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Enstitüsü’nün günlük güncel sayıları hepimize umut veriyor. Bizi aynı zamanda 
cesaretlendiriyorlar. Çünkü en azından şu an için yeni enfeksiyon sayıları geriliyor ve 
yoğun bakım servislerinde – Allaha çok şükür! – tedavi gören daha az insanımız var. 
Bütün bunlar Almanya’da insanların göğüslediği bu ağır kısıtlamaların karşılığını 
almaya başladıklarına işaret ediyor. Bu sebeple içtenlikle teşekkür ederim. 
 
Buna rağmen Başbakanlar ve ben 25 Ocak tarihinde değil, bugün biraraya gelerek 
istişarelerde bulunmak istedik. Bunun için önemli bir sebebimiz var. Çünkü virüsün 
yayılmasını kontrol altına almaya yönelik tüm çabalarımız bugün; 5 Ocak tarihinde 
olduğundan daha net bir şekilde gördüğümüz ciddi bir tehlike ile karşı karşıyadır. Bu 
da virüsün, sadece orada olmasa da öncelikle İngiltere ve İrlanda’da görülen 
mutasyonudur. 
 
Bu neden bu denli tehlikelidir? - Çünkü şimdiye kadarki epidemiyolojik bulgular 
virüsün bu mutasyonunun çok daha bulaşıcı olduğuna ve hem İngiltere hem de 
İrlanda’da olağanüstü artışa geçen enfeksiyon sayılarının ana nedenlerinden birini 
teşkil ettiğine işaret etmektedir. Virüsün bu mutasyonu bizde tespit edildi. Fakat 
miktarını tam olarak bilmiyoruz. Ama tek tek durumlar biliniyor. Bilim insanları henüz 
dominant olmadığını söylüyorlar. Henüz tehlikeyi tam olarak kontrol altına almaya bir 
nevi zamanımız var. Ama bundan şimdi kalkıp da, harekete geçmek için 
istemediğimiz kadar çok zamanımız var diye bir sonuca varmak da elbette yanlış 
olur. Hemen şimdi harekete geçmeliyiz. Bugünkü görüşmelerde en azından benim, 
ama hepimizin de aklında olan buydu. Virüsün bu mutasyonunda yatan bu tehlikenin 
önüne geçmenin tam zamanıdır şimdi. Burada sözkonusu olan önlem almaktır. Eğer 
mutasyon bizde yayılmış olsaydı enfeksiyon sayılarında – diğer ülkelerde olduğu gibi 
– patlama olurdu ve bunun sonucunda bizim de hastanelerimiz kontrolü zor bir 
duruma düşerlerdi. 
 
Bu nedenden ötürü bugün bir kere daha istişarelerde bulunduk ve Almanya’da 
enfeksiyon sayılarının gerilemesini tekrar çarpıcı oranda hızlandırma amacıyla ek 
tedbir ve kısıtlamalara karar verdik. Konu budur. Biliyoruz ki, enfeksiyon sayıları 
düşük olursa virüs mutasyonunun da daha çok yayılma şansı pek yoktur. Bu 
nedenden ötürü şu an gittiğimiz – düşen enfeksiyon sayıları – yolunda devam 
ediyoruz ve bu yolu ek tedbirlerle hızlandırmak istiyoruz. Bunun anlamı, bütün bunları 
ülkemiz adına önlem almak için, vatandaşların sağlığı adına önlem almak için, ama 
bir de adeta patlayan bir yükselişten çok büyük zarar görecek ekonomi ve iş dünyası 
için önlem almak için de yapıyoruz. 
 
Kararların ayrıntıları: 
 
Burada ilkönce; 31 Ocak tarihine kadar sınırlı olan tüm tedbirleri 14 Şubat tarihine 
kadar uzatmak zorunda olduğumuz konusunda anlaştığımızı vurgulamak isterim. Bu 
elbette devasa bir adım ve bunun vatandaşlar için olduğu kadar diğer tüm çevreler 
açısından ne anlama geldiğini de biliyoruz.  
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İkinci konu, özel buluşmaların şekli açısından şimdiye kadar izin verilen haliyle 
devam edilecek: Tek bir hane halkı ile hane halkından olmayan bir diğer kişi. Fakat 
bulaşma açısından ve sürekli tekrar temasların ve enfeksiyon zincirlerinin 
oluşmaması için; buluşulan insan sayısının mümkün olduğu kadar küçük ve kişilerin 
de mümkün olduğu kadar aynı kişiler olmasının en iyi yöntem olduğuna dikkat 
çekeriz. 
 
Daha yüksek koruyucu etkinin sağlanması amacıyla tıbbi maske kullanım 
yükümlülüğünün kapsam alanını genişlettik. Yani cerrahi maskeler ya da FFP2 tipi ya 
da KN95/N95 tipi maskelerin kullanılacağı alanları. Dolayısıyla toplu taşıma araçları 
ile dükkan ve mağazalarda bu tür tıbbi maske takılması zorunlu olmuştur. Genel 
olarak insanlarla daha yakın ya da uzun temasların sözkonusu olduğu durumlarda da 
tıbbi maske takılması tavsiye edilir. 
 
Hedefimiz, toplu taşıma araçlarında oluşan temasları yolcu sayılarının çarpıcı oranda 
gerilemesi sayesinde genellikle mesafelerin korunabileceği şekilde azaltmaktır. Bu 
hedefe nasıl ulaşmak istiyoruz? – Bir yandan geniş kapsamlı olarak evden çalışma 
imkânlarından faydalanmamız aracalığıyla – ki, bu bağlamda; geçen sene Mart 
ayında elde ettiğimiz değerlerin çok gerisinde kalıyoruz – iş ve okul trafiğinin yoğun 
saatlerinde yolcu sayılarını azaltmak için elimizden ne geliyorsa yaparak ve de bunu 
tıbbi maske kullanımı yükümlülüğü ile destekleyerek. 
 
 
Çocuk ve okullar açısından gerekli olanlar konusunda uzun süren istişarelerde 
bulunduk. Mevcut durumun sözkonusu çocuk ve ebeveynlerin muazzam 
kısıtlamalara maruz kalmasına sebep verdiğini hepimiz biliyoruz. Fakat SARS-CoV2 
virüsünün B.1.1.7 mutasyonunun çocuk ve gençler arasında da önceki virüste 
olduğundan daha yoğun bir yayılma gösterdiğine ilişkin ciddiye alınması gereken 
bulgular var. Bu nedenle bir kere daha 13 Aralık 2021 tarihli karara dikkat çekiyoruz. 
Bu kararı 14 Şubat 2021 tarihine kadar uzatmak zorundayız. Uzun tartışmalar 
sonucunda bu konuda görüş birliğine vardık. Bu durumda okulların prensip olarak 
kapalı kalması, yani yüzyüze eğitim yükümlülüğünün askıya alınması sürecektir. 
Çocuklara yönelik gündüz bakım yerlerinde de aynı uygulama sözkonusudur. 
 
Eğitmenlerin ve öğretmenlerin hizmetlerinin değerini biliyoruz ve bunun için altını 
çizerek tekrar kendilerine pandeminin üstesinden gelmek üzere özellikle çocuklar ve 
gençler açısından sundukları katkıdan ötürü teşekkür ediyoruz. 
 
Tekrar yaşlı huzur ve bakım evleri konusuna geliyoruz. Bu konuda son günlerde 
onbinlerce federal ordu mensubu askerin yardım etmeye ve testleri yapmaya hazır 
olması sayesinde bir kere daha pratik bir adım attık. Yaşlı huzur ve bakım evleri 
açısından geçerli olan engelli insanlara yönelik kurum ve kuruluşlar açısından da 
geçerlidir. Bu çok önemlidir, çünkü bunlar hukuki açıdan farklı bir alana girdikleri için 
çoğu kez unutulurlar. Bunu kesinlikle istemiyoruz. 
 
 
Kilise, havra ve camilerde ibadete ve diğer dini cemaatlerin toplanmalarına yönelik 
açıklamalarımız var. Bunlara ancak belli kesin koşullar altında izin veriliyor: Mesafe 
bırakılması, maske – tıbbi maske olmak üzere – ve birlikte söylenen ilahi ve ayinlerin 
yasak olması. On kişiden fazla kişinin biraraya geleceği etkinliklerin, eğer önceden 
dini cemaatin belli resmi makamlarla vardığı genel bir anlaşma yoksa, yetkili resmi 
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makama (Ordnungsamt) etkinlikten en azından iki iş günü öncesinden bildirilmesi 
gereklidir. 
 
Bugünkü tartışmalarımızın odak noktasını okul ve çocuklara yönelik gündüz bakım 
evlerinin yanı sıra bir kere daha evden çalışma konusu belirledi. Bu bağlamda artık 
hukuki bir yaklaşımımız olacak. Bu konuyu 5 Ocak tarihinde de tartışmıştık. Federal 
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ilk etapta 15 Mart tarihine kadar sınırlı bir yönetmelik 
çıkaracaktır. Bu yönetmeliğe göre işverenler çalışanlarına mümkün olan her alanda 
ve işin mahiyetinin buna elverişli olması halinde evden çalışma olanağını tanımak 
zorundadırlar. Bu şekilde işyerindeki temasların olduğu kadar işe gidiş gelişlerde de 
temasın azaltılacağından yola çıkıyoruz. Çalışanlardan bu imkânlardan gerçekten 
faydalanmalarını rica ediyoruz. 
 
Bizzat yerinde bulunma gereksiniminin halen olduğu yerlerde elbette çalışanlara 
mümkün olduğu kadar iyi bir korumanın sunulmasını istiyoruz. Bu nedenden ötürü 
çalışma alanlarını kullananların sayısının azalması zorunludur. Yeterli mesafelerin 
mümkün olmadığı yerlerde tıbbi maske takılması zorunludur. 
 
 
İşverenlerden, toplu taşıma araçlarında aynı zamanda yolculuk yapan yolcu sayısının 
azalması için işbaşı ve işten çıkış saatlerinde de belli esneklikler doğrultusunda etkin 
olmalarını rica ediyoruz. 
 
Evden çalışma konusuyla çok yakın ilgisi olan dijitalleşmeyi ileriye taşıyabilmemiz için 
belli amortisman imkânları yaratılmaktadır. Bunun özendirici ve iyi bir adım olduğunu 
düşünüyorum. Bu adımın faydasını gelecekte de göreceğiz. 
 
Birçok ilçenin 50 olarak hedef aldığımız insidans değerine erişmediğini ele aldık. Bu 
insidans değerine henüz erişilmeyen yerlerde genel kurallardan daha kapsamlı yerel 
ve bölgesel tedbirlerin alınabilmesi aracılığıyla yedi günde 100 bin kişi başına 50 yeni 
vaka şeklindeki insidans değerine giderek daha çok yaklaşılacağını düşünüyoruz. 
 
Ayrıca tekrar uzun bir süre aşı konusu hakkında konuştuk. Bu konuda elbette 
üreticilerin güvenilirliğine bağlıyız. Hepimiz Pfizer’in teslimat sürelerinde birdenbire 
değişikliğe gittiğini gördük. Bunun, eyaletlerin toplam lojistiği açısından büyük etkisi 
oluyor. İlk önce yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı imkânı sunmak için bizim 
payımıza düşen ne varsa hepsini ortaya koymak istediğimiz konusunda karşılıklı 
olarak anlaşma sağladık. Bu bağlamda elbette gereken aşı dozlarının gerçekten de 
kullanıma hazır olmasına bağlıyız. Ama bizim payımıza düşen ne varsa hepsini 
yapacağız. 
 
Sekanslama konusunu da ele aldık. Çünkü şu an beklentimiz, sandığımızın aksine, 
mutasyona uğrayan virüs hakkında daha çok bilgi alacağımız şeklindedir. Federal 
hükümet Şubat ayı başına kadar bir ilk değerlendirmeyi sunacaktır. Uzmanlar, 
özellikle de Profesör Drosten bize dün, iki ila üç hafta içerisinde daha iyi bir nicel 
analiz elde etme şansımızın olabileceğini söyledi. 
 
Tekrar, eğer bir açılım stratejisi konusunda karşılıklı görüş birliği sağlamak istiyorsak 
o zaman elbette enfeksiyon seyrinin kontrolünü yeniden ele geçirmemiz ve bunu 
korumamız gerektiğini de görüştük. Bu, temas zincirinin eksiksiz bir şekilde takip 
edilmesinin güvencesini verebilmemiz anlamına gelir. Bu da, sağlık dairelerinin 
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personel ve örgütlenme açısından daha güçlü desteklenmek zorunda olduklarını 
gösterir. 15 Şubat tarihine kadar kalan zamanımızı bunun koşullarını yaratmak için 
kullanmalıyız. Bunun için SORMAS sisteminin kullanılması, yani Almanya genelinde 
iletişim ve daha kolay temas takibinin mümkün olması için arayüzlerin oluşturulması 
öngörülmüştür. 
 
 
Benden son olarak da Avrupa konusunda bir açıklama: Perşembe günü Avrupa Birliği 
zirve toplantısını video konferans olarak gerçekleştireceğiz. Tamamen bilinen ve 
birçok Başbakan tarafından da bugün burada söylenmiş olduğu gibi Almanya birçok 
ülkenin ortasında yer almaktadır. Burada ne yaparsak yapalım, diğerleri de aynı 
şekilde konunun üstünde durmazlarsa, başarılı olmayız. 
 
Danimarka ve Hollanda gibi komşu ülkelerin de tedbirleri yoğunlaştırma konusunu ele 
aldıklarını biliyorum. Fakat komşu ülkelerimizin gerçekten hepsinin aynı yönde 
çalışmalarını sağlamak zorundayız. Eğer bu böyle olmazsa, biz de Almanya’ya giriş 
konusunda önlem almak zorunda kalırız. Çünkü burada vatandaşların yaptıklarını ve 
onlara yüklediğimiz görevleri düşünürsek; bu gayretleri, virüsü sürekli ülkeye 
taşıyarak boşa çıkartmamalıyız. Bu da çok büyük bir konu. Avrupa genelinde uyumlu 
bir tutumu gerekli kılıyor. Bu sadece Avrupa Birliği kapsamında değil, Avrupa Birliği 
üyesi olmayan İsviçre gibi komşu ülkeleri de içeren bir konudur. 
 
Alınan kararlar genel hatlarıyla bunlardı. Uzun sürdü. Sanırım buna değdi. İnsanların 
tekrar katlanmalarını istemek zorunda kaldığımız durum zor bir durum. Ama 
önceliğimiz, koruyucu önlemlerin alınması prensibidir. Bu sorumluluğu yerine 
getirmek zorundayız ve işte bugün yaptığımız da buydu. 


