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Covid-19 Güncel Durum 

Dünyada toplam vaka sayısı 4.3 milyonu geçti. Türkiye, bu hafta yeni vaka sayısı 

artışında 8. sırada. Ölüm oranı dünyada 1 milyonda 37.5,  Türkiye’de 1 milyonda 46 

olarak gerçekleşirken, vaka sayısının nüfusa oranına göre bakıldığında Türkiye’de bu 

oran, kıyasladığımız diğer ülkeler göre daha düşüktür.(Worldometers).     

 

Türkiye’de bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1.440.671, vaka sayısının test 

sayısına oranı ise %9.82 oldu. (Consulta Araştırma) 

                     

 

Son günlerde en çok merak ettiğimiz konulardan biri de, salgın bittikten sonra hayatımız 

değişecek mi? Eski hayatımıza mı devam edeceğiz yoksa taşlar yerinden oynadı ve bir 

daha aynı şekilde dizilmeyecekler mi? Prof.Dr. Oğuz Işık, salgının görünür kıldığı ve kısa 

ya da orta vadede mutlaka gündeme gelmesi gerekecek sorunları, Consulta Araştırma 

için yazdı. 
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SALGIN SONRASI DÜNYA- Prof. Dr. Oğuz Işık 

İnşaat mühendisleri tasarladıkları köprülerin dayanması gereken yükleri hesaplarken köprünün 

en zayıf noktasını esas alırlar; çünkü bilirler ki, eğer köprü, en zayıf noktası üzerindeki yükleri 

taşıyamazsa tüm köprü çökecektir. Esas olan, o en zayıf noktanın dayanabilme kapasitesidir.  

Bu bireyler için de geçerlidir. Yeni korona virüsü, bireyleri en zayıf noktalarından vurdu; normal 

koşullarda kişinin gündelik yaşamını neredeyse hiç etkilemeyen olumsuzluklar, hastalığın 

getirdiği koşullar altında hayati olmaya başladı. Tıpkı en zayıf noktaya binecek aşırı yükün tüm 

köprüyü yıkabileceğinin farkında olan mühendisler gibi, bireyler de kendi kırılganlıklarının, zayıf 

noktalarının “kriz” dönemlerinde hayati olabileceğini gördü.  

Aynı şekilde, bir toplumun gücü de en zayıf bireylerinin gücü ile sınırlıdır; toplumun en zayıf 

bireyleri ne kadar dayanıklı ise, toplum da o ölçüde dayanıklıdır. Küresel ölçekte kurulan ilişki 

ağları da aynen öyle: Bu ilişki ağlarının gücü en zayıf noktasının gücü ile sınırlıdır.   

Yeni korona virüsü ile başlayan salgın bireylerin, toplumların ve küresel ilişki ağlarının en zayıf 

noktalarını öne çıkardı; çıkarmakla kalmadı, esas tahribatını bu zayıf noktaları birbirine 

bağlayan çatlaklar üzerinde yarattı. Covid-19 salgını, Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra kurulan 

dünya düzeninin tüm kırılganlıklarını hem küresel düzeyde hem de tek tek ülkeler düzeyinde 

ortaya çıkardı.  

Görünen o ki, salgının bitmesinden ya da en azından olağan işlere yoğunlaşabileceğimiz kadar 

hafiflemesinden sonra bir dizi sorun gündeme gelecek, muhtemelen 1930’lardan bu yana 

benzerini görmediğimiz derinlikte bir ekonomik kriz ile birlikte. Ama unutmayalım ki, büyük 

kriz ve kaos zamanları aynı zamanda büyük kararların verilebildiği dönemlerdir. Bu dönemler, 

değişmez denen ilişki ve yapıların muazzam bir hızda değişebildiği, en olanaksız görünen 

alternatiflerin beklenmedik sürede gerçekleşebildiği dönemler. Dolayısıyla dönem iyimserlik ile 

kötümserliğin çatıştığı bir dönem olacak. Ne olacağını bilmek mümkün değilse de hangi 

alanlarda, hangi konularda yeni soru işaretlerinin gündeme geleceği belirginleşti. Bir yandan 

geçmişe bakmanın, bir yandan bu olası alanlar üzerinde fikir üretmenin, yeni alternatifleri 

tasarlamanın tam da vakti.  Zaman hiç olmadığı kadar zor sorular sorma vakti; kolay cevaplar 

aramanın değil.  

 

 (1) YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ Mİ?  

ABD önderliğindeki "dünya düzeni" zaten bir süredir Güneydoğu Asya ülkelerinin hızlı ekonomik 

gelişimi ile tehdit altında idi. Salgın sonrasında bu düzenin nasıl değişeceğine ilişkin çok 

sayıda soru gündeme gelecek. Çin'in yükselişi sürecek mi? ABD, dünya liderliği konusunda nasıl 

bir tavır alacak? Ve AB'nin konumu ne olacak?  

1.1 Çin ve Asya ülkeleri 

Çin ve Güneydoğu Asya ülkeleri salgın ile çoğu Batı ülkesine oranla daha başarıyla baş etti ve 

daha az zararla atlattı. Ekonomik tahribat da daha az görünüyor. Ayrıca Çin ekonomisi, 

eskisine oranla Batı'ya daha az bağımlı. Ekonomik büyüme sürdürülebilecek mi? Çin dünya 

liderliği konusunda daha atılgan bir politika mı izleyecek?  
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1.2 ABD 

ABD, hem kendi toplumsal dengeleri açısından hem de ekonomik olarak salgında çok yara aldı. 

Bulunduğumuz aşamada tahribatın boyutlarını henüz tam olarak görmek mümkün değil. Ancak 

sağlık sistemi, devlet-toplum ilişkileri, toplumsal eşitsizlikler, işgücü piyasası, ekonominin 

işleyişi gibi temel konularda belli ki ABD toplumu büyük çaplı bir değerlendirme, bir vicdan 

muhasebesi yapmak zorunda kalacak. Bu değerlendirmelerden nasıl bir sonuç çıkacağını ve 

bunun ABD'nin dengelerini ve dünya liderliği konusunu nasıl etkileyeceğini şu andan bilebilmek 

mümkün değil elbette. Ancak burada çıkacak sonucun tüm dünya ekonomisini ve küresel 

ilişkileri etkileyeceği kesin. Eğer Trump döneminde izlerini gördüğümüz şekilde ABD bir nevi 

içe kapanma evresine girerse, Çin'in ekonomik üstünlüğünün tartışılmaz olacağı kesin.  

1.3 Avrupa Birliği: 

AB ülkeleri salgında çok kötü bir sınav verdi; hem tek tek ülkeler kendi içlerinde hem de 
birbirleri ile olan ilişkileri açısından. Oysa AB, tüm dünyada uluslarüstü bir yönetimin gereğini 
savunan ender kurumlardan biri. AB'nin bu savı bir yandan kendi içinde büyüyen milliyetçi 
baskılar yüzünden hem de görünürdeki başarısızlıklar yüzünden tehdit altında. Öte yandan, 
ekonomik büyüme açısından AB'nin Çin ve ABD ile baş edebilmesi mümkün değil. Bu koşullar 
altında AB, varlık nedenini nasıl meşru kılacak? Öte yandan AB, Çin - ABD rekabetinin uzağında 
kalarak yeni ve daha mütevazi (?) bir ekonomik modelin öncülüğünü yapabilir mi  (yeşil 
ekonomi, yavaş büyüyen ekonomi tartışmaları)? Ekonomik gücünün giderek zayıflayacağı 
öngörüsüyle Avrupa Birliği, korona salgını sonrası dünyada nasıl bir rol oynayacak? Belki de 

AB'nin temel gücü, ekonomik değil "yumuşak" bir güç (soft power) olacak. AB belki de 
dünyanın eğitim, inovasyon, kültür, sanatsal, düşünsel merkezi olmak gibi bir işlev mi 
üstlenecek?  

 

(2) KÜRESELLEŞMENİN GELECEĞİ? Tedarik zincirleri- Uluslar üstü kurumlar  

Salgın ve salgın sırasında yaşananlar, küresel tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olduğunu 

ortaya koydu. İlişki ağlarının kolaylıkla kesintiye uğrayabileceği ve bu kesintinin ülkeler 

açısından çok ciddi sonuçları olabileceği görüldü. Bu alanda ne tür değişimler yaşanacak? 

Salgın sırasında Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların temel önemde olduğu görüldü. 

Küreselleşmenin bugün vardığı boyutlar dikkate alındığında sadece sağlık alanında değil, başka 

alanlarda faaliyet gösteren uluslar üstü kurumların geleceği ne olacak?  

2.1 Küresel tedarik zincirleri 

Salgın döneminde Batı ülkelerinin (1) mal tedariki açısından çok büyük (aşırı?) ölçüde Çin'e 

bağımlı olduğu; ve (2) en temel ürünler açısından bile, üretim kapasitelerini kaybetmiş olduğu 

ortaya çıktı.  

(1) Bu durumda gelişmiş ülkeler Çin dışında yeni tedarikçiler aramak yoluna gidecek mi? Bu 

yeni ülkeler hangileri olacak? Bu yeni ağlar nasıl kurulacak? Mevcut kırılganlıkları aşan bir 

sistem kurulabilecek mi? Ve yeni tedarik zincirlerinin kurulması, iç piyasalarda ürünlerin 

fiyatını nasıl etkileyecek? Kaçınılmaz görünen fiyat artışları, tüketicileri nasıl etkileyecek? 

Daha genelde iç piyasalarda tüketimin kısıtlanmasını teşvik eden uygulamalar gündeme 

gelebilir mi? 

mailto:research@consulta.com.tr


 

 

Covid-19 Notları 13.05.2020 

research@consulta.com.tr 
 

 

(2) Özellikle temel önemdeki ürünlerin yerel piyasalarda üretimine gidilmesi söz konusu 

olabilir mi? Bunun gerekli kıldığı altyapı yatırımları ne zaman ve nasıl gerçekleştirilebilir? 

Özetle, gelişmiş ülkeler özellikle bazı imalat sanayi kollarında sanayileşmeye geri dönüş 

yapabilir mi? 

Ve son 30-40 yıllık dönemde tanık olduğumuz "hiper-küreselleşme" yavaşlayabilir mi? Bir 

anlamda içe kapanma (de-globalisation) söz konusu olabilir mi? Bunun hem küresel ölçekte 

hem ulusal düzeyde ne tür sonuçları olabilir?  

2.2 Uluslar üstü kurumlar 

COVID-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi uluslar üstü kurumların ne denli hayati bir rol 

oynayabildiğini ortaya koydu. Birçok eleştiriye rağmen, DSÖ'nün geliştirdiği protokoller ve 

öneriler çok sayıda ülke için hayat kurtarıcı oldu. Bu tür kurumların bundan sonra yeri ne 

olacak? Bu kurumlar nasıl fonlanacak, yaptırım gücü ne olacak?  

DSÖ yanı sıra, bundan sonra söz konusu olabilecek uluslararası krizlerde (olası bir gıda krizi, 

çevre krizi vb), küresel ölçekte hızlı karar verebilecek kurumların, kapasitesini artırmak 

konusunda ne tür adımlar atılabilir? Ülkelerin olası bir içe kapanma durumunda, bu tür 

kurumlar meşruiyetini ve varlıklarını nasıl sürdürebilir?  

 

(3) YENİ BİR SAĞLIK SEKTÖRÜ?  

Sağlık sektörünün bazı ülkelerde büyük çaplı bir krizi yönetebilme kapasitesinin sınırlı olduğu 

bu salgında ortaya çıktı.  

* Toplumun tümüne koşulsuz hizmet veren kaliteli bir sağlık sistemi konusunda ülkeler adım 

atacak mı?  

* Sağlığı bir yurttaşlık hakkı olarak gören tavırlar mı, yoksa para/ sigorta karşılığı verilen bir 

hizmet olarak gören yaklaşımlar mı öne çıkacak? 

* İlaç, tıbbi ekipman imalatı konusunda gözlenen tekelleşme nasıl önlenebilir? 

* Sağlık, ilaç vb. konularda patent hakları konusunda uluslararası bir düzenleme nasıl 

yapılabilir? Ve halk sağlığı söz konusu olduğunda şirketlerin de haklarını gözeten ama esas 

olarak kamu sağlığını öne çıkaran hangi çözümler bulunabilir?  

 

(4) DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK Mİ? 

Demokratikleşme mi, otoriter eğilimler mi? 

Salgın sırasında otoriter yönetimlerin daha başarılı olduğu konusunda ilk başlarda oluşan 

izlenim, daha sonra Yeni Zelanda, Norveç, Almanya gibi ülkelerin elde ettiği başarılı sonuçlar 

ile bir ölçüde silindi. Sorunun, büyük ölçüde devlet kapasitesi ve devletin toplumu ile kurduğu 

ilişkilerde düğümlendiği ortaya çıktı. Ancak bazı Batı ülkelerinde salgını fırsat olarak kullanıp, 

daha otoriter mekanizmalar kurma eğilimleri de söz konusu oldu.  
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* Devlet ile yurttaşlar arasında güvene dayalı yeni ilişki arayışları, demokratik yollardan mı 

yoksa otoriter mekanizmalar aracılığı ile mi çözülecek?  

* Demokratik toplumlar, daha etkin karar verme/ müdahale mekanizmaları konusunda nasıl 

adımlar atacak? 

* Toplumda yerelden merkezi hükümete uzanan geniş bir ilişkiler ağı içerisinde yeni sorun 

tanımlama ve müdahale mekanizmaları nasıl kurulabilir?  

* Salgın döneminde devletin ekonomiye müdahale etme imkanlarının kısıtlı olduğu gözlendi. 

Devletin piyasalara doğrudan müdahale etmesini sağlayacak yeni araçlar geliştirilecek mi? 

* Toplumun dezavantajlı kesimlerinin salgından en çok etkilenen kesim olduğu gözlendi. 

Yoksullar ve toplumun alt gelirli kesimlerine yönelik yeni düzenlemeler, gelir eşitsizliğini akılcı 

şekilde düzeltecek adımlar neler olabilir? 

* İşgücünün örgütlenmesi - salgın döneminde çarkların sürmesini sağlayan servis sektörü 

çalışanları aynı zamanda güvencesiz çalışma koşullarının ve düşük ücretin en çok görüldüğü 

sektörler. Bu kesimlerin, refahını arttırmaya yönelik ne tür adımlar atılabilir? 

* Salgın döneminde ölümlerin önemli bir bölümü yaşlı bakım evlerinde gerçekleşti. Toplumun 

bir anlamda devlete emanet ettiği bu kesimin, bu denli acımasız koşullara maruz kalması çoğu 

toplum için kabul edilemez. Genelde yaşlılara ve özelde de huzur evlerine yönelik ne tür 

düzenlemeler yapılması gerekecek? 

 

(5) BİLİM DÜNYASI- EĞİTİM- ÜNİVERSİTELER- BEŞERÎ SERMAYE 

Salgının en yoğun olduğu dönemlerde bile bilim insanları, sağduyunun temsilcileri olarak 

önemli rol oynadılar. Yürütülmekte olan aşı ve tedavi çalışmalarında kendilerinden çok şey 

bekleniyor. Oysa bilim dünyası, yakın dönemde kendilerine yeterli kaynak sağlanmadığından 

ve sadece kârlılığı doğrudan etkileyen çalışmaların desteklendiğinden şikayetçi idiler.  

* Hükümetler bilim insanlarının özerk çalışma koşullarını destekleyecek adımları atabilecek, 

gerekli kaynakları sağlayabilecek mi? Bunun mekanizmaları ne olabilir? 

* Salgın döneminde büyük ölçüde online yürütülen eğitimler ne ölçüde "normale" dönecek? 

Sadece sınıfların, okulların fiziksel koşulları değil, eğitim süreçleri ve ders içerikleri ne ölçüde 

değişecek? Bu konuda ortak akıl nasıl oluşturulacak? 

* Benzer şekilde kaliteli üniversitelerin ve yarattığı bilgi ortamının salgın koşullarını aşabilmek 

için ne denli elzem olduğu çoğu toplumda net bir şekilde görüldü. Üniversite eğitimini 

toplumun geniş kesimlerine açmanın ve kalitesini artırmanın yolları nelerdir?  

* Yetişmiş kaliteli insan gücü olan toplumların kriz çözebilme kapasitelerinin de yüksek olduğu 

gözlendi. Beşeri sermaye yatırımları ve destekleri ne ölçüde ve nasıl yaygınlaşacak? 
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 (6) YENİ KENTLER, YENİ HAYAT TARZI MI?  

Salgın döneminde "beyaz yakalı" işlerin büyük ölçüde ve verimliliği düşürmeden farklı koşullarda 

yürütülebildiği gözlendi.  Ofis işlerine ilişkin  zorunlu olarak başlatılan bu uygulama devam edecek, 

beyaz yakalı çalışanların bir bölümü uzaktan çalışmaya devam edecek mi?  

* Eğer ofis işlerinin bir bölümü de olsa uzaktan yürütülecekse, bu gelişme ofis ortamlarını ve çalışma 

koşullarını nasıl etkileyecek? Yeni dönemin ofis mimarisi nasıl olacak? Eğer ofis çalışanlarının bir 

bölümü işlerine uzaktan devam edebilecekse, ofislerin kent içindeki merkezi konumları değişmek 

durumunda kalacak mı? Tüm bu gelişmeler emlak piyasasını nasıl etkileyecek?  

* Dünyada geniş çaplı uygulanan karantina koşullarında ev ve yakın çevre kalitesinin ne denli önemli 

olduğu gözlendi. Çevre kalitesi sorunu, kısa dönemde değilse bile orta vadede önemli bir politika 

sorunu olarak gündeme gelecek gibi görünüyor.  

* Benzer şekilde kentiçi ulaşım, kentsel hava kalitesi, çevre kirliliği, kentsel yaşam kalitesi gibi 

sorunlar eskiden olduğundan farklı bir şekilde ve daha acil olarak  gündemde yer alacak gibi 

görünüyor. 

                                                    

 
 PROF. DR. OĞUZ IŞIK  ( oguz.isik@protonmail.com ) 
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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 
tartışacağımı Webinarı, 3 Haziran 2020 Çarşamba günü Ücretsiz ve Online 
gerçekleştireceğiz. 
                  

 
Katılım talebi için aşağıdaki bilgiler ile birlikte:  research@consulta.com.tr    
Ad Soyad:  
Firma adı:  
Unvan:  
E-posta:  
Consulta Araştırma tarafından aydınlatma metninde belirtilen usul ve esaslar dahilinde tarafınıza 

bilgilendirici ticari elektronik ileti gönderilmesini istiyor musunuz? Evet/Hayır 
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