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Covid-19 Güncel Durum 

Dünyada toplam vaka sayısı 10.9 milyonu geçti. Türkiye, bu hafta yeni vaka sayısı artışında 9. 

sıradan 10. sıraya düştü. Ölüm oranı dünyada 1 milyonda 67.1,  Türkiye’de 1 milyonda 61 

olarak gerçekleşti.(Worldometers).     

 

Türkiye’de bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3.483.667, vaka sayısının test 

sayısına oranı ise %5.81 oldu. (Consulta Araştırma) 
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Sağlık Bakanlığı COVID-19 Durum Raporu Türkiye Özeti 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan COVID-19 

Durum Raporu Türkiye ülkemizin ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 30 Hazirana kadar olan 

süredeki salgının durumunu paylaşmakta.  

Rapora göre 28 Haziran itibariyle 11 Marttan itibaren toplam 3.297.509 test yapılmış, 198.284 

laboratuvar onaylı vakaya rastlanmış ve 5.097 ölüm bildirilmiş. Aynı süre içerisinde hastaneye yatış 

sayısı 105.416 olmuş ve vakaların %86.04’ü iyileşmiş durumda. Aşağıda vakaların bölgelere ve bölge 

nüfus oranlarına göre dağılımını görebilirsiniz.  

 

Son 7 gün içindeki COVID-19 insidansı, (100.000 nüfusta) (28/06/2020 vakaları dahil) 

 

    

 

 

 

Vakaların demografik dağılımına       

bakıldığında bildirilen vakaların %48'i 

kadın, %52'si erkektir. Vakaların 14.388'i 

15 yaş ve altı çocuklarda(%7,3),27.199'u 

15-24 yaş arasında (%13.7), 98.032'si 25-

49 yaş grubunda, 36.777'si 50-64 yaş 

arasında, 

16.672'si 65-79 yaş grubunda 

gerçekleşmiş olup 5.215’i 80 yaş ve 

üzerindedir (%2,6). En düşük ölüm hızı 

%0,03 ile 15-24 yaş grubunda 

gerçekleşirken en yüksek ölüm hızı 

%26,94 ile 80 yaş ve üzeri gruba aittir. 

COVID-19 nedeniyle vefat eden 5.097 

kişiden 3.183'ü (%62) erkek, 1.914'ü 

(%38) kadındır. Medyan yaş 71'dir. 

Ölümlerin 3.573'ü (%70) 65 yaş ve üzeri 

kişilerde gerçekleşmesine rağmen vaka 

sayılarının sadece %11'i bu yaş 

grubundadır. Şimdiye kadar 15 yaş ve 

altı çocuklarda COVID-19 nedeniyle 10 

ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından onaylanmıştır. 
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Pandeminin küreselleşme üzerindeki etkileri 

Steven A. Altman tarafından Harvard Business Review’da 20 Mayıs 2020’de yayınlanan makalede 

Koronavirüs’ün küreselleşmeye olan etkilerine dair öngörülere göre; hem küreselleşme hem de anti-

küreselleşme çatışması, iş dünyasında devam edecek. Aynı zamanda pandeminin ve karşılığında alınan 

önlemlerin yol açtığı kriz, uluslararası akışta modern tarihin en büyük ve en hızlı düşüşüne sebep oldu. 

Güncel öngörülere göre mal ticaretinde %13-32 arasında bir düşüş, doğrudan yabancı yatırımlarda 

%30-40 arasında bir düşüş ve uluslararası yolcu uçuşlarında %44-80 arasında bir düşüş bekleniyor. Bu 

sayılar küreselleşmenin son dönemlerde kazandığı ivmenin terse dönmesi anlamına geliyor.  

 

Öngörüler ne kadar derin düşüşlere işaret etse de en karamsar tahminler bile piyasaların bağlarının 

kopacağını ima etmiyor. Öte yandan “International travel” başlığı altında görülen uluslararası 

seyahatte büyük bir düşüş yaşanmakta. Küresel ekonominin önemli bir parçası olan turizm ve ulaştırma 

sektörü, Nisan 2020’den beri seyahat kısıtlamaları nedeni ile büyük kayıplara uğradı. Ülkelerin %45’i 

kısmen veya tamamen sınırlarını yabancı ziyaretçilere kapattı. Nisan ayında havayolu şirketlerinin 

uluslararası uçuşlarında %90, yurtiçi uçuşlarında ise %62’lik bir düşüş kaydedildi. 
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