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Covid-19 Güncel Durum 

Dünyada toplam vaka sayısı 2.8 milyonu geçti. Türkiye, bu hafta yeni vaka sayısında 2’den 4.sıraya 

düştü. Ölüm oranı dünyada 1 milyonda 25,3’e,  Türkiye’de 1 milyonda 31’e çıktı (Worldometers). 

Vakalar dünyada 18 günde katlanırken Türkiye’de 13 günde, ölümler dünyada 15 günde katlanırken 

Türkiye’de 11 günde katlanmaktadır. Türkiye’nin ölüm oranı diğer ülkelere göre düşük 

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

            

20'inci vakadan sonra aynı süre içinde bazı ülkeleri karşılaştırdığımızda 110.574 vaka ile İtalya’nın 

ardından aynı süre içinde Türkiye’nin 104.912 vakaya ulaştığını görüyoruz. (Consulta Araştırma) 

 

Türkiye’de bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 830.257, vaka sayısının test sayısına oranı ise 

%12.64 oldu. (Consulta Araştırma) 

 

Worldometers

Toplam 

Vaka

17-24 Nisan 

Yeni Vaka

Toplam 

Ölüm Yeni Ölüm İyileşen
Ölüm/ 1 

Milyon kişi

DÜNYA  2.828.826   553.928    197.099        6.182    798.371          25,3 

ABD      925.232    210.578      52.193        1.959    110.432           158 

İSPANYA      219.764      28.925      22.524           367      92.355           482 

İTALYA      192.994      20.560      25.969           420      60.498           430 

FRANSA      159.828      16.712      22.245           389      43.493           341 

ALMANYA      154.999      13.602        5.760           185    106.800             69 

İNGİLTERE      143.464      34.772      19.506           768  N/A           287 

TÜRKİYE      104.912      26.366        2.600           109      21.737             31 
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 Godot’yu Beklerken 

 Önceki bültenlerimizde de yazdığımız gibi, belki haftalar, aylar içinde verilecek 

kararlar, acil durum sebebi ile, günlük ve anlık verilmek zorunda kalındı. Rafta duran 

pandemi, acil durum eylem planları gündeme geldi. Böyle durumlar için ayrılan 

kaynaklar geçtiğimiz yıllarda birçok devletin bütçesinden çıkarılmıştı; şimdi bir yandan, 

acil çözüm aranıyor, diğer taraftan bir daha böyle bir şey ile karşılaşılması olasılığına 

karşın, devletler, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve şirketler, planlarını gözden 

geçiriyorlar. 

 

 İçinden geçtiğimiz bu dönemde, üstesinden gelinmesi en büyük güçlük belirsizlik. 

Belirsizliğe rağmen ortaya kademeli bir normale dönüş planı ortaya koymak oldukça zor 

çünkü Dr. Fauci’nin hep söylediği gibi süreci biz değil, virüs yönetiyor.  

 

 Ekonomik krizin uzun sürmesi ve derinleşmesi ihtimaline karşın kademeli olarak normal 

hayata geçişin sıhhi şartlarının nasıl sağlanacağı, sosyal mesafenin nasıl korunacağı en 

önemli sorular. Prof. Mark Woolhouse "Çıkış stratejisi konusunda büyük bir sorunumuz 

var. Sadece İngiltere'nin değil, hiçbir ülkenin çıkış stratejisi yok" diyor. İnsanlık büyük 

bir bilimsel ve toplumsal sınavla karşı karşıya. Krizden çıkışın üç ana yolu var:Aşı, 

Virüse karşı belirli sayıda insanın bağışıklık kazanması ve  Toplumun/davranışların daimi 

olarak değişmesi. 

 

 Covid-19’dan en fazla etkilenen kıta olan Avrupa'da vaka sayısının düşmeye başlaması 

ile birlikte, normal hayata dönüş planları yapılmaya ve kamuoyuna açıklanmaya 

başladı. Bu kapsamda yasaklar kademeli olarak kaldırılırken, toplu alanların da 

açılmasına başlanacak. Bilim insanları ise bu açıklamalardan endişeli, çünkü ne zaman 

değil, nasıl dönüleceği sorusunun cevabı önemli diyorlar. Prof. Dr. Andrea Crisanti, 

“Derhal virüs bulaştıran musluğu kapatmalı, hızlı şekilde pozitifleri tespit edip 

çevresindeki herkesi izole etmeliyiz. Risk altındaki insanların haritasını çıkarmalıyız” 

diyor. Normale dönüş aşamalarında, farklı insanlar için farklı kurallar da 

uygulanabilir. Dr. Antoni Trilla, yaşlıların ve bazı hastalıkları olanların genç ve sağlıklı 

insanlardan daha uzun süre evde kalmaları gerektiğini açıklıyor.  

 

 Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde hastalığı olan ve sözde bağışıklığı olan kişiler için bir 

çeşit “sağlık seyahat belgesi” tartışılıyor, böylece bir antikor testini geçtikten sonra 

normal yaşama geri dönülmesi düşünülüyor.  

 

 Tedavi ve aşı bulununcaya kadar normale geçiş sürecinde; toplu taşıma, market, okul, 

ofislerde sosyal mesafe, dezenfektan jel ve maske zorunlu olacak. Restoranlarda 

masalar arasında en az 1m. mesafe olacak. Mönüler tek kullanımlık olacak. Bu süreçte 

özellikle maske, jel ve eldivenlerin yüksek miktarda sağlanması gerekecek.  
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 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, Webinarı 3 Haziran 2020 Çarşamba günü gerçekleştireceğiz. 
 3 Haziran 2020 Consulta Araştırma Ekonomik Görünüm Webinar 
  Konuşmacılar: Soli Özel, Prof.Dr. Ümit Özlale, Gizem Öztok Altınsaç 
                 Katılım için: research@consulta.com.tr  
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