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Dünyada toplam vaka sayısı 1.6 milyon oldu. DSÖ Avrupa, Türkiye’deki vaka artış hızından 

duyduğu endişeyi belirtti. Türkiye, bu hafta yeni vaka sayısında 7. sırayı korur iken, dünya 

ortalaması 1 milyonda 12.3 olan ölüm oranı Türkiye’de 1 milyonda 11 olmuştur (Worldometers). 

 

 

20'inci vakadan sonra aynı süre içinde bazı ülkeleri karşılaştırdığımızda Türkiye’nin aynı 

süre içinde diğer ülkere göre vaka sayısının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Örneğin 

pandeminin en ağır yaşandığı İtalya’da 20. vakadan sonraki 25. günde 31.506 toplam vaka 

var iken, Türkiye’de bu sayı 42.282 olmuştur. (Consulta Araştırma) 

 

 

 

 

 

Worldometers

Toplam 

Vaka Yeni Vaka

Toplam 

Ölüm Yeni Ölüm İyileşen
Ölüm/ 1 

Milyon kişi

DÜNYA 1,603,652 85,589 95,692 7,234 356,352 12,3

ABD 468,566 33,536 16,691 1.900 25,928 50

İSPANYA 153,222 5,002 15,447 655 52,165 330

ALMANYA 118,235 4,939 2,607 258 52,407 31

FRANSA 117,749 4,799 12.210 1,341 23,206 187

İNGİLTERE 65,077 4,344 7,978 881 135 118

İTALYA 143,626 4,204 18,279 610 28,47 302

TÜRKİYE 42,282 4,056 908 96 2,142 11
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Açıklanan vaka sayıları yapılan Covid-19 testlerine dayandığı için bugün kesin olarak en 

çok hangi ülkenin salgından daha çok etkilendiğini söylemek mümkün değildir. Örneğin, 1 

milyonda 129 kişinin test edildiği Hindistan’da, 7.000 civarı toplam vaka sayısının gerçeği 

yansıttığını söylemek pek mümkün değil. Aşağıdaki grafikte vaka sayısının, yapılan test 

sayısına oranını görüyoruz. Türkiye’de bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 276.346, 

vaka sayısının test sayısına oranı ise %15.3 oldu. Güney Kore örneğinde olduğu gibi 

tedavi ve yayılımını engellemek için önlem almak, test sayısı arttıkça mümkün oluyor.  

 

 

Pandemiye karşı hazırlıksız yakalanmak, birçok konuda verilmesi aylar sürecek olan 

kararların aciliyet nedeni ile anlık olarak verilmesine neden oldu. Uluslararası 

seyahat ve ticaretin de kısıtlanması ulusların izolasyonun artışına dönüştü. 

Tarihçi yazar Yuval Noah Harari’nin de konuya dikkati çektiği gibi, önümüzdeki 

haftalarda insanlık bir seçim yapmak durumunda. Ya ayrışamaya devam edecek, ya 

da küresel dayanışmayı seçecek. Ayrışmayı seçerse bu kriz uzamakla kalmayacak, 

gelecekte daha kötü felaketlere evrilecek. Küresel dayanışmayı seçer ise sadece 

pandemiye karşı değil, 21. yüzyılda insanlık için tehlike oluşturacak, gelecekteki tüm 

salgın ve krizlere karşı bir zafer kazanacak.( https://www.ft.com/content/19d90308-6858-

11ea-a3c9-1fe6fedcca75). Buna bir örnek de Malcolm Gladwell’in “Çizginin Dışındakiler” 

kitabında veriliyor. İtalya’da, bir dağ eteğindeki Roseto köyünün tamamı 19.yüzyılda 

Amerika’da benzer bir coğrafi konuma yerleşmek üzere göç eder. Başka ülkelerden 

de aynı bölgeye köyler yerleşir.1950’lerin sonunda bir doktor, Roseto’dan 65 yaşın 

altında kalp hastalığına yakalanmış biri olmadığını fark eder. Roseto’da sadece 

yaşlılıktan ölüyorlardı, ama komşu köylerde bu yaş grubunda ölümlerin sebebi yaygın 

olarak kalp hastalığı idi.  Beslenme alışkanlıklarında da ayırt edici bir fark yoktu. Hiç 

kimse sağlığı, “topluluk” çerçevesinde düşünmüyordu.”Roseto’nun Gizemi” ise 

dayanışma, aynı çatı altında “bir arada” yaşayan kuşaklardı.  
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Geçtiğimiz 3 ay içinde birçok kurum ve ülke ekonomik önlem paketi açıkladı. Avrupa 

Merkez Bankası, 750 milyar Euro’luk destek programını başlattı. AB maliye bakanları, ilk 

vaka görüldükten 3 ay sonra dün akşam,500 milyar Euro değerinde bir mali yardım 

paketinde anlaştılar. Aşağıdaki tabloda bazı ülkeler için alınan önlemleri görebilirsiniz. 
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Nisan
Sağlık Önlemleri Ekonomik Önlemler

İtalya

Zorunlu olmayan bütün üretim tesisleri ve iş yerleri kapatıldı. 

Ülke içerisinde seyahat ve belirli bölgelerde zorunlu durumlar 

dışında dışarı çıkmak yasaklandı. 

25 milyar euroluk, sağlık sektörüne ekstra fonlama, 

şirketlerin ve hanelerin vergi ve kredi ödemelerini 

dondurma ve işsizlik katkılarını arttırmayı hedefleyen 

yardım paketi açıklandı.  Devlet ayrıca tüm mortgage 

ödemelerini dondurdu.

Almanya
İki kişiden fazla toplanılması yasaklandı, restoranlar, oteller, 

kuaförler ve diğer iş yerleri kapatıldı. 

Almanya 814 milyar Dolarlık ekonomik yardım paketi 

açıkladı. Finans Bakanı Olaf Scholz bu sene Alman 

ekonomisinin %5 civarında küçülebileceğini açıkladı.

Fransa

Okullar kapatıldı, 70 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların evden 

çıkmaması gerektiği açıklandı, insanlara seyahat etmemeleri, 

şirketlere ve çalışanlara evden çalışmları gerektiği tavsiye 

edildi. 

Şirketlere 45 milyar euroluk (50.2 milyar dolar)  

ekonomik yardım paketi açıklandı. Paket şirketlerin 

vergi ve maaş ödemelerini kapsıyor. 

İsveç

Sıkı önlemler alınmadı, 50 kişiden faza toplanılması yasak, 

okullar, restoranlar ve barlar açık. Sadece en çok etkilenmesi 

beklenen kesimin (Yaşlılar ve hastalığı olanlar) evden çalışması 

tavsiye ediliyor. 

30 milyar dolarlık yardım paketi açıklandı. Devlet 

nisan ve mayısta hastalık iznine çıkanların maliyetini 

üstlendi. 

Norveç

Okullar ve işyerleri kapalı, kültürel ve spor etkinlikleri 

yapılmıyor. Vatandaşlar ve ikamet edenler haricinde sınırlar 

kapalı. 

25.71 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi 

açıklandı. 

COVİD-19 Önlemleri 

Güney 

Kore

Karantina önlemlerinin yanı sıra, belirti göstermeyenler de test 

edildi ve 100 metre çevrelerinde bildirilen vakaları gösteren 

mobil merkezi takip uygulaması Corona 100m gibi önlemler 

alındı.

Nüfusun en yüksek gelirli %30’u dışındaki tüm hanelere 

acil durum nakit ödemeleri yapılacağı açıklandı. 

İngiltere

Önce toplu bağışıklık yaklaşımı benimsendi ve hijyen önlemleri 

çağrısı dışında bir kısıtlama getirilmedi. Daha sonra sosyal 

izolasyon çağrısı yapıldı.20,000 emekli sağlık çalışanı virüs ile 

savaşmak adına işe döndü. Toplu etkinlikler ertelendi. 

30 milyar poundluk (39 milyar dolar) ekonomik 

canlandırma paketi açıklandı. 

Türkiye

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı 

getirildi. 30 Büyükşehir ve Zonguldak’a araç giriş ve çıkış yasağı 

ve seyahat kısıtlamaları, yurtdışı uçuş yasağı kondu. Okulların 

kapatıldı ve uzaktan eğitime geçildi.Restoran, kafe ve barlar, 

kuaförlerin faaliyetleri durduruldu.İstanbul ve Ankara'da toplu 

taşımada maske zorunluluğu getirildi.

Borç ödemeleri ertelemeleri ve sektörel vergi 

indirimleri , kısa çalışma ödeneği gibi önlemleri de 

kapsayan 100 milyar TL’lik (15.3 milyar dolar) yardım 

paketi açıklandı.Hazineye ait atıl tarım arazilerinin 

çiftçilere açılmasına karar verildi. 

ABD

Vatandaşların zorunlu durumlar dışında seyahat etmesi, işe 

gitmesi ve restoran ve barları kullanması ve 10 kişinin üzerinde 

bir arada bulunulması yasaklandı. Önlemler eyalet bazında 

farklılaşıyor.  New York, New Jersey ve Connecticut gibi 

eyaletler 14 günlük şehirlerarası seyahat yasağı uyguluyor. New 

York’ta çoğu işyeri kapalı. California’da ise eyaletin insanlara 

evden çıkmama emri devam ediyor. 

 Tarihin en büyüğü 2 trilyon dolarlık yardım paketi 

açıklandı.Kişi başına 1200 dolarlık çekler vatandaşların 

evlerine gönderilecek. FED küçük ve orta ölçekli 

işletmeleri desteklemek için ek 2.3 trilyon dolarlık 

paket açıkladı.
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