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FEDERAL ŞANSÖLYE DR. MERKEL: Hanımefendiler Beyefendiler, kararlaştırmış 

olduğumuz gibi bugün tekrar federal hükümet ile Eyalet Başbakanları arasında bir 

konferans düzenleyerek görüşmelerde bulunduk. 

 
Kısaca tekrar bir güncel durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Bugünkü insidans 

değeri yedi günde 100 bin kişi başına 68 enfeksiyon. Aşı zirvesi dışında yaptığımız 

son konferansımızda, yani 25 Ocak tarihinde, insidans 111’di. Bu demektir ki, 16 gün 

gibi bir zaman dilimi içerisinde belirgin bir fark yarattık, eksi 43’ü başardık. Bu da, 

bizim için belli bir anlamı olan ve 50 olarak belirlediğimiz insidans değerine ulaşılır ya 

da görülebilir bir mesafede yaklaştığımızı gösteriyor. 25 Ocak tarihinde insidansı 

50’nin altında olan dört ilçe vardı. Bugün insidansı hatta 35‘in altında olan 45 ilçe var 

ve 100’den fazla ilçede insidans 50’nin altında. Gerileme hızı her ne kadar yavaşladı 

ise de insidans değerlerinde tutarlı bir düşüş var. Yoğun bakım yatak doluluk sayısı 

halen geçen bahar aylarının azami değerinden 800 fazla ama Aralık ayı sonu, Ocak 

ayı başında olduğunun 2000 altında. 

 

Bu gelişmeye bakıldığında çok memnun olunabilir – gerçekten de çok memnun 

olabiliriz. Başta, özel hayatlarındaki tutumlarıyla ama bir çoğu da evden çalışarak ve 

daha az seyahat ederek bunu mümkün kılan vatandaşlara teşekkür etmek istiyorum. 

Onlara teşekkür borçluyuz. Ve aldığımız tedbirlerin çoğu kez her ne kadar çok sıkı, 

çok sert, çok yorucu da olsalar, etkisini gösterdiğini görüyoruz. 

 

Bugün şimdi bundan sonra nasıl devam edeceğimizi görüşmek istedik ve bunu 

maalesef geçen sene hiçbirimizin henüz öngörecek durumda olmadığı bir gelişme 

ışığında yapmak zorundayız; bu da, virüsün çeşitli mutasyonlarının oluşması 



gelişmesidir. Bu değişen virüslerle ilişkili ilk raporu Almanya’da Ocak ayı sonunda 

yapılan sekanslama aracılığıyla aldık. O zaman bize genel olarak İngiliz varyantının 

yüzde 5,7 oranında ve Güney Afrika varyantının bunun altında kalan vakaları 

tanıtıldı. Yani bu mutasyonun artık gerçek olduğunu biliyoruz ve bu da, sayının 

giderek artacağı anlamına gelir. Soru şu, ne kadar hızlı artış gösterecektir? R-

faktörümüzün 0,7’nin altında olmadığını; çoğunlukla 0,8 ila 0,85 arasında seyrettiğini 

biliyoruz. Bu varyant 0,3 oranında daha saldırgansa, reprodüksiyon değerimiz yine 

birin üstüne çıkar ki, buradan da çok hızlı bir şekilde sayıların katlanarak büyümesine 

geçmiş oluruz. 

 

Bu bakımdan bu gelişmenin içerdiği ve mücadele etmek zorunda olduğumuz bir 

üçüncü dalga var. Ve bununla ancak, insidans değerlerinde gerçekten düşüş sağlar 

ve sağlık daireleri virüsü, temasları tekrar takip edebilmeleri sayesinde yeniden 

kontrol altına alırlarsa mücadele edebiliriz. O zaman tedbirleri hafifletme adımları 

atılırken de insidansı düşürmeye devam edebiliriz ki, yapmak istediğimiz tam da 

budur. Uzmanların, mutasyona uğrayan virüslerin şimdiye kadar mevcut olan virüsün 

üstüne hakimiyet kurabileceğini söylediklerini göz önünde bulundurursak şimdi ile 

Mart ayı ortasına kadarki zaman aralığı son derece büyük bir önem kazanıyor. Bu 

nedenden ötürü insidans değerlerimizi düşürmeye devam etmek ve çok dikkatli 

olmak zorundayız. 

 

Sağlık dairelerinin temaslı takibinin yanısıra burada, test olanaklarının genişletilmesi 

de bir rol oynuyor. Çünkü bahar aylarında olduğundan tamamen farklı olarak artık 

hızlı test imkânlarımız vasıtasıyla – ve belki de yakın zamanda kendi kendine test 

yapma yolu da açılarak – önceden olmayan denetim imkânlarımız olacak. 

 

Dalgalar şeklinde bir aşağı bir yukarı, açıl kapan döngüsüne girmemek için elimizden 

gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Bunun için de açılma ve kapanma süreci kararlarını 

dikkatle alıyoruz ve ölçütümüz, her bir attığımız adımın doğurduğu etkiyi ve bunun 

vaka sayılarının seyri açısından ne anlama geldiğini izlemek zorunda olmamızdır. 

 

Bugün tekrar belli tedbirleri korumamız gerektiğinin altını çizdik. Örneğin temasların 

kısıtlanması ve gerekli olmayan özel seyahat ve ziyaretlerin yapılmaması. Evden 



çalışmaya yönelik ve şimdilik 15 Mart tarihine kadar geçerli olan çağrımız da çok 

ciddiye alınmalıdır. 

 

Eğitimin başta gelmesi gerektiğini biliyoruz; bunu hepimiz sürekli söyledik. Bu 

nedenden ötürü gündüz çocuk bakımı ve okul konuları son derece önemlidir. Benim 

çocuklara yönelik gündüz bakım yerleri ve de okulların açılmasına ilişkin şahsi 

görüşüm bunların daha çok 1 Mart itibariyle açılması doğrultusundaydı. Çünkü 50’nin 

altında kalan bir insidansa erişme bakımından bu tarihi öngörmenin oldukça yakın bir 

ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ama federal bir devlette yaşadığımızı da biliyorum. 

Sonuç itibariyle federalizmin, kimi zaman biraz yorucu da olsa, merkeziyetçilikten 

daha iyi bir düzen olduğundan kesinlikle eminim. Okullar ve gündüz çocuk bakımı da 

hiç tartışmasız eyaletlerin özbeöz yetki alanına girer. Bu durumda benim Federal 

Şansölye olarak Avrupa Birliği’nde oybirliği ile alınması gereken kararlarda olduğu 

gibi veto hakkım varmışcasına kendi görüşümü kabul ettirmem elbette mümkün 

değildir. Bu nedenden ötürü şunu dedik: Eğitim konusunda eyaletlerin egemenlik 

hakkı geçerlidir ve eyaletler bu konuda – eyalet temsilcileri bunu eminim 

açıklayacaklardır – kendi sorumlulukları altında karar vereceklerdir. Aramızda bu 

konuda o kadar farklı bir görüş olmasa da benim için 50 oranında bir insidans 

değerinin ölçüt alınması çok önemlidir. 

 

Bunun dışında oldukça yüksek seviyede görüş birliği sağladığımız için bu kararları 

şimdi burada tespit edildiği şekliyle birlikte aldık.  

 

Berber ve kuaförlerin 1 Mart itibariyle açılmalarını kararlaştırdık; özellikle bu tarihte 

büyük bir olasılıkla Almanya genelinde 50 oranında bir insidansa ulaşılmış olacağı 

için. 

 

Sonra şu konuyu ele aldık: Bir sonraki açılış adımları hangileri olacaktır? Bu bir 

sonraki açılış adımları açısından çok önemli olan, bir yandan bir perspektif sunarken 

diğer yandan da elbette her zaman için geleceği bilemeyeceğimizi de kabullenmemiz 

gerektiğidir. Bu nedenden ötürü dedik ki; bugünkü bakış açımızdan yola çıkarak – 

özellikle virüs mutasyonlarının yaygınlaşması ışığında – bir sonraki açılış adımı 

eyaletler tarafından ve yedi gün insidansının istikrarlı bir şekilde 100 kişi başına en 

fazla 35 yeni enfeksiyon vakası şeklinde atılabilir. Bu bir sonraki açılış adımının – 20 



metrekare başına bir müşteri kısıtlaması ile – perakende satış yerlerinin, müze ve 

galerilerin ve de henüz kapalı olan ve fiziksel temas içeren hizmet sunan işletmelerin 

açılmasını kapsaması amaçlanmıştır. Eyaletler genelinde bu yapılınca komşu 

ülkelerle de elbette bu doğrultuda önlemlerin alınarak alış veriş turizminin önüne 

geçilmesi gerekecektir. Burada belirttiğimiz diğer alanlar için de, yani kişisel ile 

kültürel, grup halinde yapılan spor, serbest zaman, gastronomi ve otelcilik 

alanlarındaki temas kısıtlamasında da adım adım daha çok açılma basamağına karar 

vereceğiz. 

 

Okullar ile berber ve kuaförlerin açılmasından sonraki bu ilk daha büyük adımı 

nitekim tutarlı bir şekilde istikrar gösteren ve azami 35 yeni enfeksiyondan ibaret bir 

insidans değeri olursa atabiliriz. Sanırım bu da herkesin ölçüt alabileceği bir tespittir. 

Şunu soranlar oluyor: Bu öyle düşük bir değer ki, buna ulaşmak mümkün olur mu? 

Bu konuda baştan söylediğime tekrar işaret etmek isterim: Geçtiğimiz günlerde – 25 

Ocak tarihi o kadar geride kalmadı – insidansı 43 puan düşürmeyi başardık. 50 ile 35 

arasında 15 puanlık bir düşüş sözkonusudur. Düşüş seyri devam ettikçe – elbette 

tüm diğer kısıtlamaları gerçekten yerine getirmemiz şartıyla – bu sayıya ulaşmamız 

gayet mümkündür. Yani ulaşılabilir bir mesafededir. 

 

Sonra aşılama, yaşlı huzur ve bakım evlerine yönelik daha çok destek ve diğer 

konuları da ele aldık – tüm bunları şimdi ayrı ayrı sıralamak istemiyorum; 

Kararımızda açıklanıyor. 

 

Sadece Federal Ekonomi Bakanı’nın bugün, bir an önce ve acilen beklenilen Geçiş 

Dönemi Yardımları III ile ilgili bir duyurumda bulunabildiğine dikkatinizi çekmek 

istiyorum. Bu da, yardımlara bugün öğleden sonrası itibariyle elektronik ortamda 

başvuru yapılabilmesidir. Bu şekilde; hep vadedilen takvim yerine getirildi. Başvuru 

sahipleri bir kaç gün içerisinde – Ekonomi Bakanı burada kesin konuşuyor: en geç 15 

Şubat tarihine kadar – otomatik bir yöntemle ayda 100 bin, toplam 400 bin Avro 

tutarına kadar varan cömert avans ödemelerinden faydalanacaklar. Nihai ödeme 

kararları eyaletler tarafından Mart ayı itibariyle çıkartılacak. Sanırım bu, gerçekten 

büyük likidite sorunları olan ve şimdi Korona pandemisi ile bağlantılı olarak da elbette 

özel bir mağduriyet yaşayan birçok çevre için önemli ve bir an önce beklenilen bir 

haber verebildik bugün. 



 

Bugün aldığımız kararlara yönelik benim söyleyeceklerim bu kadar. 3 Mart tarihinde 

tekrar buluşacağız ve elbette daha çok konuyu ele alıp en önemlisi de durum analizi 

yapacağız. Virüs mutasyonlarının giderek artan payı ışığında durumu yeniden 

değerlendirmek zorunda kalacağız; dolayısıyla 3 Mart tarihini çok iyi buluyorum. Yani 

bugün aldığımız kararlar şimdilik 7 Mart tarihine kadar geçerli olacaklar. 


