuruluşlarında ve veterinerlik 
tıbbî kurumlarındaki görevlerin icra edilmesi amacı ile, 

 
 

5. Güncel enfeksiyon durumunun üstesinden gelinmesine katkı sağlama 
amacıyla,  

 

6. Basın, radyo ve televizyon yayınlarının, filim ve daha farklı medyaların 
temsilcilerinin yayın yapmaları amacıyla,  

 
 
 

7. Kamunun toplu taşıma araçlarını kullanma amacıyla,  
 
 
 

8. ziyaret edilmeleri ayriyeten sınırlandırılmamış veya görevli olmayanlar 
tarafından girişe kapanmış ise, mahkemeler ve resmi makamlar veya daha 
farklı resmî devlet mercileri ve aynı zamanda diğer resmî daire ve 
kuruluşlardaki kamusal ve yasal görevlerin icra edilmesi amacıyla,  

 
 
 

9. şayet başka türlü yapılması mümkün değil ve ziyaret edilmeleri ayrıca 
sınırlandırılmamış ise ve kendilerine bakan kişiler, kendilerine refakat ediyorlar 
ise (toplam olarak maksimum beş kişi), geçici veya devamlı olarak ve koruma 
amaçlıyerleştirildikleri kurumlar veya yatılı eğitim yardımı sunan kurumlardaki 
yardıma muhtaç olan kişilerin veya reşit olmayanların bakımına bağlı 
olarak, 

 
 
 

10.    9. Maddenin 2. ve 3. Fıkraları uyarınca, temel ihtiyaçları temin etmeye bağlı 
olarak, 
 
 
 

11. 17. Madde belirtilen bakım ile ilgili olarak,  
 

12. genel hijen kurallarına uyulduğu takdirde, aynı evde ikamet etmeyen veya 
mutat ikametgahları aynı evde olmayan çocukların küçük gruplar halinde aile 
içerisinde bakımlarının yapılması bağlamında, 
 

13. yönetim kurulu veya diğer gönüllü dernekler gibi, kamu veya özel hukuk 
uyarınca tüzel kişilerin seçilmiş kurul toplantıları bağlamında, 
 

14. genel kurul toplantısı gibi, kamu veya özel hukuk uyarınca tüzel kişilerin kamu 
hukuku veya özel hukuk kapsamındaki diğer yasal düzenlemeler bağlamında 
öngörülen toplantılar. 

 
 
 

(4) Eğer oda koşulları elverişli iseler ve 3. Fıkrada belirtilen görevlerin icra edilmesi 
de mümkün ise, kişilerin birbirleri arasından en az 1,5 metre mesafeyi korumalıdırlar . 
Sorumlu bayan veya bay kişi, sabunla yıkama imkanları olmasını veya 
dezenfektanların hazır bulunması gibi yeterli hijyen önlemlerinin alınmasını 
sağlamalıdır. 
 
 

https://beluka.de/woerterbuch/deutschtuerkisch/doktor
https://beluka.de/woerterbuch/deutschtuerkisch/muayenehaneleri


MADDE 7 
 

İnsanların Özel Vesile ile Bir Araya Gelmeleri 
 

 
 

 (1) 5. Maddenin 1. Fıkrası’nda belirtilen mesafe kurallarına uyulması 
sağlanıldığı takdirde ve dini cemaatlerin Federal Hükümt ile ortak konsepte dayalı  
bir hijyen konsepti sunulması halinde, insanların kiliselerde, camilerde, sinagoglarda 
ve başka inanç gruplarının ibadet ettikleri mekanlarda bir araya gelmelerine izin  
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verilmiştir, buna cemaat merkezleri de dahildir. Hjyen  konsepti bizzat bir araya 
gelinilecek yer ile ilgili olmalıdır ve yerel olarak da duyurulmalsı gerekmektedir. 
 
 (2)  1. Fıkra’da belirtilen dini cenazelerin definleri ile karşılaştırılabilir koşullar 
altında, dini olmayan cenazelerin de definleri yapılabilir. Bir cenazeyi defnetme 
çerçevesinde, dini merasim veya buna benzer bir merasimden sonra, son olarak 
cenazenin toprağa defnedilmesi veya defnedileceği yere götürülürken, törene en 
fazla 50 kişiyi kapsayacak şekilde, en yakın aile çevresi veya arkadaş çevresi ile 
sınırlandırılmalıdır.  
 
 
 

 (3)  Resmi nikahlar, Robert-Koch-Enstitüsü’nün açıklamaları dikkate alınıldığı 
taktirde, aşağıdaki nispette izin verilir:  
 
1. Süre olabildiğince kısa tutulmalıdır, 
 
 
 

2. Yeterli düzeyde hijyen önlemleri alınmalıdır, örneğin sabunla yıkama 
imkanlarının olması ve dezenfektanın bulunması sağlanmalıdır,  

 
 
 

3. 5. Maddenin 1. Fıkrası’nda belirtilen 1,5 metre mesafe kurallarına uyulması 
sağlanılması gerkmektedir. 

 
4. katılım sayısı en asgari seviyede tutulmalıdır (sadece en yakın çevre; en 

azından katılımın 20’den fazla kişi olmaması sağlanmalıdır), 
 
5. tehlike altında olan kişilere özel olarak dikkat edilmesi gerekmektedir; bunun için 

gerekli önlemler alınmalıdır.   
 
 
 

MADDE 8 
 

Otobüs Seyahatleri ve Turistik Amaçlarla Yapılan Geziler 
 

Otobüs seferlerinin ve turistik amaçlarla yapılan gezilerin düzenlenmeleri yasaktır.  
 
 

MADDE 9 
 

Kurumlar için Sınırlamalar 
 
(1) Aşağıda belirtilen kurumlar müşteri trafiği için açılmaları yasaktır: 
 



1. 17 Mayıs 2020 tarihine kadar, her türlü otel ve lokanta işletmecilikleri; yiyecek ve 
içeceklerin yerinden alımına ve evde yemek üzere siparişlerin teslimatına izin 
verilmiştir; yemeklerin yerinde yenilmesi yasaktır, dışarıya kurulan sandalyeler 
kaldırılmalı veya kullanılmalarını engellemek için emniyet altına alınmalıdırlar, 
Eğer İşletmeciler, 5. Maddenin 2. Fıkrasında belirtilen kontak / temas yasağına 
uyulmasını sağlayabildikleri takdirde, 18 Mayıs 2020 tarihin’den itibaren  
lokantaların / restoranların açılabilir; bayan veya bay işletmeci, işyerinde hijyen 
planı ve iş güvenliği ile ilgili koruma konsepti ve iş güvenliği ile ilgili oluşturmaları 
ve talep edildiği takdirde de ilgili Resmi Daireye / Makama sunmaları 
gerekmektedir; bay veya bayan işletmeci hijyen kurallarına ve iş güvenliği 
standartlarına uyulmasını sağlamalıdır; masalar 2 metre aralıklı olacak şekilde  
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yerleştirilmelidir, böylece müşteriler birbirleri aralarında en az 1,5 metre 
mesafenin koruması sağlanılmış olur; genel olarak, müşteriler için olan yerlerin 
yarısından fazlası aynı anda kullanılmasına izin verilemez, Oturma zorunluluğu 
var  (ayaktaki yerleri kullanmak yasaktır), tezgah yasağı ve servis zorunluluğu 
var; işletmeci bayanlar ve baylar her müşterinin adını ve iletişim bilgilerini kayıt 
etmek ve kuruma ne zaman giriş ve çıkış yaptığını belgelemeli ve üç hafta 
boyunca da saklamalıdır; müşteri yanlız kayıt işlemlerin yapılmasını onayladığı 
takdirde kendisine servis verilebilir, saklama süresi dolduktan sonra iletişim 
bilgileri silinmelidir; müşteriler, korona ile ilgili davranış kurallarından haberdar 
edilmelidirler; büfe şeklinde bir hizmet verilmesi yasaktır; yoğun olarak kullanılan 
yürüme alanları her zaman açık tutulmalıdır;  işyerindeki bilinen iş akışı, 
çalışanlar arasında en az 1,5 metre mesafenin korunabilecek şekilde 
düzenlenmelidir, eğer mekansal koşullar veya yapılan iş türünde asgari 
mesafeye uyulması için elverişli değil ise, o zaman ağız-burun-örtüsü takılmalı 
veya uygun cam koruyucuları veya ayırıcılar takılmalıdır.  

 
2. Barlar, çay ocakları, gece kulüpleri, diskotekler, tören salonları, eğlence mekanları 

ve eğlence yapılan benzeri mekanlar,  
 

3. Saunalar, sauna kulüpleri, fitnes spor salonları, yüzme havuzları  ve  eğlence 
havuzları ve diğer kamuya açık ve özel spor tesisleri;  eğer Madde 9a’da farklı bir 
düzenleme getirilmemiş ise ve işbu Yönetmelik’te belirtilen hijyen şartlarına 
uyulduğu takdirde, Bremen Nizam Dairesi’nin veya Bremerhaven Belediyesi’nin 
yazılı onayları ile özel / münferit durumlarda  kamuya açık diğer açık ve özel spor 
tesislerinin açılmalarına izin verilebilir. 

 
 

4. Sinemalar, çok salonlu sinemalar (multiplex-sinemaları), tiyatrolar, operalar, 
konser salonları, işletmeciler 5. Madde belirtilen kontak yasağı kuralına uyulmasını 
sağladıkları ve hjyen ve pandemi planı sundukları takdirde, mevcut yasal 
düzenleme uyarınca araba sinemaların açılmasına izin verilir.  

 
5. Fuarlar ve özel pazarlar, 
 
6. Eğlence merkezleri, kumarhaneler, oyun bankaları, spor iddia salonları, bahis 

büroları ve bahis için ara buluculuk yapan yerler, 
 
7. Fuhuş mekanları (buna özel evlerde ve araçlarda sunulan fuhuş hizmetleri dahil), 

kerhaneler, kerhaneye benzeyen kuruluşlar, swinger kulüpleri, striptiz lokalleri, 
seks sinemaları ve soyunma şovları (Peep-Shows), 



 
8. Buluşma yerleri ve görüşme yerleri (yaşlı insanlar, özürlü olan insanlar, gençler, 

yeni yetişenler, anneler, aileler, çocuklar vs. için), oyun parkları (içeride ve 
dışarıda), 

 
 (2) Perakande mazaları satış alanlarına bir sınırlandırma getirilmeksizin müşteri 
trafiği için açılmalarına izin verilmektedir; eğer alışveriş merkezlerinin işletmecileri 
birlikte kullanılan alanlarda 5. Maddenin 1. ve 3. Fıkralar’dan ve 11. Maddede yer 
alan gereksinimlere uyulmasını sağlayabilmeleri ve alışveriş merkezinde içecek ve 
yiyecek tüketilmemesine dikkat ettikleri takdirde, buna alışveriş merkezleri de  
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dahildirler. Alışveriş merkezlerinin açılması, yasal talimatlara nasıl uyulacağı ile ilgili 
bir konsept sunma şartına bağlıdır. Mesafe kurallarına uyulması sağlanabilmesi için, 
mağazadaki müşteri sayısını satış alanına göre sınırlandırılmalıdır. Makul müşteri 
sayısı için belirlenen kriter ise, kişi başına 10 metrekare perakende alanının 
olmasıdır. 
 
 (3)  Aşağıda belirtilen kurumlar müşteri trafiğine kapatılmayacaktır: 
 

1.  Gıda ürünleri satan iş yerleri, 

2.  Meslek Yönetmeliği’nin 67. Maddesinde belirtilen pazar yerleri, tarım   
 ürünlerinin doğrudan satışları, çıftlik ürünleri satan dükkanlar, 

 
 

3.  Alıp götürme ve dağıtım servisleri, 

4.  İçecek marketleri, 

5.  Eczaneler, tıbbi malzeme satış yerleri, temizlik eşyaları satan marketler (ıtriyatçı     
 dükkanları),  

 
 

6.  Akar yakıt istasyonları (benzinciler), büfeler, gazete satış yerleri,  

7.  Bankalar ve Sparkasse bankaları,  

8.  Postaneler, 

9.  Temizlikçiler, çamaşır yıkama salonları, 

10.  İnşaat malzemeleri ve bahçe malzemeleri satan marketler,  

11.  Hayvan ihtiyacı satış noktaları, 

12.  motorlu taşıt araçları ve bisiklet ticareti, 

13.  Kitabevleri, 

14.  Çiçekci dükkanları, 

15.  Mektup ve katalog üzerine satışla ilgili ticaret, 

16.  Kısa mesafe toplu taşıma araçları için yolcu biletleri satan yerler, 

17.  Toptancılar, 
 

 

 

(4)  Ayrıca aşağıda belirtilen kurumlar da müşteri trafiğine kapatılmayacaklardır: 
 

 

 

1. Müzeler, sergiler, galeriler, 



2.  Anma yerleri, 

3.  Hayfanat ve botanik bahçeleri, 

4.  Kütüphaneler ve arşivler. 

5. Bayan veya bay işletmeci veya teklifi sunan bayan veya bay, 5. Maddede 
belirtilen kontak yasağı kurallarına uyulmasını sağladığı ve bir hijyen ve 
pandemi planı sunduğu takdirde, turist tekliflerin, eğlence turların ve şehir  
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rehberliklerin ve şehir turların, turist gemisi trafiğin, turizim bilgilerin 18 Mayıs 
2020'den itibaren açılabilecektir.  

  

(5) Kamuya açık olan açık hava oyun parkları (dışarıdaki oyun parkları) aşağıda 

belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde müşteri trafiği için açılabileceklerdir: 

 1. 14 yaşından küçük çocuklar dışarıdaki oyun parklarını sadece kendilerine 
  refakatcilik eden 
 
 
 
 
 

a) çocuk bakım ve koruma yetkisine sahip olan birisinin kendilerine refakat 
ettikleri takdirde veya  

 
b) 18 yaşından büyük bir kişi, çocuğun bakım ve koruma yetkisine sahip olan 

kişi ile anlaşarak, bu süre içerisinde bakımı üstlenen (eğitim görevi verilen 
kişi) kullanan kişi, 

 
 2.  Bakım ve koruma yetkisine sahip olan kişiler veya eğitim yetkisi verilen kişiler, 
  kendi sorumlulukları altında bulunan çocukların, olabildiğince başka kişilerle 
  aralarında en az 1,5 metre mesafenin korunmasını sağlamalıdırlar.  
 
14 yaşından küçük olan çocuklara 1. Bend’in No 1 harf b de belirtilen ve aynı evde 
ikamet etmeyen veya aynı aileye mensup olmayan ve kendilerine bakım ve koruma 
yetkisi verilen  kişiler de açık hava oyun parklarında refakat edebilirler. Özel açık 
hava oyun yerleri, 1. ve 2. Bendler’de belirtilen koşulların yerine getirildiği takdirde 
açılabilirler.  

 
 
 
 

MADDE 9a 
 

Açık Hava Sporu   
 
 

 (1) 5. Maddenin 1. ve 2. Fıkralarına uyulması sağlanıldığı takdirde, kamuya açık 
ve kamuya açık olmayan açık hava spor tesislerinde spor yapılmasına izin verilir.   
Buna göre, spor yapılırken en az 1,5 metre mesafe bırakılması gerekmektedir.  
Bu şartlar altında, her bir kişi için en az 10 metrekarelik bir alan sağlanıldığı takdirde, 
grup halindeki spor yapılmasına izin verilir. 
 
 (2) Kamuya açık ve kamuya açık olmayan açık hava spor tesisleri için aşağıdaki 
şartlar geçerlidir: 
 

1. spor tesisindeki diğer insan kalabalıkların oluşmasına izin verilmez; 



 
2. soyunma odaları ve duşlar açılmaları yasaktır. Su ve hava sporları alanında,  

teknelerin ve uçakların muhafaza edilen  binalar yanlız teknelerin ve uçakların 
kullanımı için açılabilir. Gerekli  olan onarım çalışmaları yapılabilir; 
 

3. el yıkama sabunlarının veya dezenfektanların ve kağıt havluların yeterli 
miktarda mevcut olmaları halinde, tuvaletler de  kullanım için açılabilir; 
 

4. Spor Teşvik Kanunu’nun 6. Maddesinin 2. Fıkrası No. 2, 3 ve 4 bağlamındaki 
spor tesislerinin işletmecileri, bir hijyen ve pandemik planı hazırlamaları ve 
talep edildiği takdirde de Bremen Yerel Polis Makamına veya Bremerhaven 
Belediyesine sunmaları gerekmektedir; tesis işletmecileri özel erişim 
kısıtlamaları getirebilirler ve kullanım koşulları belirleyebilirler;  
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bu spor tesisinde ilan edilmeleri gerekmektedir. Bu, kamuya açık ve kulüp 
sporlarının yapılmayan açık hava spor tesisleri için geçerli değildir. 

 
MADDE 10 

 
Oteller, Tatil Evleri, Tatil Odaları ve Karşılaştırılabilir Teklifler 

 
 (1) İşletmecileri 5. Maddede belirtilen kontak yasağına uyulmasını sağladıkları 
takdirde, konaklama şirketleri ve konaklama teklifleri (oteller, pansiyonlar, özel ve 
ticari olarak kiralanan tatil daireleri, tatil odaları, kamp alanları, karavan kamp yerleri, 
gençlik yurtları ve karşılaştırılabilir teklifler) açılabilir; bu durum 18 Mayıs 2020 
tarihinden itibaren turizm amaçlı kiralamalar için de geçerlidir. 

 
 (2) Erişim ve misafir sayısı, 5. Madde de belirtilen mesafe kurallarına ve temas 
kısıtlamalarına uyulabilecek şekilde sınırlandırılmalıdır. Bir otel odası yanlız 5. 
Maddenin 2. Fıkrasın’da belirtilen kişilerin birlikte kullanmalarına izin verilebilir. 

 
 (3) İşletmeci bay veya bayan, şirket içerisindeki hijyen planı ve iş güvenliği ile ilgili 
düzenlemeler oluşturmaları ve bu talep edildiği takdirde de ilgili Resmi Dairelere 
sunulmaları gerekmektedir. Bay veya bayan işletmeci, hijyen kurallarına ve iş 
güvenliği standartlarına uyulup uyulmadığı sağlamakla yükümlüdür.  
 
 (4) İşletme içerisin’deki iş akışı, çalışanlar arasında en az 1,5 metre mesafenin 
korunması sağlanabilecek şekilde düzenlenmelidir. Eğer mekansal koşullar veya icra 
edilen işlerde asgari mesafeye uyulması mümkün değilse, o zaman ağız-burun-
örtüsü takılması veya uygun koruyucu camların veya ayırma düzenekleri takılması 
gerekmektedir.  
 
 (5) 9. Maddenin 1. Fıkrasının No 1’li hükümleri konaklama işletmelerinin 
restorasyon alanları için de aynı şekilde geçerlidir. 
 
 

MADDE 11 
 

Kurumların Açılışlarında Özen Gösterme Zorunluluğu 
 
İşbu yönetmelik bağlamında kurumların açılmalarına izin verildiği takdirde, artan 
hijyenik gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlayabilmek için (özellikle de kasada 



çalışan personelleri korumak için minimum mesafelerin korunmuş olması ve müşteri 
ile kasada çalışan personeller arasında koruyucu fiziksel bariyerlerin olması 
sağlanmalıdır) ve kuyrukların ve diğer insan kalabalıklarının oluşmasını önleyebilmek 
için,  girişleri kontrol edebilmek için uygun önlemlerin alınması, gerekli gerekmektedir. 
Bunun için yönetmelikler çıkarıla bilinir. 
 

MADDE 12 
 

Hizmet Sektörü ve Zanaat 
 
 
 
 
 

 Hizmet sektöründe çalışan bayanlar ve baylar ve bayan ve bay zanaatkârlar, 
sundukları hizmetlerde bayan ve bay müşterileri ile kendi aralarında 1,5 metre  
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mesafeyi koruyayı sağlayamadıkları takdirde, hizmetlerini yanlız aşağıda belirtilen 
şartlara uymaları halinde verebilirler: 
 

− bayan ve bay müşterilerin aralarındaki mesafenin en az 1,5 metre olması 
sağlanılmalıdır; bu bekleme alanları için de geçerlidir, 
 

− çalışırken ağız ve burun örtüsü takılmalıdır ve 
 

− her bayan ve bay müşteriye hizmet verildikten sonra ellerin yıkanması 
gerekmektedir. 

 
Hizmet sektöründe çalışan bayanlar ve baylar ve bayan ve bay zanaatkârlar, 
hizmetlerini bunun için öngörülen odalarda veya araçların içerisinde sunmaları 
halinde, bir hjyen planı oluşturmaları ve talep edildiği takdirde de bunu Nizam 
Dairesine sunmaları gerekmektedir.  
 
 

MADDE 12a 
 

Mültecilerin, Mevsimsel İşcilerin, Evsizlerin ve Barksızların Müşterek Olarak 
Konakladıkları Kurumlar 

 
5. Maddenin 1. Fıkrasında belirtilen mesafe kuralı mültecilerin, mevsimlik işcilerin ve 
başka işcilerin ve evsizlerin ve barksızların müşterek konaklama yerlerinde de genel 
olarak uygulanması gerekmektedir. 5. Maddenin  2. Fıkrasının  No 1’de belirtilen 
kişilerin dışındaki kişilerin birbirleri aralarında en az 1,5 metre mesafeyi korumalarını 
sağlayabilmek için,  1. Bend’de belirtilen kurumlardan birisine yerleştirilen kişi sayısı 
sınırlandırılmalıdır.  
 
 
 

3. Bölüm 
 

Hastaneler, Bakım Evleri, Tekrardan Topluma Kazandırmaya İlişkin 
Hizmet Sunan Kurumlar, Engelli İnsanlar İçin Atolyeler ve Benzeri Tesisler 

 
MADDE 13 

 
Hastaneler 

 



(1) Makineli yoğun tıbbi müdahale kapasiteleri 48 saat’ten fazla bir süre bağlı 
olmadığı / meşgul edilmediği takdirde, hastanelerin ve ayakta ameliyat yapan 
kuruluşların, planlanabilir hasta kabullerini, ameliyatları ve diğer tıbbi müdahaleleri 
gerçekleştirebilirler. Hastaneler, Covid 19 hastası bayanlar ve baylar için hem normal 
bakım ünitesinde hem de yoğun bakım ünitesinde ve  oksijen ünitesinde yeterli 
sayıda yataklarının olmasını sağlamaları gerekmektedir. Hastaneler, önceden 
hazırlanan / ayrılan yoğun bakım kapasitelerini ve ventilasyon kapasitelerini Covid-19 
hastası bayanların ve bayların  bakımı için hazır tutmakla yükümlüdürler. 

 

(2) Covid-19 hastası bayanlanrın ve bayların bakımı için hastanelerde ayırılması 
gereken kapasiteler Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü tarafından 
belirlemektedir. Sağlık, Kadın ve Tüketicinin Korunması Senatörü, koronavirüs 
SARS-CoV-2 ile yeni enfeksiyonların gelişmesine uygun olarak Covid-19 hastalarının 
bakımı için hastaneler tarafından sağlanılacak kapasiteler hakkında daha fazla bilgi 
vermektedir. 
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MADDE 14 
 

Ziyaret Saatlerinin Düzenlenmesi 
 
 (1) 3. Fıkranın yerine getirilmesi koşuluyla, bayan ve bay ziyaretçilerin koşullu 
olarak aşağıda belirtilen kurumlara girmelerine izin verilmemektedir: 
 

1. Hastaneler, 

2. Ayakta ameliyat yapan kurumlar, 

3. Hastanede sunulan tıbbi bakım ile bakım hizmeti sunulan benzeri tedbir ve 
  rehabilitasyon merkezleri, 
 
 
 

4. Diyaliz merkezleri, 

5. Gündüz klinikleri, 

6. Doğumhaneler, 

7. No. 1 ile 6 arasında belirtilen kurumlar ile mukayese edilebilir benzeri tedavi 
 veya tedbir merkezleri, 

 
 (2)  2. Fıkranın yerine getirilmesi koşuluyla, aşağıda belirtilen kurumlara girmelerine 
 izin verilmektedir: 
 

1. Alman Sosyal Kanunu’nun 71. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, tam yatılı bakım 
merkezleri, 

 

2. Alman Sosyal Kanunu’nun 9. Cildinin 2. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, 
gündüzleri ve geceleri özürlü kabul edilen insanlara, olası özürlülük 
durumlarının sonlandırılmasını veya özürlülük durumlarının bitirilmesini 
amaçlayan destekleyici yardım hizmetini sunan kurumlar,  

 
3. Özel bir bakıma muhtaç olan insanların kaldığı tam bakım kurumları, uyum 

desteği sunan kurumlar, Bremen İkamet – Bakım ve Koruma Kanunu’nun 8. 
Maddesinin 3 Fıkrası uyarınca ve Bremen İkamet – Bakım ve Koruma 



Kanunu’nun  5. Maddesi uyarınca, birlikte kalınan ve sorumlu bakım hizmeti 
sunan kurumlarda olan tesisler ve, 

 

4. yaşlılar rezidansları. 
 
Kurumlar ilgili yerel şartları dikkate alan ve hedef grubuna özgü bir ziyaret konsepti 
sunmaları halinde,  1. Fıkrada belirtilen kurumlara aşağıda belirtilen koşullarda 
girilmesine izin verilmektedir.  
 
1. Ziyaret için randevulaşmak 
 
2. Birbirlerini ziyaret eden bayan veya bay kurum sakinleri’nde veya  ziyaretçi 

bayanlarda ve baylarda belirtilerin olmaması,  
 

3. Ziyaretçi bayanların ve bayların en az 16 yaşında olmaları,  
 

4. Ziyaretlerin kurum tarafından kaydedilmesi ve kayıt altına alınması ; kuruma 
girerken ve kurumdan çıkarken  ziyaretçi bayanların ve bayların ziyaret ettikleri 
tarih, ziyaret eden bayanın veya ziyaret eden bayın adı, kurumun hane sakini  
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bayanların veya bayların adları ve iletişim bilgileri kayt edilir; veriler işbu 
Yönetmeliğin yürürlükten kalktıktan 14 gün sonra silinecektir,   
 

5. Bayan veya bay sakinleri ve bayan veya bay ziyaretcileri hijyen önlemleri 
konusunda bilgilendirmeleri, hijyen önlemleri ile ilgili bilgilendirmeler 
belgelenmeli, 
 

6. 5. Maddenin 3. Fıkrası bayan veya bay ziyaretciler ve bayan ve bay kurum 
sakinleri için de geçerlidir, 
 
 

7. organize edilmiş, görsel veya fiziksel önlemlerle 5. Maddesinin 1. Fıkrasına 
uyulması sağlanmalıdır, 
 

8. Temas personeli eşliğinde kurulabilir, 
 

9. Yiyecek getirilemez; ziyaret sırasında yiyecek ve içecek tüketimine izin 
verilmez, 
 

10. Ziyaret süresi en fazla 45 dakika olabilir; her bayan ve bay sakinler için haftalık 
ziyaret mümkün olmalıdır, 
 

 

11. ziyaretçi değişikliğine izin verilmez, 
 

 

12. ziyaret münkün olduğunca  kurum sakininin odasında yapılmaz; ayrı, yeterli 
düzeyle büyük odalarda olması sağlanmalıdır; bu durum yatalak olan kurum 
bayan ve bay kurum sakinleri veya  engellilik durumuna özgü ihtiyaçları olan 
bayan ve bay kurum sakinlerinin ziyaretleri için geçerli değildir, 

 
13. bayan ve bay ziyaretçi kurum sakininin odasına veya kuruma girer ve çıkarken 

ellerini dezenfekte eder, 
 
14. işbu Yönetmelikte belirtilen mesafe kurallarına, hijyen kurallarına ve kurum 

yönetiminin koymuş olduğu gereksimlerine riayet edildiği takdirde, bayan ve bay 
kurum sakinleri ile kurumun dışındaki kampüsüde kontak /  temas kurulmasına 
izin verilir, 



 

2. Fıkranın 3. Bendi, 1. Fıkranın 2. ve 3. Bendleri uyarınca destek sunan kurmlarda 
10. Bend ve 11. Bend sınırlandırılmış olarak uygulancaktır. Genişletilmiş 
düzenlemeler ise, hedef gruplara özgü gerekçelendirilmiş bir konseptin sunulması 
halinde mümkündür; hijyen kurallara dikkat edilmesi sağlanmalıdır. 
 
 (3) 1. ve 2. Fıkralarda belirtilen kurumlar, meşru bir menfaatin olması halinde ve 
şartlar koyarak, istisnalara izin vermeleri gerekmektedir. Böyle bir menfaat durumu 
bilhassa reşit olmayanlarla ilgili, doğum yapmak üzere olan kadınlarla ilgili, acil 
durumlarda, palyatif durumlarda veya ağır hasta olanlar ve ölenlerle ilgili söz konusu 
olmaktadır.  
 
 (4) 1. ve 2. Fıkralarda belirtilen kurumları mesleki görevi icra edebilme gerekçesi 
ile girilmesi ziyaret olarak kabul edilmemektedir.  
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MADDE 15 
 

Günlük Bakım Yapan Kurumlar 
 

(1) Günlük bakım kurumlarının, 2. Fıkrada belirtilen şartların meydana gelmemesi 
halinde, bakım hizmeti sunmaları yasaktır, 
 
(2) 1. Fıkrada belirtilen kurumlar, bakıma muhtaç olan insanlar için sınırlandırılmış 
acil bakım hizmetini, 
 
1. 1.işbu yönetmeliğin ekinde yer alan ve kritik altyapı sayılan iş yerlerinde 

çalışanlarının bakıma muhtaç olan yakınları için veya, 
 
2. bakımın yapılması bir doktor tarafından belirlenmiş ve yakınları tarafından 

bakımının sağlanılamadığı bakıma muhtaç olan kişi için, 
 
3. günlük bakımının, bir günlük bakım kurumunda yapılmaması neticesinde sağlığına 

zarar gelecek kişi için.  
 
Daha önceden günlük bakım evinde bakımı yapılmayan bakıma muhtaç olan kişiler 
de, 1. Fıkra belirtilen  acil bakımdan yararlanabilirler. Acil bakımı yapılan bakıma 
muhtaç olan kişilerin yakınlarının isimleri ve meslekleri liste halinde kaydedilmesi 
gerekmektedir. Acil bakım en asgari derecede sunulması gerekmektedir. Bakıma 
muhtaç olan kişilerin acil bakım olabildiğince küçük gruplar halinde yapılması 
gerekmektedir ve günlük bakım yapan kurumları konseptlerinde öngörülen kapsamda 
da düzenleme de bulunabilirler.  

 
MADDE 16 

 
Günü Düzene Sokmada Yardım İmkanını Sağlayan ve Sosyal Hayata Entegre 
Olmada Yardımcı Olan Belediyenin Bağımlılara ve Uyuşturucu Bağımlılarına 

Yardım ve Acil Ev Yardımı Kurumlarında Bakım ve Bir Araya Gelmeler, Engelli 
İnsanlar İçin Çalışma Atolyeleri 

 



(1)  Aşağıda belirtilen kurumlar, sosyal hayata entegre ile ilgili ve 2. ve 3. Fıkralarda 
belirtilen ve yasalara uygun olan bakım hizmetlerini sunmaları geçici olarak yasaktır: 
 
 
 

1. Zihinsel ve daha fazla engelliliği olan insanlar için günlük yardım merkezleri,  

2. Alman Sosyal Kanun Kitabının 9. Cildinin 219. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca, 
destek grupların engelli insanların atölyede birlikte çalıştıkları kurumlar, 

 
3. Zihinsel engelli olan yaşlıların günlük hayatlarını düzenlemeye yönelik sunulan 

teklifler, 
 
4. Engelli insanlar için atolyeler:  4. Fıkrada belirtilen hijyen kurallarına uyulması 

sağlanıldığı takdirde, devam edilmesi kurum açısından  gerekli görülen bölümler, 
çalışma desteği ve mesleki destek uzmanlar, refakat eden hizmet çalışanları ve 
üretim uzmanları tarafından devam ettirilebilir; eğer Sosyal, Gençlik, Entegrasyon  
ve Sport Senatörü nasıl yapılacağına dair önceden bilgilendirildiği takdirde, atolye 
çalışanların çalışmalarına istisnai durumlarda izin verilebilir, 
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5. Sosyal hayata dahil olabilmek için grup halinde düzenlenen geziler, 
 
 (2) Önemli ölçüde veya birden fazla engelliliği olan insanlar için bakım hizmeti 
sunan günlük destek evleri ve destek grupları, 1. Fıkradan farklı olarak, önemli 
ölçüde veya birden fazla engelliliği olan insanların bakımı, 
 
 1.  ebeveynleri veya bakımlarını üstlenen yakınları, işbu yönetmeliğin ekinde yer 
  alan ve kritik altyapı olarak tanımlanan iş yerlerinde çalışıyorlar ise veya 
 
 

 2. bakımının yapılmaması neticesinde sağlığı zarar gören kişiler için   
  sunabilecekler. 
 
 

Kurumlar ve acil bakımın hangi şekilde yapıldığı Sosyal İşler, Gençlik, Entegrasyon 
ve Spor Senatörüne bildirilmesi gerekiyor. 
 
 (3) 2.Fıkra uyarınca, acil bakım hizmetini sunmalarına izin verilen kurumlar, bakımı 
yapılmasına hakkı olanların veya onların yakınlarının kendilerine ulaşabilmelerini 
sağlamak için, bilinen açılış saatlerinde kendilerine ulaşıla bilinmesini sağlamaları 
gerekmektedir. Hizmet alma hakkına sahip olan kişinin ağır bir kriz yaşama 
durumunun meydana gelmesi endişesi taşındığı takdirde, yerinde sınırlı kontağa izin 
verilir. Hizmeti alma hakkına sahip olan kişi ve yakınları bu imkanlarının olduğundan 
haberdar edilmelidirler.  
 
 (4) 2.Fıkrada belirtilen acil bakım ve 3. Fıkrada belirtilen yerinde kontak kurma 
olanakların sağlana bilinmesi için, artan hijyenik kurallarının yerine getirilebilmesi 
sağlanmalıdır. Bunun için bilhassa düzenli olarak ve itinalı bir şekilde elleri su ve 
sabun ile yıkamak, öksürürken ve hapşırırken uyulması gereken kurallar dikkat 
edilmesi ve eller ile yüze dokunulmaması gerekmektedir. Buluşmalar iyi 
havalandırılmış odalarda, olabildiğince küçük gruplar halinde ve gerektiği kadar 
olabildiğince kısa süre olacak şekilde düzenlenmelidir. Mümkün olduğu kadarıyla, 
insanlar arasında en 1,5 metre mesafe bırakılması dikkat edilmesi gerekmektedir.  
 
 (5) Aşağıda belirtilen kurumlarda bakımın yapılması ve bir araya gelmelere izin 
       vardır: 
 



1. Psikolojik rahatsızlıkları olan insanlar için günlük bakım merkezleri, 

2. Gece kafeleri, 

3. Acil ev yardımında günlük konaklama olanağı sunan kurumlar.  

4. Psikolojik rahatsızlıkları olan insanlar için, uğraşmaları için sunulan 
meşguliyet, 
 

5. teklifleri; 4. Fıkrada belirtilen hijyen kurallara uyulması halinde, kurum içinde 
gerekli görülen kısımların, 

 
Maddenin 1. Fıkrasın’da belirtilen mesafe kuralına uyulması sağlanıldığı ve Sosyal 
İşler, Gençlik, Entegrasyon Senatörüne ve Kadın ve Tüketicinin Korunması 
Senatörüne bir hijyen konsepti sunulduğu takdirde devam ettirilmesine izin verilmiştir, 
5. Maddenin 3. Fıkrası aynı şekilde geçerlidir. 
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4. Bölüm 
Bremen Okul Kanunu Bağlamındaki Okullar ve Eğitim Kurumları, Günlük 
Kurumlar ve Çocuklara Günlük Bakım Desteği Veren Kurumlar ve Günlük 

Bakım Kanunu Kapsamında Çocuklara Günlük Bakım Hizmeti Sunan Günlük 
Çocuk Bakım Kurumları 

(Bremen Gündüz Bakım Kanunu ve Gündüz Çocuk Bakımı Kanunu) 
 
 

MADDE 17 
 

Bremen Okul Kanunu Bağlamındaki Okullar ve Eğitim Kurumları, Günlük 
Kurumlar ve Bremen Gündüz Bakım Kanunu ve Gündüz Çocuk Bakımı Kanunu 

Uyarınca  Çocuklara Günlük Bakım Desteği Veren Kurumlar 
 
 
 

 (1) Resmi okullar ve özel okullar ve bununla birlikte gündüz bakım hizmeti sunan 
resmi ve özel kurumlar ve günlük çocuk bakım kurumları ve oyun buluşma evleri 
(Spielhaus-Treffs) aşağıdaki düzenlemeler doğrultusunda geçici olarak ders ve 
bakım hizmetlerini vermeleri yasaklanmıştır. Bunlar bir hijyen planı sunmaları 
halinde ve hjyen ve mesafe kurallarına uyulması sağlanıldığı takdirde, çalışma 
gruplarını, rehberliklerini, okul içerisindeki kurul çalışmalarını, karne konferanslarını, 
veli görüşmelerini ve benzer okul etkinliklerini  açmalarına / yapılmalarına kademeli 
olarak izin verilir.  
 

 (2) 1. Fıkrada belirtilen kurumlar, işbu yönetmeliğin ekinde yer alan ve kritik altyapı 
olarak belirlenen iş yerlerinde çalışan ebeveynlerin çocukları için sınırlandırılmış acil 
bakım hizmetini ek’te belirtilen doğrultusunda sunarlar. Sosyal Yasanın Sekizinci 
Cildinin 8a no’lu Maddesi veya Medeni Kanunun 1666. Maddesi belirtilen tehlike 
durumlarını önlemek için çocukları kabul edebilir veya ağır bir mağduriyet / zaruret 
halinde olanları dilekçe sundukları takdirde alabilirler.  
 

 (3) Kamu ve özel çocuk bakım ve çocuk bakım kurumları’nda özel bir destek 
ihtiyacı olan çocuklar kademeli olarak acil bakım hizmetlerine kabul edileceklerdir. 
Enfeksiyonun gidişatı göz önünde bulundurularak, Çocuk ve Eğitim Senatörü 



tarafından belirlenen hedef grupları da acil bakım hizmetlerine katılabilirler.  Kamu 
okullarında ve özel olarak işletilen okullarda, özel ihtiyaçları olan çocuklar için acil 
bakım dışında destek hizmetleri de oluşturulacak. Acil bakım kapsamında bakılan 
çocukların bakım ve koruma yetkisine sahip olan kişilerin isimleri ve meslekleri bir 
liste halinde kaydedilmelidir. 
 

 (4) Bakım veya ders küçük gruplar halinde yapılması gerekmektedir. Kamu veya 
özel günlük çocuk bakım kurumlarında, grupların bakımı ayrı odalarda 
gerçekleştirilmektedir. Kamu okullarında ve özel okullarda odanın içerisi kız ve erkek 
öğrencilerin aralarında en az 1,5 metre oturma mesafesinin olması sağlacak şekilde 
düzenlenmelidir. 
 

 (5) Şan ve spor dersleri veya karşılaştırılabilir teklifler de kişi başına en az 10 
metrekarelik bir alan bulunmalıdır. 
 
 (6) Fıkrada belirtilen kurumların dışında olan başka teklifler veya tesisler 
(müzeler, oyun alanları veya botanik bahçeleri gibi), büyük toplanmaları 
engellenebilmesi şartıyla küçük gruplar yararlanabilir veya küçük gruplar halinde 
kullanılabilir. Mevcut mesafe ve hijyen kuralları bunun için geçerlidir. Teklif eğer bir 
kurumda gerçekleşiyorsa, o zaman bu kurum bir hijyen planı hazırlamalıdır. Ayrı  
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odalarda yapılması öngörüldüğü takdirde, başkalarının kamu veya özel 
kurumlarında sundukları günlük çocuk bakım veya günlük çocuk bakım teklifler 
sunulabilir.  Kamu okullarında ve özel okullarda başkalarının tekliflerinin 
yapılmasına izin verilmemektedir - 4. Fıkrada belirtilen şartlar doğrultusunda 
alternativ egersiz teklifleri bundan hariç tutulmaktadır.   
 
 
 

MADDE 18 
 

Diğer Meslek Eğitim, İleri Eğitim ve İlave Eğitim Kurumları 
 

 (1) Katılımcılar arasında en az 1,5 metre mesafe bırakıldığı sağlanıldığı takdirde, 
halk eğitim merkezleri, sürücü okulları veya uçuş okulları, yetişkinlere yönelik eğitim 
veren kurumlar, bölgesel eğitim kurumları, müzik okulları ve diğer kamu veya özel 
meslek eğitim kurumları, ileri eğitim ve ilave eğitim kurumlarının halka ve mevcut 
derslerini yapmalarına izin verilmektedir. Pratik sürücü okulu eğitimi veya uçuş okulu 
eğitimi, pratik sürücü okulu sınavı veya uçuş okulu sınavı ve sürücü ehliyetini ve uçuş 
ehliyetini almak için yapılan ilk yardım eğitimlerinde 1,5 metre mesafenin alınması 
sağlanılamadığı takdirde, 12. Maddenin 2. Bendi geçerlidir. Şan dersi ve spor (beden 
eğitimi) dersi veya benzer teklifler için ise, her kişi için 10 metre kare alan sağlanması 
gerekmektedir. Mevcut hijyen kurallarına uyulması gerekmektedir. Kurumlar mevcut 
tavsiyeler doğrultusunda bir hijyen planı oluşturmaları ve gerektiğinde de 
güncellemeleri gerekmektedir. Kurumlarda yeme ve içme tekliflerinin sunulması 
yasaktır. Makinaler veya aletler katılımcılar tarafından tek tek kullanılabilir ve 
müşterek olarak kullanılmaları da yasaktır; dokunulan alanlar bir sonraki kullanımdan 
önce iyice temizlenmesi gerekir.   
 
 (2) Eğer eğitim ve ileri eğitim türü bunu gerektirdiği takdirde, 1. Fıkranın 1. 
Bendinden farklı olarak, sağlık mesleklerin meslek eğitim ve ilave eğitim 
kurumlarında 1,5 metrelik asgari mesafe kuralı azaltılabilir.  



  
 (3) İşbu Yönetmelik’de belirtilen genel hijyen kurallarına riayet edildiği takdire, 
münferit durumlarda daha başka istisnalarda yapılabilir.  
 
 
 

5. Bölüm 
Son Düzenlemeler 

 
MADDE 19 

 
İdari Suç ve Ceza 

 

(1) Enfeksiyona Karşı Koruma Kanunu’nun 73. Maddesinin 1a no’lu Fıkrası, No. 24 
uyarınca, kasten ve ihmalden dolayı aşağıdaki davranışları sergileyen kişi, düzeni 
ihlal etmiş veya düzene karşı gelmiş olur:  
 
1. 1. Maddenin 1. Fıkrasının 1. Bendine aykırı olarak, evinden veya bir kurumdan 

dışarı çıkması veya 4. Maddenin 1. Fıkrasının 1. Bendinde belirtilen  nedenlerin 
olmamasına rağmen, 1. Maddenin 1. Fıkrasının ve 2. Bendi  uyarınca misafir 
kabul etmesi, 

 
 
 

No. 34      Özgür Hansa Şehri Bremen’in 12 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazetesi     287 
 
2. 1. Maddenin 1.Fıkra ve 2. Bendine aykırı olarak evinden veya bir kurumdan dışarı 

çıkması veya 4. Maddede belirtilen nedenlerin olmamasına rağmen,  
 
3. 2. Maddenin 1. Fıkrasının 1. Bendine aykırı olarak,  kalıdığı evine veya müsait 

olan başka bir konuta dolaysız olarak gidip  kendisini sürekli olarak orada izole 
etmemesi halinde veya 4. Madde belirtilen istisnai bir durum olmaksızın 2. 
Maddenin 1. Fıkrasının 2. Bendine aykırı olarak misafir kabul etmesi, 
 

3.a. 2. Maddenin 2. Fıkrasının 1. ve 2. Bendine aykırı olarak, yetkili Yerel Polis 
 Makamı veya yetkili Sağlık Dairesi ile iletişime geçilmediği veya zamanında 
 iletişime geçilmediği takdirde,  

  
3.b. 2. Maddenin 4. Fıkrasının 2. Bendine aykırı olarak, bir bildirimde bulunmadığı 
 veya geç bildirdiği veya alınan önlemleri belgelendirmediği takdirde,  
 
3.c. 2. Maddenin 6. Fıkrasının 1. Bendine aykırı olarak, Özgür Hansa Şehri  
 Bremen’i dolaysız yoldan terk etmediği takdirde,  

 
4. 3. Maddenin 1. Fıkrasının 2. Bendi uyarınca, kendisinde yapılması gereken 

muayeneleri reddettiği takdirde,  
 
5. 6. Maddenin 1. Fıkrasına aykırı olarak, bir etkinlikte veya bir eğlencede 

bulunduysa, 
 
6. 6. Maddenin 1. Fıkrasına aykırı olarak, bir etkinlik veya bir eğlence düzenlediyse, 

 
 

7. 8. Maddeye aykırı olarak, otobüs seferleri veya turistik amaçlarla geçici 
seyahatlerin tertiplenmesi halinde, 

 
8. 9. Maddenin 1. Fıkrasına aykırı olarak, bir kurumun müşteriler için açılması 

halinde,  

 



9. 10. Maddenin 1. Bendine aykırı olarak, turistik amaçlarla konaklayan misafirlere 
konaklama olanağının sağlanması halinde, , 
 

10. 10. Maddenin 2. Bendine aykırı olarak, ziyaretçiler arasında korunması gereken en  
asgari mesafenin korunması sağlanılmadığı halinde, 

 
11. 12. Maddeye aykırı olarak, hizmet veya zanaatkârlık hizmetini sunarken hijyen 

 kurallarına riayet edilmemesi halinde, 
 

12. 14. Maddenin 1. Fıkrasının 1. Bendine aykırı olarak ve 2. Maddede belirtilen izni 
 olmaksızın misafirliğe gidilmesi halinde,  

 
13. 15. Maddenin 1. Fıkrasına aykırı olarak, günlük bakım kurumunun bakım yapmak 

 için açılması halinde, 
 
14. 16. Madden 1. Fıkrasına aykırı olarak, insanların topluma entegre olabilmelerinde 

 yardımcı olan kurumlarda hizmet sunulması halinde,  
 
15. 17. Maddenin 1. Fıkrasına aykırı olarak, bir okulun veya çocuklara bakan kurum 

 veya kreşlerin açılması halinde,  
 
16. 18. Maddeye aykırı olarak, bir halk okulunu, sürücü okulu veya uçuş okulu, 

 yetişkinler için eğitim  veren kurumu, bölgesel eğitim kurumunu, müzik okulunu 
 veya diğer resmi veya özel meslek eğitim, ileri eğitim ve ilave eğitim kurumlarını, 
 halk için veya dersleri devam ettirebilmek için açmaları halinde.  
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İhlaller 25 000 Avro’ya varan para cezası ile cezalandırıla bilinir. 
 
(2) Enfeksiyondan Koruma Kanunu’nun 28. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendi, 30. 
Maddesinin 1. Fıkrası ve 31. Maddesi uyarınca ve Enfeksiyondan Koruma 
Kanunu’nun 75. Maddesinin 1. Fıkranın 1. Bendi ile bağlantılı olarak, belirtilen 
uygulanabilir düzenlemelerin ihlalleri, cezalandırılmayı gerektirmektedir.  
 
(3) Uygulanabilir düzenlemeye karşı yapılan ihlaller, Enfeksiyondan Koruma 
Kanunu’nun 28. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendi ve işbu Yönetmelikte ve ayrıca 
buna bağlı olarak ve aynı bağlamda olan Enfeksiyondan Koruma Kanunu’nun 73. 
Maddesinin 1a No.’lu Fıkrasının 6. Bendi uyarınca, kabahat olarak değerlendirilir ve 
25 000 Avro‘ya varan para cezası ile cezalandırılabilir.  
 
 
 

MADDE 20 
 

Temel Hakların Sınırlandırılması 
 

İşbu yasal yönetmelik ile, temel haklar olan kişi özgürlüğü (Anayasanın 2. Maddesinin 
2. Fıkrasının 2. Bendi), toplanma özgürlüğü (Anayasanın 8. Maddesi), dolaşma 
özgürlüğü (Anayasanın 11. Maddesinin 1. Fıkrası) ve konut dokunulmazlığı 
(Anayasanın 13. Maddesinin 1. Fıkrası) sınırlandırılmıştır.  
 

MADDE 21 
Yürürlüğe Girme, Yürürlükten Kalkma, Değerlendirme 

 
(1) İşbu Yönetmelik 13. Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Aynı zamanda 6 
Mayıs 2020 tarihli  (Brem. GBI. S. 244 (Bremen Resmi Gazetesi, S. 244)  SARS-



CoV-2 Koronavirüs ile İlgili Yeni Enfeksiyonlara Karşı Korunmaya İlişkin İkinci 
Yönetmelik yürürlükten kalkacaktır.  
 
(2) İşbu Yönetmelik 5 Haziran 2020 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.  

 
(3) Yönetmelik koyucusu, temel haklara ilişkin olarak getirilen sınırlandırmaları 
sürdürülebilme şartlarının olup olmadığını sürekli olarak yeniden değerlendirecektir.  
 
(4) İşbu Yönetmeliğin düzenlemeleri, Enfeksiyondan Korunma Kanunu’nun 4. 
Maddesinin 1. Fıkrasında yetkili makamlara ilişkin genel düzenlemesi ile içerik olarak 
farklı da olsa aynı da olsa, önceliklidir. Enfeksiyondan Koruma Kanunu’nun 4. 
Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan diğer düzenlemeler, bilhassa alınması gereken 
koruyucu önlemler durumlarda yetkili makamlara ilişkin düzenleme hükmünü korur ve 
bundan etkilenmez.  
 
 
 
Bremen, 12 Mayıs 2020 
 
  Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi 

Koruma Senatörü 
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1., 2., 15., 16. ve 17. Maddelerine İlişkin Ek 
 
 
 
 
 
 
 

I. Acil bakım hizmetlerinden yararlanmaya ilişkin salahiyet 
 
 

İşbu Yönetmeliğin 15. Maddesinin 2. Fıkrası, 16. Maddesinin 2. Fıkrası ve 17. 
Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca, Ebeveynlerin her ikisi (veya yalnız yetiştirenler), 
bakım yapan kişiler veya bakımı yapan yakınları çalışıyorlar ise ve bakımı yapılması 
gereken kişinin bakımı başka bir şekilde yapılması mümkün değilse ve ayrıca zaruret 
halinde dilekçe sunulduğu takdirde, acil bakım hizmetlerinden yararlanabilirler.  
Bakımı yapan kişilere, aşağıda belirtilen iş yerlerinin birisinde çalışıyor iseler, 
kendilerine öncülük tanınacaktır:  
 

Bakımı yapan kişilere, şayet aşağıda belirtilen iş yerlerinin birisinde çalışıyor iseler, 
kendilerine öncelik tanınacaktır:  
 
1. Bölüm: Sağlık Hizmeti 
 

Can kurtarma ekibi dahil olmak üzere sağlık çalışanları (doktorlar, bakım personeli), 
yaşlılara bakım evlerinde çalışanlar dahil ayakta bakım hizmeti ve yatılı bakım evleri 
çalışanları, bununla birlikte temizlik personeli ve idari personel gibi sağlık hizmetinin 
sağlanabilme görevini üstlenmeyle sorumlu olan çalışanlar, hastanelerde çalışan 
diğer kişiler (tıbbi uzman çalışanları dahil), doktor muayenehaneleri ve diş doktor 
muayenehaneleri, laboratuvarlarda, temin etme, eczaneler, ilaç imalatçılarda ve tıbbi 
ürünler üreten yerlerde, ayrıca ebeler ve hayvan yönelik tıbbi bakım ve hayvan 
bakımı yapan kurumlarda çalışanlar ve topluma tekrardan entegre etmede yardımcı 
olan kurumlar.  
 

 
2. Bölüm: Kamu hizmeti 
 
1. Özgür Hansa Şehri Senatörlük Makamları 



2. Bremen Eyaleti Temsilciler Meclisi (Çalışanları ve Milletvekilleri) 

3. Bremerhaven Şehir Meclisi (Üyeleri) 

4. Bremerhaven Belediye Meclisi (Çalışanları ve Milletvekilleri) 

5. Bremen Sağlık Müdürlüğü 

6. Bremen Nizam Dairesi 

7. Bremen Nüfus Müdürlüğü 

8. Bremen Göçmen Dairesi 

9. Bremen Halk Bürosu (ve ona bağlı hizmet kurumları) 

10. Bremen Polisi ve Bremerhaven Yerel Polis Makamı 

11. Bremen ve Bremerhaven itfaiyeleri 

12. Diğer Resmi Makamlar ve Özgür Hansa Şehri Bremen ile, Bremen ve 
Bremerhaven  Belediyeleri’nin emniyeti ve bilhassa da afetlerden koruma kurumu 
 
 
 

13. Bremen Savcılığı 

14. Bremen Başsavcılığı 

15. Bremen Eyaleti’ndeki Mahkemeler 

16. Bremen Eyaleti’ndeki Adli İnfaz Kurumları 
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17. Özgür Hansa Şehri Bremen Liman Dairesi (=Liman bölgesinde Nizam Dairesi 
görevini icra etmektedir) 

 
 

18. LMTVet’te Liman Sağlık Hizmeti (=Liman bölgesinde Sağlık Dairesi görevini icra 
etmektedir) 
 

19. Jobcenter, İş Ajansı 

20. Sosyal Hizmetler Dairesi 

21. Bremen Sosyal Bakım ve Entegrasyon Dairesi 

22. Eyalet Kasası 

23. Sosyal Sigortalar, Sosyal Transferler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumları 

24. Çocuk ve gençlere yardım eden serbest kuruluşlar, mülteci ve evsiz olanlara 
yardım eden kuruluşlar, yaşlılara ve özürlü olanlara yardım eden kuruluşlar ve 
uyuşturucu bağımlılara ve bağımlı olanlara yardım eden kuruluşlar 
 
 

25. Ana okullarında acil bakım hizmetini sağlayan personel 

26. Okullar’daki personel 

27. Yatılı bakım yurtları (örneğin: Hilfe für Erziehung “eğitimde yardım”) 

28. Eyalet tarafından veri koruma ve bilgi özgürlüğü görevi ile görevlendirilen kişi 

29. Performa Nord 

30. No. 1’den No. 29’a kadar belirtilen kurumların diğer eyaletler ve belediyeleri 
olanları için de geçerlidir. 
 
 

31. Diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini geliştirmek ve şekilte Avrupa Birliği 
oraganları ve uluslararası organisasyonlar işlevseliğini sağlamak için gerekli olan 
kurumlar. 
 



3. Bölüm: Kritik altyapılar 
 
 

1. İkmal ve arıtım (cereyan, su, enerji, çöp): Örneğin; Hansewasser, Bremer 
Stadtreinigung, SWB/Wesernetz, akaryakıt ihtiyacı (HGM Energy) 

 

2. Transport ve trafik 
 

3. Bremischer Deichverband am rechten Weserufer (Weser'in sağ kıyısında 
bulunan Bremen  Nehir Birliği) 

 

4. Bremischer Deichverband am linken Weserufer (Weser'in sol kıyısında bulunan 
Bremen Nehir Birliği) 

 

5. Gıda: Gıda sanayisi, bakkaliye, tarım sanayisi, tarım ve bahçıvanlık (BSI-KritisV 
Madde 4), tedarik ve lojistik dahil olmak üzere 

 

6. Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon (§ 5 BSI-Kristis V) 
 

7. Finansman işleri ve sigorta bilimi: Bankalar, Borsalar, Sigortalar, Finansal 
hizmeti sunanlar (§ 7 BSI-Kristis V) 

 

8. Medya ve kültür: Kamu yayın (televizyon ve radyo), basılı ve elektronik basın, 
kültürel varlıklar, sembolik anlam taşıyan mimari yapılar 

 

9. bremenports GmbH & Co. KG (Limitet ve Komandit Şirketi) 
 

10. Weser Limanı’nda bulunan kılavuzluk kardeşliği ve kılavuzluk yer değiştirme 
işletmesi 

 

11. Überseehafen bölgesindeki EUROGATE Technical Services (Teknik Servisi)  
 
 

12. Fischereihafenbetriebsgesellschaft (Balıkçı Limanı İşletme Şirketi) 
 
 

13. DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (Alman Uçuş Güvenliği Limited Şirketi) 
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14. BIS Bremerhaven Yatırım Desteği ve Şehri Geliştirme Şirketi, Bremern fuarı 
 

15. Bremen Havalimanı Limited Şirketi 
 

16. Akaryakıt İstasyonları (benzinciler) 
 

17. Cenazelerin defin işlemlerini yapan bayanlar ve baylar 
 

18. Immobilien Bremen ve Seestadt Immobilien Bremerhaven (emlakçılar) 
 

19. Yatılı bakım kurumları (örneğin; Hilfen für Erziehung “Eğitim ile ilgili Yardımlar”) 
 

20. Avukatlık 
 
II. 1. ve 2. Maddelerdeki düzenlemeden istisnalar 
 
 
 

4. Maddenin 2. Fıkrasının 2. Bendi uyarınca, No. I’in 1. Bölümünden 3. Bölümüne 
kadar belirtilen resmi dairlerin ve kurumların bayan ve bay çalışanları, amirleri veya 
işverenleri tarafından açık bir şekilde tayin edilmişler ise, işbu Yönetmeliğin 1. ve 2. 
Maddelerinde belirtilen düzenlemelerden muaf tutulmaktadırlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Özgür  
Hansa Şehri  
Bremen 

 
 
 
 

İmzalayanlar: Bremen Eyalet Hükümeti Bürosu 
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