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FEDERAL ŞANSÖLYE DR. MERKEL: Hanımefendiler, Beyefendiler, tam 
zamanında, henüz „Günaydın“ değil, “İyi Akşamlar“ diyebileceğimiz bir vakitte yetiştik 
sizlere. Bugün çok yoğun ve kanaatime göre çok önemli bir görüşmemiz oldu: Çünkü 
bir kere daha pandeminin yeni bir aşamasının eşiğindeyiz. Kaygısızca değil kesinlikle 
ama ki, bunu da söylemek bence çok önemli, haklı umutlarla girdiğimiz bir aşamanın 
eşiğindeyiz. Son aylarda hepimiz çok şey başardığımız için bugün umuttan ve yeni 
bir aşamaya geçişten bahsedebiliyoruz. Virüs sonbaharda dramatik bir şekilde 
yaygınlaştığında buna hep birlikte karşı durduk. Ve bu da zor ve bazılarımız için 
müthiş ağır kısıtlamalar pahasına oldu. Zaman zaman özgürlüğümüze, ekonomik 
düzenimize ve kültürel hayatımıza Almanya Federal Cumhuriyeti’nin tarihinde hiç 
olmadığı kadar müdahale edildi.  
 
Birlikte sert koşullara katlandık. Ama bugün şunu da söyleyebiliyoruz: Etkisini gördük, 
etkili oldu. Kazandığımız başarılarla birlikte gurur duyabiliriz. Bunun için vatandaşlara 
bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Noel döneminde yoğun bakım servislerimizi 
tehlikeli bir acil durum halinden ve tam da kapasite sınırları zorlanırken, yükün altında 
kalmaktan son anda kurtardık. Virüsün daha bulaşıcı olan mutasyonlarının bizde de 
giderek yaygınlık kazanmasını gözlemlediğimiz bu günlerde bile günlük enfeksiyon 
vaka sayımız Avrupa genelinde en düşük olanlar arasında.   
 
Bütün bunların yanısıra devletin büyük gayreti sonucunda yeniden bir kitlesel 
işsizliğin doğmasının önüne geçmeyi başardık. Ekonomimizin bu olağanüstü 
zamanın üstesinden gelmesi için devasa miktarları harekete geçirdik. Mükemmel 
olmayan birçok şeye rağmen Almanya, pandeminin ikinci dalgasına olan tepkisi 
üzerinden güçlü bir duruş sergiledi.  
 
Şimdi siyasetin görevi; zaten bugün saatlerce konuştuğumuz da buydu, atacağımız 
bir sonraki adımlarda akıllı davranmaktır.  Açılma adımları olmasını istiyoruz ama 
bunların bizi pandeminin seyri açısından geri savurmaması gerekiyor. Avrupa’da 
dramatik bir üçüncü dalganın birçok örneği var. Bu tehlike - hiç kendimizi 
kandırmayalım – bizim için de var. Bunun hep bilincinde olmak zorundayız.  
 
Buna rağmen bugün şunu söyleyebilirim: 2021 baharı bir yıl önceki bahardan farklı 
olacaktır. Bugün birçok bakımdan daha ileri bir noktadayız. Bunu da virüse karşı 
2020 yılında henüz elimizde olmayan iki yardımcımıza borçluyuz. Bu iki 
yardımcımızdan biri farklı aşı maddeleri, ikincisi de geniş bir yelpazeye yayılan test 
imkânlarıdır. İlkönce testlerden oluşan bu geniş yelpazeyi görüştük, aynı aşılama 
konusunu da görüştüğümüz gibi. Bu genişletilmiş test imkânları enfeksiyon seyrini 
daha iyi kontrol etmemize ve açılma adımlarını da güvence altına almamıza izin 
veriyor. Aşı, pandemiden çıkış yolumuzdur; en güvenilir yardımcımızdır. Virüsün 
gerçekten de üstesinden gelmenin yolu budur. Bu nedenden ötürü pandemi ile 



mücadelenin bu iki aracı bugün görüşmelerimizde geniş bir yer aldı. Ve 
görüşmelerimizin başını çektiler.  
 
İlkönce aşı konusu: Tehlike altında olanların çoğu, yani kurumlarda bulunan en 
yaşlılar ve tıbbi açıdan ve bakım açısından onlardan sorumlu olanlar geçen zaman 
zarfı içerisinde artık aşılandılar. Bu gerçek bir güvenlik artısıdır. Çok şükür bunu ölüm 
vaka sayılarının azalmasından da, ya da halen bakım yurtlarında Koronavirüs 
vakaları görülse bile hastalık seyrinin daha hafif geçmesinden de anlıyoruz.  
Uzmanlar, aşılamanın etkisini yakın bir zamanda daha da belirgin bir şekilde 
görmemizi bekliyorlar.  
 
Bugün, aşılamayı nasıl daha güçlü bir şekilde destekleyebileceğimiz ve mümkün olan 
ilk aşılama sayısının en üst sınırına ulaşılmasını nasıl organize edebileceğimizi 
uzunca ele aldık. Esnek davranılabilecek her imkânı değerlendirmek istiyoruz ve bu 
bağlamda zamanla yarıştığımızın da bilincindeyiz. Bu nedenden ötürü 
kararlaştırdığımız hususları sıralıyorum:  
 
Bir: Her bir aşı maddesinin, yani BioNTech- ve AstraZeneca aşı maddelerinin birinci 
ve ikinci aşısı arasındaki sürenin azami derecede kullanılması amaçlanıyor. Bu, ikinci 
aşının hep, tanınan sürenin - BioNTech için 42 gün, AstraZeneca için oniki hafta 
olmak üzere - ancak sonunda yapılması anlamına geliyor. Bu şekilde ilk aşılar daha 
çok insana daha hızlı yapılabilir. Daimi Aşı Komisyonu’nun tavsiyesi de bu 
doğrultudaydı.  
 
İki: Daimi Aşı Komisyonu AstraZeneca aşı maddesine büyük ihtimalle daha yüksek 
yaş grupları için de ruhsat verecektir. Alınan en yeni araştırma sonuçları da zaten 
bunu destekliyor.   
 
 
Üç: Değerlendirilmeyen aşı randevuları için akıllı bir yedek liste yönetimini geliştirmek 
istiyoruz. Bu bağlamda da esnek davranılması gerekli görülüyor. Sağlık Bakanları’nın 
ileriye dönük aşı yönetmelikleri de bunu güvence altına alacaktır. Aile hekimleri 
günümüzde de eyaletler üzerinden aşılama sürecine dâhil edilebiliyorlar. Bu, 
önümüzdeki hafta başında yürürlüğe girecek olan aşı yönetmeliğinde de tekrar 
belirtilecektir.  
 
Dört: Aşı merkezlerinde – federal eyaletlerin de bir kere daha teyit etmiş olduğu gibi – 
her zaman için çoklu vardiyalı çalışma sistemine geçilerek haftada yedi gün 
çalışılabilir; bunda hiç sorun yok.  
 
Beş: Mart sonu Nisan başı olmak üzere aşı maddelerinin aşı merkezlerinin yanı sıra 
aile hekimlerine teslimatı uygulamaya geçirilerek aşı konusuna daha çok esneklik 
kazandırılacak. Yani bu, aşı maddelerinin insanlara bir an evvel ulaştırılması 
anlamına geliyor ve bu alanda henüz kendimizi geliştirme potansiyelimiz olduğuna 
inanıyoruz.    
 
İkinci yardımcımız test yapmaktır. Hızlı testler ve de kendi kendine yapılan testler 
kişinin testin yapıldığı gün bulaştırıcı olup olmadığını iyi bir doğruluk oranıyla tespit 
ediyorlar. Bu tür testler o günkü temaslar açısından daha yüksek bir güvenlik 
sağlayabilirler. Özellikle de belirti göstermeyen ve test yapılmadan hastalandıkları hiç 
belli olmayacak hastalar çok iyi tespit edilerek bunların sebep verdiği temaslı zincirleri 



kesintiye uğratılabiliyor. Bu sistematik testleri de elbette günümüzde zaten mevcut 
olan antijen hızlı testlerinin yanı sıra ve kapsamlı bir şekilde kullanmak istiyoruz. 
Bunun üç ayağı olacak. 
 
Bir; Federal Sağlık Bakanı’nın daha önce teklif etmiş olduğu ve 8 Mart itibariyle 
kullanıma hazır olacak testler. Bunlar, her bir vatandaşın haftada bir yaptırabileceği 
ve masrafları federal devlet tarafından karşılanan, yani ücretsiz testlerdir. Yani bu 
imkân 8 Mart itibariyle geçerli olacak ve yerinde mevcut olan test merkezleri bunu 
üstleneceklerdir.  
 
İki; okul ve çocuk yuvalarında yapılan testler. Bunu federal eyaletler de sürekli 
vurguladılar. Burada sözkonusu olan, zaten günümüzde de kısmen bildiğimiz antijen 
hızlı testlerinin yapılıyor olmasıdır. Bunlardan yeterli sayıda var elimizde. Fakat 
teknolojik yenilikler sayesinde bu kendi kendine yapılabilecek testler çok daha kolay 
kullanılabilecekler. Bu testlerin eyaletler, okullar ve çocuk yuvaları için tedariki 
sözkonusu olduğunda biz, federal ve eyaletler düzeyinde olmak üzere bu konuya 
özel bir görev gücü oluşturacağız ve toplu sipariş ve teklifleri yönetecek platform 
sunucularını görevlendireceğiz. Yani bu, federal ve eyalet düzeyinde yakın 
işbirliğinde bulunulacak ve özel platform sunucuları tarafından üstlenilebilecek bir 
hizmettir.  
 
Üç; Sektörün talebi karşılama durumuna göre hem geleneksel hem yeni tip antijen 
hızlı testlerinin çalışanlara sunulması. Federal hükümet bu bağlamda başlatılan 
görüşmeleri Cuma günü sürdürecektir.  
 
Dolayısıyla burada kapsamlı bir şekilde görüştük. Açılma tedbirlerimize eşlik edecek 
yardımcılarımız bunlardır.  
 
Sonra tahmin ediyorsunuzdur, çok yoğun bir şekilde önümüzdeki açılım adımlarını 
ele alarak beş adım kararlaştırdık. Bunlardan birincisi okullar için belli bölgesel 
açılımların 1 Mart tarihinden hemen önce ve 1 Mart itibariyle de kuaför ve berberler 
için olmak üzere, yani Mart ayı başı itibariyle mümkün olması ya da yürürlüğe girmiş 
olmasıdır.  
 
İkinci açılma adımı, 8 Mart itibariyle atılıyor. Bu bağlamda ikinci adım itibariyle her bir 
açılma adımını aynı örneğe göre biçimlendirdik. Bu birinci, ikinci, üçüncü dördüncü ya 
da beşinci açılma adımı olsun, dediğimiz hep aynı; istikrarlı ya da düşüşe geçen bir 
eğriye ihtiyacımız var. Açılma adımları ya, insidans değeri 50’nin altında olursa – o 
zaman şartlar kolaylaşıyor; bunu birazdan açıklayacağım – ya da, insidans değeri 
50’nin üstünde olduğu zaman şeklinde ikiye ayrılıyor. 50’nin üstünde olduğu zaman 
daha önce çok sık değindiğim farklı alanlarda – temas kısıtlamalarından okullardaki 
imkânlara, kültür, ticaret, gastronomi ve benzeri alanlara kadar – daha kısıtlayıcı 
tedbir paketleri hazırlanacaktır. 
 
Her bir açılma adımı ancak bir önceki adımın 14 gün sonrasında istikrarlı ya da 
sayıların düşüşe geçmesi şeklinde bir gelişme olursa atılabilecektir. Yani, 2. açılım 
adımı atıldıktan 14 gün sonra insidansa bakılır. İstikrarlı mıdır? Hatta insidans değeri 
gerileme mi gösteriyor? O zaman bir sonraki açılım adımı atılabilir.  
 
Bir açılma adımından diğerine geçişte insidans 100’ü geçerse, yani 50’nin ikiye 
katlanması söz konusu olursa o zaman bunun üç gün arka arkaya bu şekilde devam 



etmesi sonucunda dördüncü gün, tekrar başa, yani 8 Mart önceki duruma dönülmesi 
zorunludur. Bu, sayıların katlanarak artması durumunda acil fren uygulayacağımız 
anlamına geliyor. 100 rakamının nedeni bu; 50’nin iki katı olduğu için. İşte o zaman 
tekrar 8 Mart öncesine geri dönülmesi gerekiyor.  
 
Bu; RKI tavsiyelerine baktığımız zaman, 50’nin üstüne çıkan insidans değerinin her 
zaman çok tehlikeli görüldüğü bir alanda hareket ettiğimiz anlamına geliyor elbette. 
50’nin üstünde kalan bir değerde temas zincirinin takibinin çok daha zor olduğunu 
biliyoruz. Ama siyasi açıdan bir takdir alanı, bir nevi pay bırakıyoruz. Çünkü yeni test 
imkânlarına güveniyoruz ve bu şekilde, atacağımız diğer açılım adımlarında önümüzü 
daha iyi görebileceğimizi ve her açılma adımını birer birer atacağımızı söylüyoruz.   
 
8 Mart itibariyle insidans değeri 50’nin altında kalırsa, metrekare kısıtlaması şartıyla 
perakende satışlar başlayabilir. İnsidans değeri 50’nin üstünde olursa “Click and 
Meet“ kuralı devreye girer. 50’nin üstünde kalan insidans değerinde müzeler, 
galeriler, hayvanat bahçeleri ve botanik parklar önceden yer ayırtma şartıyla ve 
ziyaretçi sayılarının belgelenmesiyle açılabilir. Ayrıca az sayıda insanın açık havada 
spor yapma imkânları da biraz genişletiliyor.  
 
İstikrarlı ya da düşüşe geçen bir insidans değerinin 14 gün boyunca kalıcı olması 
şartıyla yani en erken 22 Mart tarihinde bir sonraki açılış adımını atabiliriz. Bu sefer 
gastronomide dış mekânların açılması söz konusu olur.  Eğer insidans değeri 50’nin 
üstünde ise önceden yer ayırtılması gerekir; insidans değeri 50’nin altında ise buna 
gerek olmaz. Tiyatro, konser ve opera binaları ve sinemalar açılır. Sadece hızlı test 
yaparak bir güvence sağlanır. İnsidans değerinin 50’nin altında olması halinde ise 
test sonucu talep edilmez, bir de belli spor imkânlarının yolu açılır.  
 
Bundan en erken 14 gün sonrası için, yani 5 Nisan tarihinde bir diğer açılma adımını 
daha göz önünde bulunduruyoruz. Bu sefer insidans değerlerinin istikrarlı seyri 
halinde perakende satış yerlerinin açılması ve daha çok spor imkânının mümkün 
olması söz konusu olacak. Hatta insidans değerinin 50’nin altına düşmesi halinde 
açık havada en fazla 50 kişilik katılım şartıyla serbest zaman etkinlikleri mümkün 
olacak.  
 
Bu şekilde kademeli bir planlamamız oluştu. 22 Mart tarihinde - oteller, kiralık tatil 
konutları ve diğerleri gibi – diğer alanlarda nasıl devam edeceğimizi görüşeceğiz.   
 
Yani önemli olan gerektiği zaman acilen frene basmamız ve bu zorunluluğa 
gerçekten de kesin bir şekilde uymamızdır: Eğer üç müteakip gün insidans 100’ün 
üstünde ise, bir sonraki gün 8 Mart öncesinde uyguladığımız tedbirlere geri dönmek 
zorundayız.   
 
Sanırım güvenli bir planlama yaptık. Planımız kademeli bir ilerlemeyi esas alıyor. 
Benim için çok ama çok önemli olan, hazırladığımız paketlerin fazla büyük 
olmamasıydı. Buna rağmen, gelişen mutasyonlar ışığında – bunlar şu anda yüzde 50 
oranına ulaştı; önümüzdeki günlerde elbette İngiliz mutasyonunun hâkimiyet 
kazandığını ve virüsün aslının kaybolduğunu göreceğiz – son derece hassas bir 
dönemde bulunduğumuzu biliyoruz. Bu nedenden ötürü herşey diğer temas 
kısıtlamalarının tümüne, diğer AHA (Mesafe, Hijyen, Maske) kurallarının tümüne ve 
pandemi esnasında alışkanlık kazandığımız ne varsa bunların tümüne tam olarak 



uymamıza bağlı olacaktır. Test yapılıyor olsa dahi bu, mesafe kurallarına ve 
diğerlerine uymaya gerek kalmadığı anlamına gelmez.   
 
Evden çalışmayı 30 Nisan tarihine kadar uzatıyoruz. Özellikle etkinliklere katılım, açık 
hava gastronomisi ve benzeri yerler için Almanya genelinde eyaletlerin tercihine göre 
bir elektronik temas takip sisteminin kurulması üzerinde çalışacağız. Örneğin “Luca“ 
sistemini biliyorsunuz. Eyaletler kısa vadede bunun gibi bir sisteme  karar verecekler. 
Bu sistem de sağlık dairelerine bağlanacak ve Almanya genelinde uyumlu ama 
eyaletlerin yetki alanına bağlı bir elektronik temas takibini gerçekleştirebileceğiz.    
 
Ekonomik yardımlar için acil durum fonu oluşturacağız. Ayrıntıları pek yakın zamanda 
açıklığa kavuşturacağız. Ama bunun maliyeti yarı yarıya olmak üzere federal ve 
eyaletler düzeyinde paylaşılacak.   
 
Koalisyon hükümeti kapsamında kararlaştırdığımız çocuk bonus ödemesini maddi 
olarak federal hükümet üstlenecek. Bir diğer Eyalet Başbakanları Konferansı’nda;  
kapanma tedbirlerini sürdürme zorunluluğunun devam etmesi halinde çocukların 
hastalık durumunda ebeveynlerine tanınan izin günü sayısının artırılmasını bir kere 
daha ele alacağız.    
 
Sanırım oldukça sert bir pazarlık yaptık. Büyük umutlar bağlanan bir aşamadayız. Bir 
çok insanın bu sürece ne kadar büyük umut bağladığını biliyorum. Eminim umutlarını 
hayal kırıklığına uğrattıklarımız da olacak. Fakat fazlasıyla bir ileri bir geri gitmek 
zorunda kalmanın çok daha fazla kişiyi hayal kırıklığına uğratacağına inanıyoruz. Bu 
nedenden ötürü bu olanaklardan yararlanmak istiyoruz.   
 
İnsidans değeri 35’in altında olan yerel yönetimler ya da bölgeler için – federal 
eyaletler düzeyinde buna henüz ulaşılmadı – bir anlaşmaya daha vardık. Bu yerlerde 
temas imkânları bir kere daha genişletilebilecek. Yani sadece iki hane halkından beş 
kişi değil - ki, çocuklar sayılmıyor – bir hane halkı artı iki diğer hane halkı, yani 
aslında üç hane halkı buluşabilecek. Yani gayretimizin bulunulan yerde enfeksiyon 
bulaştırmamak için çalışılmasına değsin istiyoruz.  Bu şekilde yerinde tedbirlerle ve 
artık eyalete göre çalışarak çeşitlilik yarattığımıza ve bunun herkesi mümkün olduğu 
kadar normal bir yaşama geri dönme yolunda daha çok çaba göstermeye 
özendireceğini umuyoruz. Zaten hedefimiz de budur.  
 


