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Federal Şansölye DR. MERKEL: Hanımefendiler, Beyefendiler, takip edebildiğiniz 
gibi kapsamlı bir görüşmemiz oldu. Zor şartlar altında sonu da iyi biten bir görüşme 
oldu. Dolayısıyla size federal ve eyaletler düzeyinde sadece bugün öğleden sonra 
değil, hazırlık sürecinin son günlerinde de yoğun ve yapıcı bir işbirliğinin 
gerçekleştiğini söyleyebiliyorum. Bunda payları büyük olan eyaletlere de içtenlikle 
teşekkür etmek istiyorum.  
 
Kasım ayının sonuna yaklaşıyoruz. 28 Ekim tarihinde bu kurulda önemli kısıtlamalar 
içeren ve belli bir süre ile sınırlı olan tedbirlere karar vermiştik. Kararlaştırmış 
olduğumuz gibi bugün Kasım ayı ile ilgili çıkardığımız sonuçları ele alarak 
önümüzdeki haftalara ilişkin gidilecek yol üzerinde anlaşma sağladık. Bunu sadece 
iki, üç hafta için değil, uzunca bir zaman dilimi için öngördüğümüzü biliyorsunuz.   
 
Aldığımız tedbirlerin nasıl bir etkisi olduğuna ilişkin değerlendirmemizde mutabıkız: 
Enfekte olan kişi sayısının katlanarak artışını kırabildik. Dik bir tırmanışa geçmiş olan 
eğri, düzleşme gösteriyor. Ama bu sadece kısmi bir başarıdır. Bu şekilde yüzbinlerce 
enfeksiyon, dolayısıyla da sağlık sistemimize binecek aşırı yük ve birçok ölüm 
vakasından korunmuş olduk. Fakat bu kısmi başarı ile kesinlikle yetinemeyiz. Günlük 
enfeksiyon sayılarının hâlen fazlasıyla yüksek bir düzeyde olan seyri ısrarla 
sürmektedir. Yoğun bakım servislerinde şu anda olağanüstü bir hizmet veriliyor. 
Hekimlere ve bakım görevlilerine içtenlikle teşekkür ederim. Birçoğu artık sınırlarını 
zorlamaktadır. Robert Koch Enstitüsü’nün, son 24 saat içerisinde 410 kişinin COVID -
19’dan ölmüş olduğu haberi bize işte istatistiki verilerin ardında yatan ve kısmen 
fazlasıyla erken sona eren, insan kaderini ve hayat yollarını en üzücü şekilde 
hatırlatıyor. Bu, aileleri en sevdiklerinin derin yasını tutmak zorunda bırakıyor. 
 
 
Bu nedenden ötürü bugün vatandaşlara iki mesajımızın olduğu gündür: Biri, 
geçtiğimiz haftalarda insanların büyük bir çoğunlukla önemli kısıtlamaları yine 
dayanışma içerisinde yüklenmiş oldukları için teşekkür, diğeri de federal ve eyaletler 
düzeyinde net bir şekilde ifade ettiğimiz, mevcut durumun Kasım ayı tedbirlerini 
kaldırmamıza izin vermediğidir. Hedef aldığımız yedi günde 100 bin kişi başına 50 
vaka sayısı şeklinde belirlenen insidansın henüz fazlasıyla gerisindeyiz. Hâlen 
şundan eminim – bu konuda da görüş birliği sağladık – : Bu hedefi durmaksızın takip 
etmeliyiz. Pandemi sürecinde geldiğimiz noktayı ölçtüğümüz tek değer bu değildir 
ama, kamu sağlık hizmetlerimizin enfeksiyonları eksiksiz bir şekilde takip ederek 
enfeksiyon zincirlerini kesintiye uğratabildiğine mi yoksa şu anda maalesef ilçelerin 
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çoğunda görüldüğü gibi bunu sağlayacak gücünün artık kalmadığına mı karar veren 
bu değerdir. 
 
 
İnsanların bizden bugün yılın geri kalan bölümüne kesinlik kazandırmamızı istediğinin 
çok iyi bilincindeydik. Bu onların hakkı. Görüşmeler tam da bu doğrultuda oldu. Bizi 
bekleyen Aralık ayı, Noel dönemi ve senenin sona ermesi ile özel bir aydır. Bilhassa 
Hristiyanlar için, fakat genel olarak aileler için de çok özel bir önemi olan günleri 
kapsar. Kararlarımızda bunu dikkate aldık.  
 
Bundan sonra da tek tek her birimiz sorumluyuz. Bulaşmalar insanların fazla yakın ya 
da dikkatsizce temasta bulunduğu her yerde oluyor. Bu nedenden ötürü hepimizden 
acilen yerine getirmemiz beklenilen hususlar; kaçınılabilir, yani zorunlu olmayan 
temaslardan kaçınmak, zorunlu gerekliliği bulunmayan seyahatlere çıkmamak, 
zorunlu gerekliliği olmayan buluşmalardan vazgeçmek ve mümkün olduğunca evde 
kalmaktır.   
 
 
Size hemen kararların ayrıntılarını aktaracağım ama özet olarak tekrar şunu 
söylemek istiyorum: Tekrar vargücümüzle gayret göstermemiz gerekiyor. Sabır, 
dayanışma ve disiplin tekrar sert bir imtihandan geçiyor. 2021 yılının rahatlama 
getireceğine ilişkin birçok işaret var. Özellikle aşı maddeleri açısından var olan bu 
umut dolu düşünce belki de pandeminin adım adım üstesinden gelmemize ve o 
zamana kadar dayanışma göstermemiz için gereken sabrı duymamıza yardımcı 
olacaktır.  
 
 
Tek tek kararları kısa bir şekilde özetlersem, bundan sonra da gerekli olmayan her 
temastan kaçınmayı sürdüreceğiz demektir. İşverenlerden, evden çalışmanın tüm 
imkânlarını kullanmalarını, özellikle de Noel bayramı ile yılbaşı arasında geçen 
günlerde icabında işletme olarak tatil ilan edilmesini mümkün kılmalarını ya da 
insanların evden çalışmasına izin verilmesini rica etmek istiyoruz.  
 
Federal hükümetten özellikle Avrupa genelinde yurtdışı seyahatlerinde – örneğin 
kayak merkezlerine olmak üzere – komşu Avrupa ülkeleri ile eşgüdümlü hareket 
etmeye çaba göstermesi rica ediliyor. Çok açık söylüyorum: Muhtemelen kolay 
olmayacaktır ama deneyeceğiz. 
 
Dolayısıyla 28 Ekim tedbirlerinin hepsi şimdilik 20 Aralık tarihine kadar sürdürülecek.   
Fakat – federal ve eyaletler düzeyinde bu konuda görüş birliği var – enfeksiyon 
seyrinin çok yüksek olmasından ötürü, kısıtlamaların geçerliliğinin öngörebildiğimiz 
kadarıyla ve enfeksiyonların beklenmedik bir şekilde yedi günde 100 bin kişi başına 
50’nin altına düşmesi şeklinde bir gerileme görülmediği takdirde, Ocak ayı başına 
kadar sürmek zorunda olacağından yola çıkıyoruz. Gerileme açısından ise şu anda 
bir öngörüde bulunulması maalesef mümkün değil.   
 
Bazı ek tedbirler aldık. Enfeksiyon rakamları seviyesini düşürmek için bunu yapmak 
zorundayız elbette. Daha küçük alış veriş yerleri açısından müşteri başına 10 
metrekare geçerli olmaktadır. 800 metrekareyi aşan alış veriş alanlarında ise içeri 
alınacak her müşteri başına 20 metrekare kuralı geçerlidir. Alış veriş merkezlerinde 
toplam satış alanının temel alınması çok önemlidir. İnsidansın çok küçük olduğu, yani 
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vaka sayısı 100 bin kişi başına 50’nin altında kalan eyaletler bu kuraldan sapmalara 
izin verebilirler. Şu anda bu, iki federal eyalet açısından mümkün olabilir: Schleswig-
Holstein ve Mecklenburg-Vorpommern.  
 
Fakat üzerinde durduğumuz konuların başında daha sert tedbirlerin de göze alınmak 
zorunda olduğu da geldi. Zaten federal ve eyaletler düzeyinde birçok defa 
kararlaştırmış olduğumuz ve 100 bin kişi başına 50’den fazla yeni enfeksiyon 
görüldüğü zaman geçerli olan bir Hotspot stratejisi var. Bu durumda derhal tutarlı bir 
kısıtlama uygulaması gereklidir. Enfeksiyon seyrinde artışın sürmesi durumunda ek 
tedbirlerin alınması zorunludur. 
 
Bu Hotspot uygulaması geçerliliğini koruyor. Bugün ayrıca insidansın 100 bin kişi 
başına haftada 200’den fazla yeni enfeksiyon vakası olduğu özellikle aşırı enfeksiyon 
durumlarında ve karmaşık bir enfeksiyon seyri görüldüğünde, mevcut kapsamlı genel 
tedbirlerin kapsam alanının tekrar genişletilerek sayıların kısa vadede gerilemesini 
sağlamak gerektiğini görüştük.  
 
Federal Almanya için söylemek istiyorum: Ülkeyi bir bütün olarak ele aldığımızda bu 
şu anki duruma göre Almanya genelinde geçerli olana ilaveten icabında tekrar başka 
tedbirlerin de alınmasının düşünülmesinin zorunlu olduğu Berlin ve 62 ilçeyi daha 
kapsamaktadır. Bu tedbirler muhakkak bölgeden bölgeye değişiklik gösterecektir. 
İnsidans değeri 300’ü aşan ilçeler de var. Bu yerlerde muhakkak tekrar daha sert 
tedbirlerin alınması gerekecektir.  
 
Ağız ve burun bölgesini koruyan bir maske takma yükümlülüğü tekrar çok güçlü bir 
şekilde yoğunlaştırılarak yoğun insan kalabalıklarının görüldüğü tüm şehir içi ve de 
işletme ve çalışma yerlerini kapsamaktadır. Yüksekokullar ve üniversiteler 
laboratuvar ve benzeri çalışma yerlerinde olacak istisnalar dışında dijital öğrenim 
uygulamasına geçeceklerdir. 
 
Temasları tekrar iki hane halkından beş kişi ile sınırlıyoruz. 14 yaş altı çocuklar 
sınırlamanın dışındadırlar, yani bu sayıya eklenebilirler. Bu şekilde Noel dönemini – 
23 Aralık tarihinden en fazla 1 Ocak tarihine kadar – en yakın aile ve arkadaş 
çevresinde en fazla on kişi ile kutlayabilmemiz için, kısıtlamaları bir önceki haftaya 
göre tekrar sertleştirdik. Ortamda bulunan 14 yaşın altındaki çocuklar burada da 
sayılmıyor.   
 
Dini cemaatlerle görüşülerek Noel bayramı ile bağlantılı kutlamalarda büyük 
etkinliklerin düzenlenmemesi sağlanacak.  
 
Okulların açık kalması konusunda mutabık olduğumuz hakkında çok uzun konuştuk. 
Ama bu bağlamda şu soruyu sorduk: Belli alanlarda yine çok yüksek bir insidans 
değeri olursa ne yaparız? – Bu bağlamda bazı daha kapsamlı tedbirler eklendi. Bir 
yandan okulun her alanında daha üst sınıflarda da olmak üzere ağız ve burun 
bölgesini koruyan bir maskenin takılması yükümlülüğü getirildi. 200’ü aşan insidans 
değerinde – yani aşırı enfeksiyon durumlarında alınan tedbirlerin bir parçası olarak – 
ders planlamasında sekizinci sınıftan sonraki daha üst sınıflarda AHA-plus-L- formülü 
ile ifade edilen (Mesafe-Hijyen-Maske artı Havalandırma Yapmak) kuralların daha iyi 
uygulanmasını sağlayan daha geniş kapsamlı tedbirlerin okula özel olarak 
uygulanması amaçlanmaktadır. Örneğin hibrid (sınıfın bir kısmının derse yüz-yüze, 
bir kısmının uzaktan dijital katılımı) ve sınıfların dersleri dönüşümlü olarak uzaktan 
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dijital olarak takip etmesi. AHA (Mesafe-Hijyen-Maske) derken dolayısıyla ana 
hatlarıyla sosyal mesafe düzenlemeleri de sözkonusudur.  
 
Elbette Aralık ayı için Kasım ayına koşut bir şekilde sağlanması amaçlanan maddi 
tazminatı da ele aldık. Ayrıca Haziran 2021 tarihine kadar Geçiş Yardımı III programı 
geçerli olacak.  
 
Değinmek istediğim önemli bir düşünce savunmasız gruplar ile ilgiliydi. Sunmak 
istediğimiz FFP2 maskelerinin yanısıra tekrar üzerinde durduğumuz ve çok 
düşündüğümüz konu, huzur evlerinde ve diğer kurum ve kuruluşlarda yaşayan 
insanların da iyi bir Noel bayramı geçirmeleri gerektiği oldu. Yalnızlık içerisinde bir 
Noel bayramı olmamalıdır. Bu nedenden ötürü bu konuda özellikle ziyaretçi kabul 
imkânlarını dikkate alacağız.  
 
Genel olarak – şimdi tüm ayrıntılara değinemedim - çok yoğun bir görüş alış verişinde 
bulunduk; önümüzdeki zamana netlik kazandıran, bunun zor bir zaman olacağını 
gösteren ve günlük vaka sayılarını düşürmek doğrultusunda çalışmayı sürdürmek 
zorunda olduğumuzu ortaya koyan. Bu da şu anlama geliyor: Temasları daha da 
azaltmalıyız! – Bu nedenden ötürü yer yer daha da sert kısıtlamalar getirmek 
zorundaydık. Bunun da Noel ve yılbaşı dönemi için sunduğumuz olanaklarla birlikte 
iyi bir şekilde üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. 
 
 
İçtenlikle teşekkür ederim! 
 
 
 


