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Covid-19 Güncel Durum 

Dünyada toplam vaka sayısı 2.3 milyona yaklaştı. Türkiye, bu hafta toplam vaka sıralamasında 9. , 11-17 Nisan 

arası toplam yeni vaka sıralamasına göre ise 5. oldu. Ölüm oranı dünyada 1 milyonda 19.8’e,  Türkiye’de 1 

milyonda 21’e çıktı (https://www.worldometers.info/coronavirus/). Vakalar dünyada 14 günde katlanırken Türkiye’de 9 

günde, ölümler dünyada 11 günde katlanırken Türkiye’de 8 günde katlanmaktadır. 

(https://ourworldindata.org/coronavirus#cases-of-covid-19) 

                    

20'inci vakadan sonra aynı süre içinde bazı ülkeleri karşılaştırdığımızda, 85.195 vaka ile İspanya’nın ardından aynı 

süre içinde Türkiye’nin 78.546 vakaya ulaştığını görüyoruz. (Consulta Araştırma) 

 

Türkiye’de bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 558.413, vaka sayısının test sayısına oranı ise %14.07 oldu. 

Test sayısı arttıkça bu oranda özellikle Almanya’da iyileşme görüyoruz. (Consulta Araştırma)  

                    

Worldometers

Toplam 

Vaka
11-17 Nisan 

Yeni Vaka

Toplam 

Ölüm Yeni Ölüm İyileşen
Ölüm/ 1 

Milyon kişi

DÜNYA 2,248,863 560.924 154,145 8,672 571,573 19,8

ABD 709,735 206.859 37,154 2,535 60.510 112

İSPANYA 190,839 32.566 20,002 687 74,797 428

İTALYA 172,434 24.862 22,745 575 42,727 376

FRANSA 147,969 42.067 18,681 761 34,420 286

ALMANYA 141,397 19.226 4,352 300 83,114 52

İNGİLTERE 108,692 34.934 14,576 847 N/A 215

ÇİN 82,692 766 4,632 1.290 77,994 3

İRAN 79,494 10.128 4,958 89 54,064 59

TÜRKİYE 78,546 31.517 1,769 126 8,631 21
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    Covid-19 Ekonomiye Etkileri 

Henry Kissinger 3 Nisan 2020’de Wall Street Journal yazısında, Covid-19 pandemisinin dünya düzeni üzerindeki 

etkilerinin sonsuza dek süreceğini söylüyor. Pandeminin sebep olduğu politik ve ekonomik karışıklığın kuşaklar 

boyu sürebileceğine dikkat çekiyor. Liderlerin önündeki tarihi zorluğun, krizi yönetirken geleceği şekillendirmek 

olduğunu, durumun gereğini yerine getirmenin,  küresel bir işbirlikçi vizyon ve programla olacağını 

belirtiyor(https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005 ). 

Dünya ekonomisinin gelişimine dair önümüzde birkaç farklı senaryo var. Bu yıl içinde kısa sürede virüs hızlıca ve 

etkili bir biçimde kontrol altına alındığı halde ekonomik müdahaleler etkili olmaz ise firma iflas artışları, kredi 

temerrüdü artışları ve potansiyel bankacılık krizi olasılığı doğabilir ve ekonomik iyileşme çok yavaş gerçekleşir. 

Ekonomik müdahalelerin kısmen etkili olduğu bir senaryoda ise bankacılık krizi önlenebilir ve ekonominin 

yavaş bir şekilde eski seviyelere dönmesi gözlemlenebilir. Ekonomik müdahalelerin tamamen etkili olduğu ve 

ekonomide yapısal hasarların oluşmadığı bir senaryoda ise ekonomistlerin “V” şekilli iyileşme dedikleri, kriz 

sonrası ekonominin hızlıca eski seviyelere dönmesi gözlemlenebilir. Aşağıda bu duruma örnek IMF ve PIIE 

tahminlerini görebilirsiniz. Ancak birçok ekonomist 2021 yılında bu kadar hızlı bir iyileşme beklemiyor.     

                                                                                                    
https://www.imf.org/~/media/Images/IMF/Publications/WEO/2020/April/WEOmap.ashx?la=en   

 

https://www.piie.com/research/piie-charts/pandemic-will-plunge-world-recession-recoveries-will-be-mixed 
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Virüsü kontrol altına almak için alınan önlemlerin etkilerinin kısmi kalması ve sosyal mesafe gibi önlemlerin 

önümüzdeki yaz sonuna kadar devam ettiği bir senaryoda, ekonomik müdahaleler etkili olmaz ise, yine firma 

iflasları, kredi temerrütleri ve potansiyel bankacılık krizleri görülebilir ve önceki senaryodan daha yavaş ve inişli 

çıkışlı bir kısmi toparlanma beklenebilir. Yine bu senaryoda ekonomik müdahaleler kısmen etkili olduğu halde 

yavaş olsa da eski ekonomik seviyelere ulaşmak mümkün. Ekonomik müdahalelerin tamamen etkili olduğu halde 

ise, ekonomistlerin “U” şekilli iyileşme dedikleri kriz sonrası eski seviyelere hızlı, ama dip seviyelerin daha 

uzun süreye yayıldığı bir geri dönüş öngörülüyor.  

Alınan toplum sağlığı önlemlerinin başarısız olması ve virüsün yayılmaya yıl sonuna kadar veya daha uzun bir 

süre devam ettiği bir senaryoda ise ekonomik müdahaleler de etkisiz kalırsa ekonomistlerin “L” şekilli kriz 

olarak ifade ettiği, eski ekonomik seviyelere uzun süre dönülmediği bir kriz ile karşılaşılabilir.  

Önlemlerin başarısız olması ama ekonomik müdahalelerin kısmen etkili olduğu durumda ise yavaş ve kısmi bir 

ekonomik toparlanma görülebilir. Ekonomik müdahalelerin etkili olduğu durumda ise ekonomistlerin “W” 

şeklinde kriz olarak ifade ettikleri, uzun süre sonra kısmı toparlanma ve tekrar düşüşlerin ardından ekonomi eski 

düzeylerine dönebilir.  

  Türkiye 

Aynı senaryolar Türkiye için de geçerli; virüsün bu yıl içinde kısa sürede kontrol altına alındığı durumda %3-5’lik 

bir düşüşün ardından ekonomistlerin “V” şekilli iyileşme dediği kriz sonrası hızlı eski ekonomik seviyelere dönmek 

mümkünken, yaz sonuna kadar sürmesi %6-8’lik bir düşüşün ardından “U” şeklinde bir iyileşme, yani daha uzun 

süreli dip seviyelerden sonra eski ekonomik seviyelere dönüş ve virüsün yıl sonuna kadar veya daha uzun süreli 

kontrol altına alınamaması durumunda ise %14-16’lık bir düşüş ve “L” şekilli kriz görülmesi yani eski ekonomik 

seviyelere kısa vadede dönülmemesi mümkün. Türkiye’nin en büyük ihracat ortaklarından olan Almanya, 

İngiltere, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya’da virüsün etkilerinin ağır hissedilmesi, ihracatı önemli 

ölçüde etkileyecektir. İthalatta ise öne çıkan ülkeler olan Çin, Almanya, ABD ve İtalya ile olan ithalatın da 

etkilenmesini bekleyebiliriz. En çok etkilenecek olan sektörler ise otomotiv, turizm, inşaat, perakende, beyaz 

eşya ve tekstil ürünleri ve üretimi olması bekleniyor. Turizm ve havacılık ise seyahat kısıtlamaları ve tatil 

rezervasyonlarını iptal etmesiyle büyük darbe alacak, turizmin Türkiye ekonomisindeki payının geçtiğimiz yıl 

%4,5 olduğunu düşünürsek ekonomi üzerinde büyük etkisi olacak. IMF, Türkiye için %5 daralma öngörüyor. Ancak 
ekonomist Fatih Özatay, nisan ayının ilk yarısındaki elektrik tüketimi azalmasının (yüzde 15.6) -ayın ya da 

çeyreğin kalanında da sürmesi halinde- İkinci çeyrekte GSYH’de gerçekleşecek düşüşün de bugüne kadar 

gözlenen en yüksek düşüş olabileceğine dikkat çekiyor. Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç da bu rakamların 2. 

çeyrekte  Türkiye’de en az yıllık reel %15’e yakın daralmaya işaret ettiğini ekliyor. 

  
                                                                                            https://www.dunya.com/kose-yazisi/nisan-ayinin-ilk-yarisindaki-elektrik-tuketimi/467850 

 

 
Consulta Araştırma’nın 3 ayda bir davete özel yaptığı, Ekonomik Görünüm Toplantıları 
devam ediyor. Covid-19’un uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finansal piyasalara etkilerini 
tartışacağımız, 3 Haziran 2020 Çarşamba günü bir Webinar gerçekleştireceğiz. 
3 Haziran 2020 Consulta Araştırma Ekonomik Görünüm Webinar 
  Konuşmacılar: Soli Özel, Prof.Dr. Ümit Özlale, Gizem Öztok Altınsaç 
               Program ve Katılım için: research@consulta.com.tr  

                    
 Bültenlerimiz için: https://www.consulta.com.tr/tr/arastirma/toplanti/arastirma-raporlari/12/             

2020

Dünya Büyüme 

(Normal)

Dünya Büyüme 

(Kötümser)

Türkiye 

Büyüme

OECD 2,4% 1,5% 2,7%

IMF -3,0% -5,0%

UN 1,2% -0,1%

Fitch -1,9% 0,8%

Moodys -0,5% -1,4%

Morgan Stanley 0,3% -2,1%

S&P 0,4%

Barclays -0,3%

Goldman Sachs -1,0%
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