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Covid-19 Güncel Durum 

Dünyada toplam vaka sayısı 5.9 milyonu geçti. Türkiye, bu hafta yeni vaka sayısı artışında 8. 

sırada kaldı. Ölüm oranı dünyada 1 milyonda 46.4,  Türkiye’de 1 milyonda 53 olarak 

gerçekleşti.(Worldometers).     

 

Türkiye’de bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1.928.209, vaka sayısının test 

sayısına oranı ise %8.35 oldu. (Consulta Araştırma) 

 

 

 

 

mailto:research@consulta.com.tr


 

 

Covid-19 Notları 29.05.2020 

research@consulta.com.tr 
 

Büyüme Göstergeleri 

 
Türkiye ekonomisi 2020 ilk çeyrekte yıllık %4,5 büyüdü. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
ise,  %1,9'dan %0,6'ya düştü. Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının 11 Mart'ta görüldüğü 
düşünülürse, henüz salgının etkileri yansımamış durumda.(TDM)  

 
 
Hane halkı tüketim harcamaları yıllık büyüme önceki çeyreğe göre %6,8'den %5,1'e yavaşladı 
ve buradan büyümeye 3 yüzde puan katkı geldi. Devletin tüketim harcamaları ise yıllık %6,2 
artışla 1 puan katkı sağladı.  

 
İlk çeyrekte yatırımlarda daralma (yıllık %1,4) devam etti, bunda temel faktör önceki 

çeyrekteki %8,9'dan ilk çeyrekte %10,2'ye derinleşen inşaat yatırımlarındaki daralma. 2019 
son çeyrekte yıllık %11,7 artan makina ve teçhizat yatırımları ise 2020 ilk çeyrekte de %8,4 
arttı. 
 
İhracat yıllık %1 daraldı (2019 son çeyrek: %4,4), bu 2016 üçüncü çeyreğinden bu yana yıllık 
bazda ilk daralma. İthalattaki yıllık artış ise 2019 son çeyrekteki %29,3'ten 2020 ilk çeyrekte 
%22,1'e yavaşladı.  
 
Üretim tarafında ise sanayide büyüme %5,9'dan %6,2'ye hızlanırken, hizmetlerde %7,8'den 
belirgin şekilde %3,4'e yavaşladı ki bu yüksek ihtimalle pandeminin ilk olumsuz etkilerini 
yansıtıyor. Tarım sektörü 2019 son çeyrekte yıllık %2,5 büyüdükten sonra 2020 ilk çeyrekte 
de %3 büyüme kaydetti.  

 
İlk çeyrek büyümesinin %5.5. olan ön öngörülerin altında kalması, ikinci çeyrekte salgının 
etkisi ile beraber, yıllık daralmanın ikinci çeyrekte çift haneli oranlarda olması tahmin 

ediliyor. (https://ekonomi.isbank.com.tr/contentmanagement/Documents/tr08_buyume/2020/GSYH_2020Q1.pdf ) 
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Mayıs 2020 Açlık ve Yoksulluk Sınırı      

Salgınla birlikte gıda fiyatları da yükselmeye devam ediyor. TÜRK-İŞ araştırmasına göre 2020 
Mayıs itibariyle; Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2.438 TL, yoksulluk sınırı 7.942 TL. Bekar bir 
çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı 2.961 TL olarak hesaplandı. Gıda enflasyonunda, son on 
iki ay itibariyle artış oranı yüzde 14.80 oldu. 

 
 

İkinci dalganın maliyeti 

Prof. Dr. Selva Demiralp, İki ayın sonunda elde edilen sonuçlara erken sevinmemek gerektiği 

konusunda bizi uyarıyor. “Vaka sayısı makul seviyelere inmeden kısıtlamaların kaldırılması 

ikinci dalga riskini artırıyor. İronik bir şekilde, eğer başarılı bir karantina uygular ve hastalığı 

evlerden uzak tutarsanız (siyah çizgi) bu sefer vaktinden önce yani prematüre bir şekilde 

kısıtlamaları kaldırmanın bedelini büyük bir ikinci dalga ile ödüyorsunuz. İkinci bir dalganın 

ekonomik maliyeti çok yüksek. Çünkü vaka sayısındaki artışa paralel olarak tüketici güveni 

zayıf kalıyor. Talep normale dönmeyince ise iş yerleri açılsa bile üretimde arzu edilen 

canlanma gerçekleşmiyor”.(https://yetkinreport.com/2020/05/24/iki-ayin-sonunda-covid-19-krizinde-neredeyiz/) 

  
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 ücretsiz bir Webinar gerçekleştireceğiz. 
   
 3 Haziran 2020 Consulta Araştırma Ekonomik Görünüm Webinar Kayıt için:                                
https://zoom.us/webinar/register/5615899700695/WN_sDP0DNweRGylFPE_yjcXPQ 
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