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COVID-19 SALGINININ DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE 

ÜLKELERİN NORMALLEŞME SÜREÇLERİ 

YÖNETİCİ ÖZETİ 
Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'da başlayan COVID-19 salgını, kısa bir 

sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Son otuz yılda görülen üçüncü koronavirüs yayılması 

olan bu salgın, modern çağda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden birini teşkil 

etmektedir. 2002 SARS ve 2012 MERS salgınlarına kıyasla daha geniş bir coğrafyaya yayılan 

COVID-19 salgını, ölüm oranı olarak İspanyol Gribi felaketinin oldukça gerisinde kalsa da, 

küreselleşmenin de etkisiyle hayatın her alanını etkisi altına almış, modern toplumun alışık 

olduğu hayat akışını adeta durma noktasına getirmiştir.  

Ülkelerin sağlık sistemi büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kalmıştır. Salgına hazırlıklı 

yakalanan tek bir ülke dahi olmaması nedeniyle salgın kriz haline dönüşmüştür. Covid-19’un 

özellikle 65 yaş üstü nüfusta şiddetli/vahim seyretmesi nedeniyle nüfusundaki yaşlı oranı 

yüksek olan ülkeler daha fazla etkilenmiştir. Bu bağlamda bilhassa İtalya, İngiltere ve İspanya 

örnek olarak gösterilebilir. 

Salgının kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alarak, 100’den fazla ülkeye yayılması 

ve 120 binden fazla vaka görülmesini takiben, Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'u küresel salgın 

(pandemi) ilan etme kararını 11 Mart’ta almıştır. Bu kararın ardından ülkeler tarafından alınan 

önlemler daha da sıkılaştırılmıştır. Ülkeler arasında farklılıklar mevcut olmakla beraber, 

neredeyse her ülkede salgınla mücadelede sokağa çıkma kısıtlamaları dahil önlemler alınmıştır. 

Ekonomik faaliyetler, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri sekteye uğramış, siyasi temaslar 

dijital ortamlara taşınmış, salgının yarattığı belirsizlik sosyal yaşamı olumsuz etkilemiş ve 

insanlar arasında, özellikle salgının ilk döneminde büyük bir panik havası yaşanmıştır. 

Salgının küresel etkisi ise yeni tartışmalara sebep olmuş, salgın sonrasında insanlığı nasıl bir 

küresel sistemin beklediği ve yeni normalin ne ve nasıl olacağı konuları sıklıkla ele alınmaya 

başlamıştır. Birçok şeyin eskisi gibi olmayacağı yönünde yaygın bir görüş olmakla beraber, 

salgının dünya savaşları kadar büyük ölçekte bir tektonik değişime sebep olup olmayacağı da 

tartışılan bir başka konudur.  

Salgının küresel etkisinin ne olacağını ve tüm dünyada ne tür değişikliklere yol açacağını net 

bir biçimde öngörmek bu aşamada mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte, aşağıda 

özetlenen ve gözleme dayanan bir dizi husus öne çıkmaktadır. 

Kadim dünyada COVID-19’un etki alanı sınırlı kalabilirdi. Modern dünyada ise baş döndürücü 

bir hızla yayılmış ve kısa sürede küresel bir salgına dönüşmüştür. Böylece, küresel 

bağlantısallığın, refah artışı ve her türlü ürüne erişimin kitleselleşmesi gibi kazanımların yanı 

sıra, ciddi riskler barındırdığı net biçimde ortaya çıkmıştır.  

COVID-19 insan hayatına  etkileri bakımından topyekün yıkıcı bir kriz değildir. Hayati önemi 

haiz mamüllerin  tedarik zincirlerine olumsuz etkisi  sınırlı olmuştur. Buna rağmen, insanlığın 

günümüzde teknolojinin sunduğu olanaklar sayesinde felaketlere karşı geliştirdiği varsayılan 

direnç ve dayanıklılığın sorgulanmasına yol açmıştır.   
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COVID-19 salgını, bağlantısallık gibi teknolojiye bağımlılığın da risklerden ari  olmadığının 

hatırlanmasını sağlamıştır. İstatistiksel olarak her 200 yılda bir dünyaya çarptığı belirtilen yıkıcı 

güneş fırtınaları gibi modern haberleşme, uydu ve elektrik enerjisine dayalı sistemleri felç 

edebilecek ve tedarik zincirini kırabilecek olası bir kriz karşısında modern uygarlığın 

kırılganlığı artık daha net görülebilmektedir.  

Küresel çaptaki krizlerin küresel tedarik zincirlerini etkilediği ortadadır. Bu durum, yerel 

tedarik zincirlerinin güçlendirilmesini ve çeşitlendirilmesini açık bir ihtiyaç olarak ortaya 

çıkarmıştır.  

Her ülke öncelikle kendi vatandaşının ihtiyacını karşılamaya yönelmiştir. İnsanlık COVID-19 

salgınına karşı ortak bir tepki verememiş, salgınla mücadelede eşgüdüm çabaları yetersiz 

kalmıştır. Küresel yönetişim ve uluslararası işbirliği mekanizmalarının zayıflığı ve reform 

ihtiyacı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, özellikle uluslararası kriz yönetimi 

mekanizmalarına duyulan ihtiyaç öne çıkmıştır. Halihazırda, Dünya Sağlık Örgütü ve BM bu 

gereksinimi karşılamakta yetersizdir. Dünya Bankası ve IMF önemli bir varlık gösterememiştir.  

En azından salgının ilk aşamalarında AB içinde çatlaklar meydana gelmiş; İtalya ve İspanya 

AB üyesi diğer ülkeleri kendileriyle yeterince dayanışma içerisine girmemekle suçlamıştır. 

Avrupalılık dayanışması yara almıştır. Aidiyet ve dayanışmanın küçük grup (örneğin aile) 

içerisinde en güçlü olduğu, grup büyüdükçe aidiyet ve dayanışmanın zayıfladığı sosyolojik bir 

gerçeklik olarak teyit edilmiştir. Ancak, AB bilahare attığı adımlarla içindeki dayanışma ve 

eşgüdümü  toparlamıştır.  

Salgın yıkıcı etkileri itibarıyla ülkeler arasında gelişmişlik farklarıyla açıklanamayacak bir seyir 

izlemiştir. İtalya ve İspanya’nın içine düştükleri durum bu konuda en yakın örnekleri teşkil 

etmektedir. ABD’nin karşı karşıya kaldığı sınamalar dünyanın tek süper gücü addedilen bu 

ülkenin “başarısız devlet” (failed state) olarak nitelendirilmesine dahi yol açmıştır. 

Devletlerin salgınla başa çıkmaktaki başarısı, gelişmiş/azgelişmiş, demokratik/otoriter, 

liberal/devletçi gibi klasik kategorilerle açıklanamamaktadır. Bunların yerine devlet kapasitesi 

kavramı öne çıkmıştır.  

Özellikle son 10 yılda ülkeye kazandırdığı artı değer açısından finans, bilişim, internet ve diğer 

yüksek teknoloji sektörleri karşısında küçümsenen bazı sektörlerin taşıdıkları hayati önem 

ortaya çıkmıştır. Sağlık bu sektörlerin başında gelmektedir. Sağlık, gıda, tedarik zincirleri ve 

fiziksel altyapı gibi stratejik sektörlere yatırım yapmış ülkelerin salgınla başarılı bir mücadele 

dönemi geçirdikleri görülmüştür.  

Gelişmiş kapitalist ülkelerin, COVID-19 salgınından çıkaracakları derslerle, insan odaklı 

stratejik sektörlere kar amacı dışında sosyal fayda anlayışıyla yaklaşan ekonomik modeller 

üzerinde çalışmaları beklenmelidir.  

Bu çalışma, Bakanlığımızın dünyanın en büyük beşinci diplomatik ağına sahip olmasının 

sağladığı imkanlardan istifadeyle, dünyanın her kıtasına yayılan misyon ağımız üzerinden, 

salgının küresel resmini çekme denemesidir. Bu çerçevede Bakanlığımız bünyesinde kurulan 

Koordinasyon ve Destek Merkezi (DKDM) tarafından salgına ilişkin ayrıntılı tahlil olanağı 

sağlayacak sorular hazırlanmış ve bu sorulara alınan yanıtlar anlamlı bir bütün halinde bir araya 

getirilmiştir.  

Bu soruların büyük bir kısmı salgın süresince yaşanan sorunlar ve izlenen yöntemlerle ilişkili 

olmakla beraber, salgın sonrasına ilişkin öngörülere yer vermekte ve salgının ülkemiz için 

ortaya çıkardığı olası risk ve fırsatlara dair değerlendirmeler içermektedir. Sorulan soruların 
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cevap bulmak istediği konular genel olarak sağlık, ekonomi, ulaşım, siyaset, sosyokültürel 

hayat ve ülkemiz için olası riskler-fırsatlar başlıkları altında özetlenebilmektedir.   

Sağlık 
Salgın kısa bir sürede tüm dünyada hızla yayılmış, bunun akabinde birçok ülke karantina 

önlemlerine başvurmuştur. Sözkonusu karantina önlemleri çerçevesinde okullar ve 

üniversiteler kapatılmış, toplu etkinlikler iptal edilmiş ve evden çıkma kısıtlamaları 

uygulanmıştır. Tüm bu uygulamaların ekonomik olarak sürdürülebilirliğine dair tartışmalar 

çerçevesinde bu kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması hedeflenmektedir.  

Bu bağlamda vaka sayılarındaki artış oranı belirleyici olmaktadır. Salgında tepe noktasına 

ulaşılması ve/veya bulaşma sayısında sabitlenme elde edilmesi halinde, sert karantina 

önlemlerinde azalmaya gidileceği gözlemlenmektedir. Bu önlemlerin ne zaman azaltılacağı 

birçok ülkede belirsizliğini korumakla beraber, öngörü yapılmasının mümkün olduğu ülkelerde, 

bilhassa Avrupa'da Mayıs-Haziran ayları kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi 

bağlamında ortak bir dönem olarak ortaya çıkmaktadır.  Kısıtlamalarda gevşetilmeye gidilmesi 

halinde dahi sosyal mesafenin korunmasının devam ettirilmesi gerektiği görülmekte, konser, 

sinema, spor gibi toplu etkinliklerin ise şu aşamada sonbahara kadar düzenlenmesinin 

öngörülmediği kaydedilmektedir. 

Salgın sırasında ülkelerin sağlık sistemi büyük bir sınamaya tabi tutulmuş, birçok sorun, zorluk 

ve çıkmazla karşı karşıya kalınmıştır. Almanya, Danimarka, Japonya,  Çin, Güney Kore, 

Avustralya, Yeni Zelanda başta olmak üzere az sayıda ülke ise içinde bulunduğumuz aşamada 

bu bakımdan ciddi bir sorunla karşılaşmamıştır.  

Farklı bölgelere ait birçok ülkede sağlık sisteminde tıkanmalar yaşanmıştır. Salgının en ağır 

sorunlara yol açtığı ABD, İspanya, İngiltere, Fransa  ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerde, Kosova 

ve Karadağ gibi kapasitesi sınırlı ülkelerde ve birçok Afrika ve Latin Amerika ülkesinde sağlık 

sistemleri yetersiz kalmıştır. Başka bir deyişle, sağlık sistemlerinin kapasite bakımından salgına 

karşı direnci ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre net bir ayrışma göstermemiştir. Bununla 

birlikte, Somali ve Güney Sudan gibi kalkınma sorunları yaşayan çatışma bölgelerinde 

hassasiyet yüksek düzeylerdedir. Örneğin, Somali salgınla mücadelede uluslararası topluma 

yardım çağrısında bulunmuştur. 

Özellikle nüfusu fazla olan ve geniş coğrafyaya sahip ülkelerde, merkez bölgelerdeki sağlık 

sisteminde şu aşamada sorun görülmezken, kırsalda sorunların olduğu anlaşılmaktadır. Rusya 

ve Hindistan bu açıdan önemli örnek teşkil eden iki ülke konumundadır. Bu durum, bir ülkede 

bölgesel gelişmişlik farklarının mevcudiyetinin olası salgın ve krizlerle mücadelede dezavantaj 

teşkil ettiğini göstermektedir. Rusya ve Brezilya’da tırmanışa geçen vaka sayılarının sağlık 

sistemi, toplum ve ekonomi üzerinde yarattığı stres önümüzdeki haftalarda daha net 

görülecektir.  

Sağlık sistemi içerisinde en büyük sınama alanları, sağlık personelinde nicel ve nitel eksiklikler, 

uygulanan testlerin sayısal olarak azlığı ve hastane yatak kapasiteleri (bilhassa yoğun bakım 

üniteleri) olmuştur. Salgını görece daha iyi idare edebilen ülkelerin bu sorunları yaşamadığı 

gözlemlenmektedir.  

Ülkelerin sahip olduğu sağlık personeli sayısının kritik önemi haiz olduğu salgın esnasında daha 

çok anlaşılmıştır. Sağlık sistemi sorun yaşayan ülkelerden İrlanda, doktor açığını yurtdışındaki 

doktorları çağırarak veya tıp fakültesi son sınıf öğrencilerini erken mezun ederek çözmeye 

çalışmıştır.  
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Test kapasitesinin arttırılması birçok ülkede salgının kontrol altına alınması bağlamında öne 

çıkmıştır. Güney Kore'nin test kapasitesinin salgının kontrol altına alınmasında kritik bir rol 

oynadığı genel kabul görmektedir. Almanya da çok test yapan ve süreci daha fazla kontrol 

altında yöneten ülkeler arasındadır. 

Salgınla mücadele konusunda diğer pek çok ülkeye kıyasla daha başarılı olan ve hükümetin de 

halk nezdinde puan topladığı Avusturya gibi bazı ülkelerde yatak kapasitesinin fazlalığı salgın 

öncesi dönemde eleştiri konusu yapılmaktayken, salgın sırasında ise fazla kapasitenin gerekli 

olduğu anlaşılmıştır. Bu durum sağlık gibi hayati önemi haiz bir stratejik sektördeki kapasite 

fazlalığının kriz dönemlerinde işe yaradığını açıkça ortaya koymuştur.  

Tıbbi malzeme temini, ülkelerin sağlık sistemlerinin sınandığı salgın döneminde önemli bir 

gündem maddesi olmuştur. Maske (bilhassa cerrahi maske), koruyucu ekipmanlar, solunum 

cihazları ve test kitlerinin temini bu bağlamda öne çıkmıştır. Ülkelerin tıbbi malzeme ihracatına 

sınırlamalar getirmesi salgından etkilenen neredeyse her ülkede yerel üretime olan ihtiyacı 

artırmıştır. Ancak, gelişmiş ülkeler dahil birçok ülkede yerli üretim yeterli olmadığı için, tıbbi 

malzemelerin ithal edilmesine, sınırlamalar olmakla beraber, devam edilmiştir. Özellikle maske 

temini, neredeyse tüm dünyada büyük bir sorun olarak kendini göstermiştir. Salgınlar, afetler 

ve krizlerle mücadelede diğer ülkelere nazaran tecrübesi daha fazla olan Çin, bu malzemelerin 

temin edilmesi konusunda öne çıkan ülkelerden olmuştur. 

Salgının yıkıcı etkilerini güçlü biçimde deneyimleyen İspanya, Fransa, İngiltere   ve İtalya ile  

Balkanlar'daki devlet kapasitesi sınırlı Karadağ ve Kosova, Doğu Avrupa'da ekonomisi zayıf 

Moldova ve çatışmanın halen sürdüğü Ukrayna ile donmuş ihtilaflar dahil çeşitli güvenlik ve 

kapasite sorunları yaşayan Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri, Orta Doğu'da ekonomik sorunların 

gölgesindeki Lübnan, ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkeler, Latin Amerika ülkeleri ile 

Afrika'nın çoğu ülkesinde dışarıdan maske ve solunum cihazı temin edilmesi ihtiyacı baş 

göstermiştir. Özellikle Afrika'da her türlü tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Salgından etkilenen her bölgenin sağlık sisteminin sınandığı bu günlerde, Afrika kıtası, 

kalkınma sorunları da göz önüne alındığında, sağlık sistemlerinin yeterliliği bağlamında en 

büyük sınamayla karşı karşıya kalan kıta olarak negatif biçimde ayrışmıştır.  

Salgın süresince uluslararası toplumun işbirliği ve dayanışma içinde salgınla mücadele etmesi 

yönünde pek çok açıklama yapılmıştır. Ancak az sayıda ülke bu söylemi fiiliyata dökebilmiştir. 

Türkiye’yle beraber Çin ve ABD tıbbi yardımlarda ilk üç sırayı almıştır.  Yapılan yardımlar ise 

krizden en çok etkilenen ülkelere ve krizden etkilenme ihtimali yüksek olan bölgelere 

odaklanmıştır. Yardımların cinsi bakımından tıbbi malzeme desteği ve maddi yardımlar öne 

çıkmıştır.   

Maddi yardımlar Dünya Sağlık Örgütü ve Kızılhaç gibi örgütlere de yapılmaktadır. Kuveyt, 

Dünya Sağlık Örgütü'ne yaptığı 60 milyon dolarlık bağışla bu örgüte yapılan yardımlarda başı 

çekmiştir.    

Almanya, Lüksemburg ve Monako yabancı hasta kabulüne başlamıştır. Kabul edilen yabancı 

hastaların ekseriyeti krizden etkilenen diğer Avrupa ülkeleri olmuştur. 

Almanya, Rusya, Çin ve Küba gibi ülkeler yurtdışına sağlık personeli göndererek salgınla 

mücadele çabalarına destek vermektedirler. Bu bağlamda İtalya, en çok sağlık personeli 

gönderilen ülkelerden biri olarak öne çıkmıştır.  
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Aşı çalışmaları da ortak hareket etme ve salgına çare bulunması bağlamında önemli olan bir 

diğer husustur. Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD olmak üzere birçok gelişmiş/gelişmekte 

olan ülke aşı çalışmalarında ilerleme kaydetmeye çalışmaktadır. 

Öte yandan, krizden etkilenen çok sayıda ülke sağlık sistemleri ve salgınla mücadelede genel 

kapasiteleri yetersiz kaldığı için yardım eden değil, yardım edilen ülke konumundadır. 

Ekonomi 

Salgının en büyük sınamalardan birini ekonomi teşkil etmiştir. Dünya ekonomisinin 2020’de 

ciddi biçimde küçüleceği kesinlik kazanmıştır. Getirilen kısıtlamalar neticesinde birçok 

sektörde işler durma noktasına gelmiş, işten çıkarmalar hız kazanmıştır. Dünya Ticaret Örgütü, 

dünya genelinde turistik seyahatlerin yüzde 30 oranında azalabileceğini bildirmiştir. Dünyada 

turizm sektöründe toplam 450 milyar Dolar gelir kaybı olabileceği değerlendirmesi 

yapılmaktadır.  

Karantina önlemlerinin ve uluslararası seyahat kısıtlamalarının kalkması durumunda dahi 

yabancı turistlerin ihtiyatlı davranması ve ekseriyetle iç turizme yönelmesi veya yakın ülkeleri 

tercih etmesi olasıdır.  İtalya ve İspanya gibi ülkelerin güvenilirlikleri salgın döneminde büyük 

yara almıştır. Bu durumun telafisinin zaman alacağı belirtilmektedir. 

Birçok ülkede işsizlik oranları hızlı bir artış gösterme eğilimindedir. Bu çerçevede bazı 

devletler işsizlikle mücadele etmek için şirketlere çalışanların maaşlarının belirli bir kısmını 

karşılama taahhüdünde bulunmaktadır. İşten çıkarmayı yasaklayan ülkeler de olmuştur. 

Vatandaşlarına yardım etmek için gıda ürünlerinde fiyat indirimi ve elektrik-internet gibi 

hizmet ödemelerinde indirim ya da erteleme uygulanması gibi kararlar alan ülkeler de 

bulunmaktadır. Bazı ülkelerde de salgının ekonomik boyutuyla mücadele kapsamında 

dayanışma ve bağış fonları kurulmuştur. Halihazırda sert ekonomik sorunlarla ya da krizle 

uğraşan ülkelerin salgının ekonomik boyutuyla mücadelesindeki başarı ihtimali belirsizliğini 

korumaktadır. 

Tedarik zinciri hayati önemdedir. Salgının ilk ortaya çıktığı dönemde yaşanan panik 

alışverişleri hariç tutulacak olursa, tedarik zinciri büyük oranda korunmuştur. Bu durum 

bilhassa temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünleri için geçerlidir. 

Hizmet ve bankacılık/finans sektörlerine dayalı ekonomilerin salgın sürecinde daha kırılgan 

oldukları gözlemlenmiştir. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları bu konuda önemli bir 

etkendir. Keza turizm sektörü büyük bir ekonomik darbe almıştır. Birçok ülkenin sınırlarını 

kapatması ve toplumlara hâkim olan endişe nedeniyle turistik seyahatlerde kısıtlama ve iptaller 

yaşanmıştır. Ekonomisi turizm gelirlerine bağımlı ülkelerin daha ağır bir ekonomik tabloyla 

yüzleşmeleri beklenmektedir. Hırvatistan ve Karadağ gibi ülkelerin bu açıdan ekonomik 

sorunlarla uğraşmaları muhtemeldir.  

Petrol üretimi de salgının ekonomik etkisine maruz kalmıştır. Ekonomisi ağırlıklı olarak petrole 

dayanan ülkelerin birçoğu gerek salgın öncesi düşüşte olan petrol fiyatları, gerekse salgın 

çerçevesindeki etkilerden dolayı ekonomik olarak oldukça zor bir sürece girmiştir. Angola'da 

bu sorun, ülkenin birçok sektörde ithalata bağımlı olması nedeniyle ağır yaşanmaktadır.  

Tüm ülkeler için dış ticarette azalma beklentisi ve ekonomik yavaşlama öngörüleri mevcuttur. 

Salgından bağımsız olarak ekonomik sorunlarla boğuşmakta olan Afrika kıtası salgının 

ekonomik boyutundan görece daha fazla etkilenmiştir. 
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İngiltere gibi finans odaklı ekonomilerde sağlık gibi stratejik sektörlere daha fazla yatırım 

yapılması beklenebilecektir.  

Ulaşım 
Ulaşım alanındaki kısıtlamalar değişkenlik göstermektedir. Ancak, salgından etkilenen çoğu  

ülkede havayolu ulaşımı (kargo ve insani tahliye uçakları haricinde) en sert kısıtlamalara tabi 

tutulan ulaşım aracı olarak ön plana çıkmaktadır.  

Dünyadaki birçok ülke bu havayolu ulaşımına  katı  sınırlamalar getirmiştir. Bu sınırlamaların 

ne zaman kalkacağı tam olarak bilinmemekte, bir ülkenin tek başına kaldırması ise mümkün 

görünmemektedir. Örneğin, Sırp yetkililer ülkedeki üç havalimanının Mayıs ayının ikinci 

yarısından itibaren ticari ulaşıma açılabileceğini belirtmiş olsalar da, bu açılımın AB 

ülkelerindeki uygulamalardan bağımsız biçimde hayata geçirilmesi anlamlı görünmemektedir.  

Havayolu ulaşımına veya genel olarak ulaşıma katı  tedbirler uygulamayan ülkelerde talep 

yetersizliği nedeniyle birçok firma kapasitesinin altında faaliyet göstermek durumunda 

kalmıştır. Danimarka ve İsveç'te bu sorun oldukça önemli bir noktaya gelmiştir. Öyle ki, iki 

devletin hükümeti bu sektöre ilişkin ekonomik destek paketleri geliştirmektedir. 

Ulaşıma getirilen yasaklar kimi ülkelerde hem yurt içi hem yurt dışı seyahati ilgilendirmekte, 

kimi ülkelerde ise kısıtlamalar sadece yurt dışı seyahatlere uygulanmaktadır. Portekiz gibi bazı 

ülkelerde ise uzun tatil dönemlerinde şehirler arası seyahatin yasaklanması uygulaması 

görülmektedir. Bazı ülkelerde ulaşım özel izne bağlanmış, yurt dışına çıkışlar sadece çıkış 

sebebi makul görüldüğü takdirde mümkün kılınmıştır. 

Birçok ülke yurt dışından dönüşlerde 14 günlük zorunlu karantina uygulamasına geçiş 

yapmıştır. Bunu en sıkı uygulayan ülkelerden biri Çekya olmuştur. Çekya'da uygulanan bu ve 

benzeri örneklerin ülkede salgının kontrol altına alınması bağlamında önemli bir katkı sağladığı 

düşünülmektedir. Afrika'da Botsvana, Etiyopya ve Gana'nın bu uygulamayı yürürlüğe koyduğu 

görülmektedir.  

Alınan tedbirlerin uygulanmasında yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi amacıyla sınır 

kapılarını kapatma kararı alan birçok ülke bulunmaktadır. İspanya ve Portekiz örneğinde olduğu 

gibi bu karar bazı durumlarda ortak alınmıştır. 

Karayolu ulaşımı görece daha az etkilenmiştir. Gıda, tıbbi malzeme ve genel ticaretin akışını 

sekteye uğratmamak için karayolu ulaşımıyla malzeme taşınması güvence altına alınmış, 

böylece lojistik kanalların çalışır halde kalması sağlanmıştır. Esasen birçok ülkede yük 

taşımacılığında kısıtlama yaygın değildir. Romanya ve Lübnan'da bu yöndeki kısıtlamalar belli 

başlı örneklerdendir. Bu durumun salgınla mücadeleye halel getirmemesi için bazı ülkelerde 

TIR şoförleri için koruma tedbirleri alınmıştır. 

Siyaset 
Bazı ülkelerde, özellikle Avrupa'da, salgın sonrasında aşırı sağın yükselmesi ihtimalinin 

mevcut olduğuna ilişkin değerlendirmeler bulunmaktadır. Örneğin, İspanya'nın AB'den 

beklediği desteği alamaması durumunda, sağlık sonrası dış politikasının buna göre 

şekilleneceği yorumları bulunmaktadır. Benzer bir durumun Bulgaristan için de geçerli 

olabileceği kaydedilmektedir. 

Salgınla nasıl mücadele edildiği ve bu mücadeledeki yetkinlik, hükümetler için önemli 

sınamalar teşkil etmektedir. Kimi ülkelerde salgın, hükümete duyulan güveni arttırmaktadır. 

Örneğin Avusturya'da halk hükümetin kriz yönetiminde son derece başarılı olduğunu 
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belirtmektedir. Moldova'da da Cumhurbaşkanı izlediği politikalar çerçevesinde halktan 

güvenoyu almaktadır. Moğolistan'da Haziran ayında düzenlenecek seçimler öncesinde esasen 

sıkıntılı bir durumda olan hükümetin başarısızlıkları ve ekonominin kötü durumu gündemden 

düşmüş, hükümete olan destek ve güven büyük oranda yükselmiştir. 

Salgın sonrası dönemde hükümetler tarafından krizlere hazırlık çalışmaları yapılması ve bu 

çerçevede bilhassa sosyal ve sağlık harcamalarına öncelik vermesi yönünde öngörüler 

bulunmaktadır. İngiltere'nin ileride yaşanabilecek benzer krizlere daha hazır olmak için bir 

çalışma başlatması beklenmektedir. Çin gibi bazı ülkelerde dışa yapılan yatırımların azaltılarak 

içe yapılan yatırımlara önem verileceği değerlendirilmektedir. 

Salgının bir diğer yansıması ise seçim süreçlerinde görülmüştür. 2020 yılında seçim sürecine 

girecek ülkelerin birçoğunda seçimlerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini korumaktadır. 

Fransa, Kuzey Makedonya, Romanya, Moldova ve Sri Lanka'da seçimlerin akıbeti belirsizdir. 

Güney Kore'de ise salgına rağmen seçimler düzenlenmiş ve seçimlere katılım yüksek oranda 

gerçekleşmiştir.  

Sosyokültürel hayat 
Salgın, eğitim, spor ve kültür-sanat gibi alanları da oldukça etkilemiştir. Birçok ülkede 

üniversite ve özel dil kursları dahil okullar kapatılmış, eğitime uzaktan devam edilmesi kararı 

alınmıştır. Bu konuda yeterli hazırlığı ve kapasitesi bulunmayan ülkelerde sorunlar yaşanmış, 

hükümetler bu sorunlara çözüm aramak durumunda kalmıştır.  

Toplu spor etkinlikleri birçok ülkede tamamen yasaklanmıştır. Örneğin İspanya'da profesyonel 

futbol liglerinin sezonu sonlandırılmış, keza İtalya'da benzer bir karar alınması beklentisi 

oluşmuştur.  

Karantina tedbirleri tedricen gevşetilse de özellikle seyircili spor müsabakaları gibi büyük çaplı 

etkinliklerin daha uzun bir süre gerçekleştirilmesi öngörülmemektedir. Örneğin, Norveç'te 

hayatın normale dönmesine ilişkin yapılan planlamalarda geniş katılımlı spor ve kültür 

faaliyetlerine uygulanan yasakların normalleşme sürecinin ötesinde devam ettirilmesi 

gündemdedir. 2020 yılının yaz aylarında Japonya'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarının ve 

FIFA Dünya Kupası’nın ertelenmesi bu bakımdan en fazla öne çıkan örnekleri teşkil etmiştir.   

İnsanların sosyal mesafeyi korumaları ve hükümet tarafından belirlenen önlemlere özen 

göstermeleri kaydıyla bireysel spor faaliyetlerinin dışarıda yapılması birçok ülkede serbesttir. 

Spor etkinlikleri kadar kültür-sanat hayatı da salgından büyük oranda etkilenmiştir. Konser, 

sinema ve tiyatro gibi etkinlikler askıya alınmıştır. Bazı ülkelerde bu önlemlerin Ağustos ayının 

sonuna kadar sürdürülmesi beklenmektedir. Müzeler de salgın dönemi boyunca kapalı 

tutulacaktır. Bu kısıtlamalara pek çok ülke açık hava müzelerini ve ören yerlerini de dahil 

etmiştir. Örneğin Andorra'da kapatılan müzelerin sanal olarak ziyaret edilmesi imkanı 

sunulmaktadır.  

Toplu dini faaliyetlere ilişkin olarak da tedbirler alınmıştır. Pek çok ülkede ibadethaneler 

kapatılmış, sadece cenaze gibi önemli olaylarda, kısıtlı katılım olması şartıyla, insanların bir 

araya gelmelerine izin verilmeye başlanmıştır. Peru ve İran'da cenaze merasimleri tamamen 

yasaklanmıştır.  

Eczane, hastane ve market gibi zaruri sektörler dışında evden çalışma uygulaması 

yaygınlaşmıştır.  
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Ülkemiz için riskler ve fırsatlar 
Uluslararası ulaşıma getirilen kısıtlamalar ile,  ülkelerin bulaş tehlikesi  karşısında hijyen, 

izolasyon ve sosyal mesafe gerekleri nedeniyle getirdiği kurallar   turizm sektöründe yaşanan 

daralma bir risk teşkil etmektedir. Ülkemiz açısından Rusya, Almanya ve İngiltere ana turist 

gönderen ülkelerdir. Bu bağlamda, en büyük sınamanın, sınırlarımız açıldığında    yabancı turist 

sayısındaki düşüş ihtimalinden  kaynaklanması beklenmektedir. Ancak, ülkemizin sağlık 

sisteminin verdiği başarılı imtihan bu riski diğer desteinasyon ülkelere göre azaltmaktadır. 

İtalya, İspanya ve Fransa gibi sağlık sistemleri kötü sınav vermiş  öndegelen turizm 

destinasyonları için  bu risk çok ağırdır ve 2020 turizm sezonu belki de açılmadan kapanmıştır.  

Mevcut durumda birçok ülke vatandaşlarını iç turizme teşvik etmektedir. Bu çerçevede, Avrupa 

başta olmak üzere Çin gibi Avrupa dışı ülkelerden ülkemize gelecek turist sayısında ciddi 

oranda azalma yaşanması beklenmektedir.  

Öte yandan, turizm ülkemiz için fırsata dönüştürülme olanağı bulunan bir risk alanıdır. İtalya 

ve İspanya gibi özellikle gelişmiş dünyanın turizm istikametleri niteliğinde olan ülkelerin 

güvenirlikleri salgın döneminde büyük yara almıştır. Bu ülkelerin uğradıkları imaj kaybının 

telafisinin uzun zaman alacağı yorumları mevcuttur. Ülkemizin altyapısı, sağlık sisteminin 

kapasitesi ve salgına karşı direnci ise bu ülkelere kıyasla oldukça pozitif biçimde ayrışmış 

bulunmaktadır. Bu durum, elverişli stratejiler hayata geçirildiği takdirde, uzun vadede ülkemiz 

için kazanca dönüştürülebilecektir.  

Bazı ülkelerin getirdiği veya getirebileceği ithalat kısıtlamaları ülkemizin ihraç ürünleri 

bakımından potansiyel risk teşkil etmektedir. Bu alandaki gelişmelerin yakından izlenmesinde 

ve gerekli müdahalelerin yapılmasında fayda bulunmaktadır.  

Salgın süresince birçok ülkenin salgınlara karşı tıbbi açıdan yeterince hazırlıklı olmadığı ve bu 

konuda birçok açığı bulunduğu gözlemlenmiştir. Ülkemizin bu çerçevede tıbbi malzeme 

ihracatına önem verebileceği akla gelmektedir. Solunum cihazı, koruyucu malzeme, tıbbi 

malzeme ile sağlık sektöründe yapılacak genel yatırımların salgın sonrası dönemde ekonomik 

fırsatlar sunması mümkündür. Örneğin, Güney Sudan'da sahra hastanesi inşaatının ülkemiz 

firmalarınca yapılması ihtimali değerlendirilmeye alınabilecek bir husus olarak öne 

çıkmaktadır.  

Salgın sonrasında ülkemizin güçlü olduğu mobilya, konfeksiyon, altyapı ve inşaat gibi 

alanlarda da daha fazla yatırım yapması ihtimali bulunmaktadır.  

E-ticarete odaklanılmasının önemi salgın sırasında daha görünür olmuştur. Çin ve Asya'nın 

genelinde son derece yaygın olan bu uygulamanın bu bölgelerde ülkemize fayda sağlama 

imkanı bulunmaktadır.  

Benzer bir durumun Afrika'da mümkün olabileceği anlaşılmaktadır. Ülkemizle Nijerya 

arasında e-ticaret çerçevesinde daha fazla yatırım yapılması yönünde tavsiyeler mevcuttur. 

Bununla bağlantılı olarak, Etiyopya'daki e-ticaret hazırlıkları çerçevesinde, THY'nin Türkiye-

Etiyopya kargo uçuşunu başlatmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Ülkemizin 

mallarının fiyat ve kalite açısından oldukça değer gördüğü Etiyopya'ya her türlü ihracatın 

arttırılması fırsatı mevcuttur. Mozambik ile savunma sanayi alanında bir işbirliğinin yapılma 

imkanı mevcuttur. Bu çerçevede Mozambik ile halihazırda temasa geçilmiş bulunulmaktadır. 

Benzer bir durum, savunma ihtiyacı yüksek olan Çad için de geçerlidir. 

Misyonlarımızdan gelen değerlendirmeler çerçevesinde bankacılık alanında kamu 

bankalarımızın Paris'te şube açma fikri de bulunmaktadır. 
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THY özelinde havayolu taşımacılığına yönelik doğrudan uçuş imkanlarının da araştırılması 

gerektiği dile getirilmektedir. Latin Amerika bölgesinin bu bağlamda öne çıktığı görülmektedir. 

Salgın, Çin’in yükselen bir süper güç   ve güvenilir küresel tedarikçi olarak rolünün, özellikle 

ABD ve AB’de sorgulanmasına yol açmıştır. Bu sorgulama Japonya, Güney Kore, Avustralya 

gibi ülkeler için de geçerlidir.  Bu çerçevede, Çin’de devasa yatırım ve üretimleri bulunan ABD, 

AB, Japon ve Güney Kore menşeili şirketlerin faaliyetlerinin bir kısmını başka ülkelere 

kaydırma sürecine girdikleri görülmektedir. Türkiye bu kaydırmalardan pay alabilir. Keza 

birçok mal grubunda neredeyse tek tedarikçiye (Çin) bağlanmanın sakıncaları dikkate alınarak, 

tüketici piyasalarının kaynak çeşitlendirmesine gitmesi halinde Türkiye’nin çeşitli sektördeki 

tedarikçi rolü güçlenebilir. 



 

1. Normalleşme Öngörüleri ve Beklentiler: 

Avrupa: 
Almanya: 4 Mayıs’ta okullar, üniversiteler ve küçük işletmelerin kademeli olarak açılması 

uygulaması başlamıştır. Okullar gerekli hijyen şartlarını yerine getirmek ve sosyal mesafe 

kurallarına uymak şartıyla adım adım bütün öğrencilerin ders görmelerine imkan sağlayacaktır 

Dersler okullarda kısmen öğrencilerin katılımıyla yenden başlamıştır. Çocuk yuvaları, acil 

bakım tedbirlerinin adım adım ve esnek bir şekilde genişletilmesi suretiyle en geç 11 Mayıs 

tarihinde bütün eyaletlerde hizmete girecektir. Geniş katılımlı etkinliklere ilişkin yasak ise 31 

Ağustos’a kadar devam edecektir. Federal Ekonomi Bakanlığı Turizm Sorumlusu Thomas 

Bareiß, uzun mesafe seyahatin bu yaz olmayacağını düşündüğünü, yaz tatilinin bu yıl 

Almanya'da veya enfeksiyon sayıları olumlu yönde gelişen Avrupa'daki komşu ülkelerde 

(Avusturya, Fransa, Belçika, Polonya veya Hollanda gibi)  yapılabileceğini, bu yönde 

hükümetlerle görüşmelerin sürdürüldüğünü, ancak Balear adaları ya da Yunan adaları gibi 

Avrupa'nın diğer bölgelerinin de değerlendirmeye alındığını, bu bölgelerde yeni vaka 

sayılarında pek artış görülmemesi ve sağlık hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi halinde, 

yaz tatilinin orada da geçirilebilmesinin düşünüldüğünü ifade etmiştir. Kuaför ve berberler, 

hijyen şartlarına uymak, dükkan önlerinde bekleme sıraları oluşmasını engelleyecek şekilde 

giriş kontrolü uygulamak ve şahsi koruyucu kıyafetler kullanmak koşuluyla, 4 Mayıs itibarıyla 

yeniden açılmıştır. Tüm mağazalar hijyen, mağazaya girişin idaresi ve bekleme kuyruklarının 

engellenmesine ilişkin şartlara uymak suretiyle yeniden faaliyete geçebilecektir. Açık havada 

yapılacak spor faaliyetleri, Eyalet Spor Bakanlarının belirledikleri kurallara uymak şartıyla 

yeniden mümkündür. Birinci ve ikinci ligdeki maçların Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren 

yeniden başlayabileceği değerlendirilmektedir. Eyaletler kendi sorumlulukları dahilinde, 

enfeksiyonun gidişatına göre ve eyalete ilişkin özel koşulları dikkate alarak gastronomi ve 

turistik kullanım amaçlı konaklama tesisleri ile tiyatro, opera, konser salonu ve sinemaların 

tedricen açılmasına karar verecektir. 

 

Andorra: Mayıs’tan itibaren, inşaat ve irtibatlı sektörlerde, mekanik atölyeler, maliye, 

danışmanlık, iktisadi teşebbüs, avukatlık, noterlik alanlarındaki faaliyetlere ve, yüz yüze temas 

gerektirmeyen mesleki eğitim kurslarının telekonferans yöntemiyle sürdürülmesine karar 

verilmiştir. İşletmeler, sosyal mesafenin korunması için gerekli düzeni alacaklardır. Anılan 

tarihten itibaren ayrıca, profesyonel sporcular idmanlara başlayabilecektir. İdmanlar bu 

aşamada bireysel gerçekleştirilecek, saha ve spor salonunda faaliyet takvimi/saatleri 

belirlenecektir. Bu aşamayla birlikte 4.760 kişinin işbaşı yapması beklenmektedir. Mayıs ayı 

ortasında ise diğer sektörlerdeki faaliyetlere başlanması öngörülmektedir. 

 

Avusturya: Normalleşme sürecine en erken başlayan ülke olan Avusturya’da 15 Mayıs’ta toplu 

ibadet serbestisi, restoran ve kafelerin açılması uygulamasının başlaması, 30 Mayıs’ta otellerin 

tekrar faaliyete geçmesi öngörülmektedir. 

 

ÇIKARIMLAR 

NORMALLEŞME SÜREÇLERİ ÜLKEDEN ÜLKEYE FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR. 

BİRÇOK ÜLKE NORMALLEŞME ÇALIŞMALARINA BAŞLASA DA KESİN BİR SÜREÇ 

ÖNGÖREN ÜLKE BULUNMAMAKTADIR. 
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Belçika: 4 Mayıs veya 18 Mayıs günlerinde başlayacak şekilde tecritten aşamalı çıkış 

uygulaması üzerinde çalışılmaktadır. Bu bağlamda ilk düşünülen sektörler inşaat, büyük ticari 

işletmeler, imalat sanayi ile havacılık hariç ulaştırma olmuştur. Toplu etkinlikler Ağustos ayına 

kadar yasaklanmıştır. 6 Mayıs’ta yapılan Milli Güvenlik Konseyi toplantısında 11 Mayıs 

itibarıyla mağazaların açılmasına karar verilmiştir. 

 

Birleşik Krallık: Normalleşme süreci ve çıkış stratejisi konusunda resmi bir takvim henüz 

bulunmamaktadır. Önlemlerin Haziran ayından önce gevşetilmesi beklenmemektedir. 
Başbakan Johnson önümüzdeki hafta sonunda halkın sokağa çıkmasına ilişkin kısıtlamaları bir 

ölçüde gevşetmeyi değerlendireceklerini ve 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü itibarıyla, işçilerin 

sınırlı zaman dilimlerinde ve önlem almak kaydıyla işbaşı yapmasını isteyebileceklerini, ayrıca, 

halkın, sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla, dilediği kadar dışarı çıkıp egzersiz 

yapmasının veya hava almasının mümkün olabileceğini ifade etmiştir. 

 

Bulgaristan: 4 Mayıs itibarıyla salgın tedbirlerinde kademeli olarak gevşetilme başlamıştır. 

Kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı ve sosyal mesafenin gözetilmesi 

koşuluyla vatandaşların park ve bahçeleri kullanmasına izin verilmektedir. 13 Mayıs’ta bitecek 

OHAL uygulaması uzatılmayacak, bununla birlikte, OHAL uygulaması kaldırıldıktan sonra en 

az iki ay boyunca salgın tedbirleri yürürlükte kalacaktır. 

 

Çekya: İçişleri Bakanlığı, tarım, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 

AB dışından Çekya’ya gelecek mevsimlik işçilerin, negatif COVID-19 testi ibraz etmeleri 

koşuluyla 11 Mayıs’tan itibaren ülkeye girişlerinin mümkün olacağını açıklamıştır. 

 

Danimarka: Kademeli olarak normal hayata 16 Nisan’da dönmeye başlayan Danimarka'da, ilk 

aşamada kreş ve ilkokullarda eğitim yeniden başlamış, 20 Nisan’da sürücü kursları, kuaförler, 

güzellik ve bakım salonları, SPA merkezleri, dövme klinikleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, 

optikçiler, diş klinikleri, psikologlar, işitme merkezleri ve özel hastaneler yeniden hizmete 

girmiştir. Covid-19 dolayısıyla alınan önlemlerin kaldırılması kapsamında normal hayata 

geçişin ikinci aşaması 11 Mayıs itibarıyla başlayacaktır. Danimarka Parlamentosu’nda temsil 

edilen partilerin liderleriyle Başbakanlık Konutu Marienborg’da yapılan müzakerelerin 

ardından açıklama yapan Başbakanı Mette Frederiksen, 11 Mart ve ardından alınan tedbirleri 

kapsamında kapatılan alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs’tan itibaren, restoran, kafe, orta ve yatılı 

okullar, profesyonel spor faaliyetleri, kilise ve hayvanat bahçelerinin ise 18 Mayıs’tan itibaren 

açılabileceğini belirtmiştir. Sınırları açmanın ise halen erken olduğunu kaydeden Frederiksen, 

komşu ülkelerle bilgi alışverişi içinde olduklarını söyledi. 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi 

yasağında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.  

 

Estonya: İlk aşamada sırasıyla şu adımların atılması beklenmektedir: Hastanelerde randevulu 

tedaviye yeniden başlanması (21 Nisan itibarıyla başlamıştır); Müzeler, hobi ve eğitim 

merkezleri ile açık havadaki spor tesislerinin yeniden hizmete başlaması; Alışveriş merkezi ve 

işletmelerin yeniden açılması; Belirlenen kriterlerin olumlu yönde seyretmesi halinde, okulların 

15 Mayıs tarihinde açılması. Koronavirüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü halden çıkış 

stratejsini kapsamında, Eston Hükümeti salgının merkez üslerinden olan Saarema Adası başta 

olmak üzere, Estonya'nın adaları ile anakara arasındaki yolcu ulaşımının 8 Mayıs’tan itibaren 

başlamasına karar vermiştir. Hükümetin açıklamasına göre, anakaraya seyahat etme özgürlüğü 

ilk aşamada daimi olarak adalarda ikamet edenlere tanınmış olup, yolculuk sırasında fiziki 

mesafeye dikkat edilmesini teminen gerekli önlemlerin alınacağı bildirilmiştir. 

 

Finlandiya: Hükümet, 7 Mayıs’ta Finlandiya'nın sınır ötesi trafiğine ilişkin kısıtlamaların 14 

Haziran 2020 tarihine uzatılmasına karar verdiğini bildirmiştir. Anlan kararın, iç sınırlar 

içerisindeki kontrolün yeniden sağlanması, belirli sınır geçiş bölgelerinin kapatılması ve sınır 

ötesi trafiğin kısıtlanması amacıyla Mart ayında alınan kararın bir devamı niteliğinde olduğu 



3 
 

aktarılmaktadır. Hükümetin, Covid-19 salgını krizi kapsamında alınan önlemlerin kontrollü bir 

şekilde kaldırılmasına ilişkin 4 Mayıs günü açıkladığı kararlar çerçevesinde, 14 Mayıs 2020 

tarihinden itibaren banliyö trafiğine ve Schengen iç sınırları içindeki trafiğe izin verileceği; 

seyahatin bundan böyle gerekçelendirilmesinin gerekmediği belirtilmektedir. Kara sınırlarında, 

limanlarda ve havaalanlarında iç sınır kontrolünün devam edeceği, haberde ayrıca 

kaydedilmektedir. Mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının etkileri ve epidemiye dair daha sonra 

yapılacak değerlendirmelerin desteklenmesi şartıyla, restoranlar 1 Haziran 2020 tarihinden 

itibaren kademeli olarak açılacaktır. Bu konudaki yasal öneriler, 13 Mayıs 2020 tarihinde kadar 

Hükümetin dikkatine sunulacaktır. Toplanmaya getirilen kısıtlamalara tabi olmak üzere, 14 

Mayıs tarihinden itibaren, açık hava etkinliklerine ilişkin tesisler açılacaktır. Spor 

müsabakalarına, 1 Haziran gününden itibaren, özel düzenlemelerle başlanabilecektir. 

 

Fransa: 11 Mayıs’ta okullar kademeli olarak açılacak, ancak velilerin çocuklarını okula 

göndermeleri isteğe bağlı tutulacaktır. Mayıs sonunda kafe ve restoranların ne zaman 

açılacağına dair karar alınacak. Büyük çaplı festivaller Eylül ayına kadar yapılamayacaktır. 

Sağlık Olağanüstü Hali'nin 10 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı 

Fransa Senatosu'nda 5 Mayıs akşamı kabul edilmiş olup, tasarının hafta içinde Ulusal Meclis'te 

görüşülmesi beklenmektedir. Başbakan Philippe COVID-19’la mücadele sürecinde kötüye 

gidiş yaşanmaması halinde, 29 Mayıs tarihinden itibaren dini ibadetlere izin verilebileceğini 

belirtmiştir. 

 

Hırvatistan: 27 Nisan, 4 Mayıs ve 11 Mayıs haftalarını kapsayacak üç aşamalı bir normalleşme 

planı uygulanmakta olup ikinci aşamaya geçilmiştir. Turizm sektörü, ekonomideki önemine 

istinaden, önlemlerin gevşetilmesi çerçevesinde özel olarak değerlendirilmektedir. 18 Mayıs'a 

kadar uzatılmış olan ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili kısıtlamalar konusunda AB'yle birlikte hareket 

edilecektir. Hırvatistan Turizm Bakanı, AB üyesi ülkelerle sınırların turistlerin geçişlerine 

açılması konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve amaçlarının ortak bir protokol oluşturmak 

olduğunu açıklamış olup, bu çerçevede Avusturya, Çekya ve Slovenya öne çıkmaktadır. Zagreb 

Camii 8 Mayıs itibarıyla özel koşullar altında Cuma ve Teravih namazları için ibadete 

açılacaktır. 

 

Hollanda: Kesin bir normalleşme planı belirlenmemiş olmakla beraber, her koşulda sosyal 

mesafeyi korumaya devam edilmesi gerektiği halka sürekli hatırlatılmaktadır. 

 

İrlanda: Başbakan Leo Varadkar tarafından 1 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklamada, 

mevcut kısıtlamaların 18 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı, ancak, 70 yaş üstü kişilerin, 

başkalarıyla temasta olmamak şartıyla 5 Mayıs’tan itibaren dışarı çıkabilecekleri belirtilmiştir. 

 

İspanya: 6 Mayıs’ta düzenlenen meclis oturumunda OHAL uygulamasının 24 Mayıs’a kadar 

uzatılması kararlaştırılmıştır. Tedbirlerin merkezi yönetimin eşgüdümünde dört aşamalı olarak 

kaldırılması düşünülmektedir. Normalleşme sürecinde her bölgenin/ilin/ilçenin özel şartlarının 

değerlendirilmesi yoluna gidilecektir. 

 

İsveç: Diğer Avrupa ülkelerine göre daha az kısıtlayıcı tedbir uygulanmaktadır. Hayatın 

tamamen normale dönebileceği net bir tarih hedefi ortaya konmamıştır. Diğer taraftan, Dışişleri 

Bakanlığı’nın 15 Haziran 2020 tarihine kadar zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmaması 

gerektiği yönündeki tavsiyesi bulunmaktadır.  

 

İsviçre: Vaka artış hızındaki azalmaya koşut olarak, COVID-19 salgınına karşı alınan 

olağanüstü tedbirlerin bir takvim dahilinde tedricen gevşetileceği açıklanmıştı. Hayatın 

normalleşmesine dönük bu tedbirlerden 11 Mayıs günü itibariyle başlanmasına karar 

verilenlere, toplumun mevcut tedbirlere yüksek düzeyde uyumu ve vaka artış hızındaki 

azalmanın devam etmesi nedeniyle yenileri eklenmiştir.  11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla 
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dükkanların, restoranların, müze ve kütüphaneler ile ilk ve orta okulların açılacağı, spor 

antrenmanlarına izin verileceği, kamu ulaşımının yeniden olağan koşullardaki düzene göre 

faaliyete başlayacağı, okullarda sınıfta eğitim konusunda esnek uygulamalara gidilebileceği, 

restoranlara 4 kişiden veya çocuklarıyla birlikte bir aileden sayıca fazla grupların kabul 

edilmeyeceği, masalar arasında 2 metrelik mesafe bulunması gibi kurallara riayet edilmesinin 

bekleneceği, okullarda yazılı sınavlsrın yapılması nihai olarak kantonların yetkisinde olmakla 

birlikte, bu yılki bakalorya derece sınavlarının devam eden değerlendirmeler çerçevesinde ele 

alınacağı, tedbirlerin hafifletilmesi yönünde alınan kararlara paralel olarak, İsviçre’ye girişler 

konusundaki sınırlamalarda da bazı esneklikler sağlanacağı, bu çerçevede, AB/EFTA ülkeleri 

ile diğer ülkelerden işçilerin  25 Mart öncesindeki başvurularının işleme alınacağı, İsviçre ve 

AB vatandaşları bakımından aile birleşimi sebebiyle ülkeye girişlerin yeniden mümkün olacağı 

gibi kararlar bulunmaktadır. 

 

İtalya: Karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve çeşitli sektörlerde güvenlik tedbirleri alınması 

koşuluyla üretime başlanmıştır. Kamuya açık ve/veya özel alanlarda toplanma yasağı devam 

etmektedir. Belediyelerin sosyal güvenlik mesafesinin korunmasının güçlük arzedeceğini tespit 

ettikleri alanları kapatma yetkileri sürecektir. Bölgeler arasındaki seyahat yasağının iş, sağlık 

ve acil durumlardan kaynaklı istisnalar haricinde devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır. 

 

İzlanda: İzlanda'nın Covid-19 salgını ile alınan önlemler bağlamında özel bir durumu olduğu, 

ülke nüfüsunun az ve homojen olmasından dolayı salgının kontrol altına alınmasının daha kolay 

gerçekleşebildiği kaydedilmektedir. Salgın dolayısıyla konulan 2 metrelik sosyal mesafe 

kuralının bir süre daha devam etmesinin öngörüldüğünün bildirildiği açıklamada, spor 

salonları, fitness merkezleri ve yüzme havuzlarının bu kurala uymak kaydıyla 18 Mayıs 2020 

tarihinden itibaren yeniden açılabileceği duyurulmuştur. 

 

KKTC: KKTC Bakanlar Kurulu, 29 Nisan 2020 tarihindeki toplantısında, covid-19 salgını 

nedeniyle daha önce alınmış olan önlemlerin bazılarının süresini 15 Mayıs 2020 tarihine kadar 

uzatmış, bazı önlemlerin ise, 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kaldırılması kararı almıştır. Bu 

karar çerçevesinde, KKTC'de 23 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren, 6:00 ile 21:00 arasında 

uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı, pazar günleri hariç olmak kaydıyla 4 Mayıs itibarıyla 

sona ermiştir. Bunun yanısıra, şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırılmış, bazı iş kollarının 

belirli koşulları yerine getirmeleri şartı ile yeniden faaliyete başlamasına izin verilmiş ve 

eczaneler ile bankalar salgın öncesindeki çalışma saatlerine dönmüşlerdir. 

 

(Ülkemizce tanınmayan GKRY’de 11 Mayıs'ta devlet ve özel okul son sınıf öğrencilerinin ders 

başı yapması sonrasında, 21 Mayıs'ta tüm seviyelerdeki okulların açılacağına ve derslerin 

dönüşümlü tarihlerde yapılacağı açıklanmıştır).  

 

Lüksemburg: Başbakan Bettel ve Sağlık Bakanı Lenert tarafından açıklamalar çerçevesinde, 

11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren ikinci aşamaa geçilecektir. Bazı esnaf ve küçük işletmeler 

(oto galerileri, oto tamirhaneleri, berber/kuaför salonları, estetik merkezleri, dövme salonları, 

fotoğraf stüdyoları vb.) randevu veya belirli sayıda müşteriye hizmet vermek suretiyle yeniden 

açılabilecektir. Açılmalarına izin verilecek iş kollarının listesi bu hafta içerisinde 

yayınlanacaktır. Sosyal hayatın kısmen normale dönmesi bakımından evlerde, hane halkı 

dışında 6 kişinin daha bulunabileceği misafir toplantıları yapılabilecektir. Ev toplantılarında 

herkesin sıhhi önlemlere dikkat etmesi gerekecektir. Açık alanlarda toplantı ve etkinlikler azami 

20 kişiyle düzenlenebilecektir. Kütüphane ve müze gibi kültürel mekânlar, girişlerinde sıra 

oluşmamasını ve iç mekânlarında gerekli fiziki mesafeyi sağlamaları kaydıyla 

açılabileceklerdir. Buna mukabil sinema salonları kapalı olmaya devam edecektir. Dış spor 

alanlarında, temas ve takım sporları dışında bireysel spor aktiviteleri yapılabilecektir. Spor 

salonu, kumarhane/bahis oyunları, diskotek vb. kapalı mekânlar açılmayacaktır. Keza restoran, 
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kafe ve barlar kapalı kalacak olup, paket satışları devam edecektir. Bu mekânların 1 

Haziran’dan önce açılması öngörülmemektedir. 

 

Letonya: Bakanlar Kurulu 7 Mayıs’ta aldığı kararla Letonya’da 12 Mayıs’a kadar geçerli olan 

olağanüstü hali 9 Haziran’a kadar uzatmış, ancak bazı kısıtlamaları gevşetmiştir. Yeni 

düzenlemelere göre, 12 Mayıs’tan sonra kapalı ve açık mekanlarda gerek kamusal gerek özel 

etkinlikler için 2 metre mesafe kuralına riayet etmek kaydıyla ve 25 kişiyi aşmayacak şekilde 

toplanmaya izin verilecektir. Kapalı mekanlardaki etkinliklerin üç saati geçmemesi 

gerekmektedir. Kültür, eğlence, spor ve restoranlar dahil diğer amaçlı tesisler sabah 7 ila 

geceyarısı arasında açık kalabilecektir. Gerekli önlemlere riayet edilmesi kaydıyla spor 

etkinliklerine izin verilecektir. İlk etapta müzeler, kütüphaneler, Ulusal Arşiv, sinema ve konser 

salonu gibi özel kültürel tesislerin hijyen protokolüne uydukları tasdik edilmek suretiyle 

aşamalı olarak açılması öngörülmektedir. Üç Baltık ülkesi arasında seyahat amaçlı turizm 

hizmetlerine izin verilecektir. Yeni bir kural olarak toplu taşıma araçlarında ağız ve burnun 

kapatılması şartı getirilmiştir. Bu amaçla kullanılacak malzemenin tıbbi maske olması zorunlu 

değildir. Eğitim öğretimin uzaktan sürdürülmesi uygulaması aynı şekilde devam edecektir. 

 

Litvanya: 6 Mayıs’taki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, 16 Mart'tan bu 

yana süren ve son olarak 11 Mayıs'a uzatılmış olan ulusal karantinanın bu defa 31 Mayıs'a kadar 

uzatıldığı açıklanmıştır. Hükümet, Estonya ve Letonya vatandaşlarının iki haftalık zorunlu ev 

izolasyonu şartından muaf olarak 15 Mayıs'tan itibaren Litvanya'ya seyahatlerine izin vermeyi 

kararlaştırmıştır AB içi sınırların denetimi (Letonya ve Polonya sınırları) devam edecektir. 18 

Mayıs'tan başlayarak azami 30 kişiye kadar açık hava etkinliklerine, sosyal mesafe kuralları 

çerçevesinde izin verilecektir. Kreş ve anaokulları, dişçiler 18 Mayıs'ta açılacak; ayrıca aynı 

günden itibaren yaşlı ve bakımevlerinde kalanların akrabaları tarafından ziyaret edilmelerine 

müsaade edilecektir.  

 

Macaristan: Başbakanlık Ofisinden Sorumlu Devlet Bakanı Gergely Gulyás, 7 Mayıs günü 

yaptığı basın toplantısında, Budapeşte sakinlerinin şehir dışına çıkmalarını zorunlu haller 

dışında sınırlandıran yasağa rağmen, şehir dışında sahip olunan hafta sonu evlerine gidilmesinin 

mümkün olacağını, halkın futbol ve tenis benzeri takım sporları da oynayabileceğini 

belirtmiştir. Hükümet sözcüsü Alexandra Szentkirályi, anılan basın toplantısında, turizmin ve 

yurtdışı seyahatlerin ne zaman başlayacağına dair soruya cevaben, 18 Mayıs tarihine kadar 

mevcut sınırlandırmaların devam edeceğini ve hükümetin konuya ilişkin olarak gelecek hafta 

karar almasının öngörüldüğünü, yerel turizmin Haziran ayında normale dönmesinin 

beklendiğini ifade etmiştir. Bakan Gulyas, hükümetin yurtdışı seyahatlerin Temmuz veya 

Ağustos ayında tekrar başlatılmasını ümit ettiğini, ancak bunun kesinlik kazanmadığını 

aktarmıştır. 

 

Malta: Eğitim Bakanı Bonnici yaz okullarının 1 Temmuz itibariyle açılacağını duyurmuş 

olmakla birlikte, kayıtların ciddi oranda düşük olduğu basına yansımıştır. 

 

Norveç: 7 Mayıs’ta Başbakan Erna Solberg başkanlığında yapılan basın toplantısıyla, 

hükümetin Covid-19 tedbirlerinin kademeli olarak hafifletilmesine yönelik adımları 

duyurulmuştur. Bu çerçevede, 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulan tüm faaliyetler ile 

kapatılan tüm tesislerin açılmasının hedeflendiği açıklanmıştır. Başbakan Solberg, alınan bu 

kararların 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, tüm ilkokul ve ortaokul sınıflarında eğitime 

devam edilecektir. Kolejler, kısa dönemli kurslar dışında, eğitim-öğretim yılı boyunca kapalı 

kalacaktır. Üniversiteler, kolejler ve meslek liseleri ile öğrenci dernekleri tarafından düzenlenen 

kurs faaliyetlerinde uzaktan eğitime devam edecektir. Eğitimi, öğrenim merkezindeki ekipmana 

bağlı olan öğrencilerin, üniversitelere fiziki erişimi mümkün hale getirilecektir. 1 Haziran 2020 

tarihinden itibaren, yemek sunmayan mekânlar, bir metrelik sosyal mesafe kuralı ile 

enfeksiyonun önlenmesine dair tedbirlere riayet etmek suretiyle açılabilecektir. Norveç Kamu 
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Sağlığı Enstitüsü'nün 15 Mayıs 2020 tarihinde yayımlayacağı seyahat tavsiyesi temelinde, 1 

Haziran 2020 tarihinden itibaren seyahatlere ilişkin yeni uygulamaya geçilebilecektir. 15 

Haziran 2020 tarihinden itibaren, azami 200 kişinin katılacağı faaliyetlere izin verilecektir. 

 

Polonya: Sağlık Bakanı, bu yaz yurtdışı turizm faaliyetlerine izin verilip verilmeyeceği 

konusunda henüz bir şey söylenemeyeceğini, Mayıs ayı sonunda olumlu işaretler görülmesi 

halinde gereken kararların alınabileceğini, an itibarıyla organize turizm faaliyetleri için plan 

yapılmamasını tavsiye ettiğini, sınırların açılmasının ise son aşamayı teşkil edeceğini 

kaydetmiştir. 10 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi, Covid-19 nedeniyle 

ertelenmiştir. 

 

Portekiz: Mayıs ayından itibaren bazı tedbirlerin tedricen kaldırılacağı açıklanmıştır. Bu 

çerçevede, OHAL uygulamasına 2 Mayıs’ta son verilecek, “Afet Durumu” ilan edilecektir. 

OHAL’in bitmesinin normal hayata dönülmesi anlamına gelmediği yönetim tarafından 

kaydedilmiştir. İtalya ile uçuşların ilave 14 gün daha (6-19 Mayıs) askıda kalacağı 

duyurulmuştur. 

 

Romanya: 14 Nisan günü itibarıyla 1 ay süreyle uzatılan OHAL'in tekrar uzatılmayacağı ve bu 

tarihten sonra Alarm Durumu (State of Alert) geçerli olacağı 4 Mayıs günü Cumhurbaşkanı 

Iohannis tarafından açıklanmıştı. Bu tarihten itibaren şehir içi dolaşım kısıtlamalarının 

kaldırılması, OHAL çerçevesinde kapatılan bazı iş yerlerinin (diş hekimi, berber, kozmetik ve 

güzellik salonları vs.) tekrar açılması öngörülmektedir. Bununla beraber, AVM'ler ve 

restoranlar sözkonusu kapsam dışında bırakılmıştır. 15 Mayıs'tan sonra toplu kapalı mekanlarda 

ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun devam edeceği, şehirler arası ulaşım 

kısıtlamalarının ise gerekçe bulunmadığı hallerde kısıtlanmaya devam edeceği, 3'ten fazla 

kişinin açık alanlarda dahi toplanmasına izin verilmeyeceği Romen yetkililerce açıklanmıştır. 

 

Slovakya: Sağlık Bakanı Branislav Gröhling, salgın dolayısıyla kapatılan okulların kademeli 

olarak açılmasının planlandığını açıklamıştır. İlk etapta anaokulu ve ilkokulların açılmasının 

planlandığını bildiren Gröhling, diğer sınıfların okula geri dönüşleri hakkında daha sonra karar 

verileceğini ifade etmiştir. Açık spor alanları, restoranların teras bölümleri, kiliseler, müzeler 

ve bazı küçük alışveriş merkezlerinin de yeniden açılmasına izin verilmiştir. 

 

Slovenya: Ülkedeki karantinanın gevşetilmesi çerçevesinde, hijyen ve sosyal mesafe 

kurallarına uymak koşuluyla çok sayıda küçük işletmenin yeniden faaliyete başlamıştır. 

Bunlara ilaveten kiliseler ile Slovenya İslam Toplumu'na (Meşihat) bağlı cami ve mescitler de, 

sıkı hijyen ve sosyal mesafe koşulları uygulanmak kaydıyla sınırlı bir şekilde ibadete açılmıştır. 

Buna göre kiliseler ile cami ve mescitlere bir seferde girebilecek kişi sayısı sınırlandırılmış, el 

dezenfeksiyonu ve maske kullanımı zorunlu tutulmuştur. 

 

Yunanistan: Normale dönüşün Temmuz ayı itibarıyla sağlanmasını hedefleyen bir plan 

üzerinde çalışılmaktadır. 6 Mayıs’ta İçişleri Bakanı Takis Theodorikakos restoranların yeniden 

açılmasına ilişkin kuralların bu haftasonunda veya en geç önümüzdeki haftanın ortasında 

kararlaştırılacağını açıklamıştır. Mayıs ayının ortasında okulların kademeli olarak açılacağı 

duyurusu yapılmıştır. Eğitim Bakanlığı, 11 Mayıs Pazartesi günü derslere başlanması için 

gerekli hazırlıkların zamanlıca yapılmasını teminen ortaöğretim öğretmenlerinden, 6 Mayıs'ta 

okullara gitmelerini talep etmiştir. Yunanistan, İsrail ve GKRY arasında turizm alanında 

güvenli bir bölge oluşturulması konusunda Yunanistan tarafından ortaya atılan önerinin, İsrail 

tarafınca incelenmekte olduğu bildirilmiştir. 

 

Balkanlar:  
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Arnavutluk: Başbakan Rama, Arnavutluk dini liderleriyle video konferans yöntemiyle 

gerçekleştirdiği görüşmede, 18 Mayıs'ta Uzmanlar Komitesi ile düzenlenecek toplantının 

akabinde ibadet merkezlerinin açılabileceğini dile getirmiştir.  

 

Bosna-Hersek (BH): Hersek-Neretva Kantonu Başbakanı'nın Danışmanı Darko Juka, 4 Mayıs 

2020 tarihinden itibaren, koronavirüs önlemlerinin yumuşatıldığını,  çiçek dükkanları, saatçiler, 

ayakkabı üreticileri, kuaför dükkanları, kozmetik salonları ile küçük el sanatlarının 

çaluşmalarına izin verileceğini, ancak daha önceki tarihlerde karar altına alındığı gibi, 

epidemiyolojik koruma önlemlerinin zorunlu olduğunu, sosyal mesafe, maske takmak, eldiven 

giymek,  hijyenik koşullara özen göstermek, kuaför dükkanlarının ve benzer kozmetik 

salonlarının da  tek  kullanımlık önlük ve havlu kullanımı gibi özel  önlemlere saygı 

göstermeleri gerektiğini açıklamıştır.  Juka ayrıca, en fazla 10 kişinin birarada bulunmasına izin 

verileceğini, uyulması gereken kurallara riayet eden "catering" firmalarının hizmet vermeye 

başlayabileceğini, 20 Mayıs'tan itibaren de anaokulların açılabileceğini ifade etmiştir. 

Kanton'daki koronavirüs salgınına ilişkin genel durum ve salgınla mücadele için alınan 

önlemlere ilişkin genel durum hakkında bugünkü yerel basında yer alan iki haberin İngilizce 

tercümeleri ilişiktedir. 

 

Karadağ: Hükümetin geçici tedbirlerin esnetilmesine ilişkin üç aşamalı planın ilk aşaması 4 

Mayıs itibarıyla hayata geçirilmiş olup, Karadağ'da normalleşme süreci başlamıştır. Perakende 

mağazaları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, diş muayenehaneleri, sürücü kursları, 

müzeler ve galeriler faaliyete geçmiş, taksi hizmeti kullanıma açılmış, vaka görülmeyen 

şehirlerde hem taksi ve hem toplu taşıma hizmeti kullanıma izin verilmiştir.   

  

Kosova: Önlemlerin 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kademeli şekilde hafifletilmesi kararı 

alınmıştır. Üç aşamalı (4 Mayıs – 18 Mayıs, 18 Mayıs – 1 Haziran, 1 Haziran - ) bir normalleşme 

planı mevcuttur. 

 

Kuzey Makedonya: Hükümet tarafından uzaktan eğitim uygulamasıyla devam etmekte olan 

eğitim-öğretim yılının ilk ve ortaöğrenim öğrencileri için 10 Haziran'da sona ermesi, 

ortaöğretim son sınıf öğrencileri için 19 Mayıs'a kadar devam etmesi, devlet olgunluk sınavının 

bu yıl yapılmaması kararlaştırılmıştır. 

 

Sırbistan: 15 Mart'tan beri uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 7 Mayıs gecesi kaldırılmasının 

ardından, 8 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma yasağı da kalkmıştır. Başkent Belgrad'daki toplu 

taşıma araçlarının yarından itibaren yeniden çalışmaya başlayacağı, ilk etapta yalnızca işe 

gidenler tarafından kullanılabileceği kaydedilmiştir. 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 

kreşlerin yeniden açılmasına izin verilirken, okulların uzaktan eğitime devam edeceği 

aktarılmıştır. 

 

Doğu Avrupa: 
 

Belarus: Cumhurbaşkanı Lukaşenka’nın politikaları uyarınca hayatın normal akışının risklere 

rağmen sürdürülmektedir.  

 

Moldova: Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Viorica Dumbreveanu, bugün 

yaptığı bir açıklamada Olağanüstü Halin (OHAL) 15 Mayıs’ta sona erecek olmasının salgının 

bittiği anlamına gelmediğini, Kırmızı Uyarı Kodunun OHAL’den sonra da geçerliliğini 

koruyacağını, Moldova’da diğer ülkelere kıyasla daha düşük bir bulaşma oranı olmakla birlikte 

vatandaşların bir dizi kısıtlamaya riayet etmeyi sürdürmesi gerektiğini, Bakanlığın hâlihazırda 
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vatandaşlar, iş çevreleri ve sağlık çalışanları için çeşitli önlemleri içeren bir COVID-19’la 

mücadele planı üzerinde çalıştığını kaydetmiştir.     

 

Rusya: Putin valilerden 11 Mayıs 2020 gününe kadar kısıtlayıcı tedbirleri kaldırma planı 

hazırlamaları talebinde bulunmuştur. Federal Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı 

Servisi Başkanı Anna Popova izolasyon rejimindeki idari kısıtlamaların kaldırılması için 

uygulanacak üç aşamalı bir plan açıklamıştır. 12 Mayıs gününden itibaren Moskova'da tüm 

sanayi işletmelerinin ve inşaat firmaları çalışmaya başlayacak. Ancak vatandaşlar için 

izolasyon rejimi hafifletilmeyecektir. 

 

Ukrayna: Karantina tedbirleri 22 Mayıs’a kadar uzatılmıştır. 11 Mayıs’tan itibaren karantina 

uygulamalarını hafifleten düzenlemelere gidileceği, tedbirlerin bölgelerde pandemiden 

etkilenme oranlarına göre değişiklik arzedeceği açıklaması yapılmıştır. Parklar, meydanlar, 

kütüphane ve müzelerin, eğlence yerleri hariç alışveriş merkezlerinin, kuru temizleme vb 

hizmetlerin, noterler, hukuk büroları ve dişçilerin açılacağı, kuaför ve berberlerin çalışmaya 

döneceği ve restoranların açık alanda bulunan masalarının hizmet vermeye başlayacağı 

açıklanmıştır. Ancak, toplu taşımanın büyük bölümünün hizmet dışı olacağı, uluslararası ve 

ülke içinde havayolu ve trenle seyahatin askıda ve Ukrayna vatandaşlarının ülkeye girişleri 

hariç olmak üzere tüm sınır kapılarının yolcu girişine kapalı olmayı sürdüreceği, üniversiteler 

ve okulların uzaktan eğitim dışında kapalı olacağı bildirilmiştir. Dışişleri Bakanı Kuleba, ülke 

içinde havayoluyla seyahatin yaz aylarında başlayabileceği, uluslararası taşımacılık içinse diğer 

ülkeleri de içine alan daha karmaşık bir karar süreci gerektiğini, bu itibarla havayolu 

taşımacılığında normalleşmenin yaz aylarında mümkün olamayacağını kaydetmiştir. 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 
 

Azerbaycan: 4 Mayıs’ta bazı alanlarda kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması uygulaması 

başlamıştır. Ülkede hayata geçirilen kısıtlayıcı tedbirlerin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar 

yürürlükte kalması kararlaştırıldı. Özel karantina rejiminin kademeli olarak esnetilmesi planları 

çerçevesinde ve mevcut hijyen ve epidemiyolojik duruma uygun olarak, Bakü metrosunun 9 

Mayıs 2020 tarihinde saat 06:00'dan itibaren hizmete açılmasına karar verildiği, metrolarda 

toplu taşımaların temizliği için belirlenen kurallara uygun tedbirlerin alınacağı, metroların 

sadece sokağa çıkmak için SMS ile ön izin almış kişiler tarafından kullanılabileceği ve 

metrolarda koruyucu maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının esas olduğu 

duyurulmuştur.     

 

Gürcistan: Başbakan Gakharia, 11 Mayıs itibarıyla giyim ve ayakkabı mağazaları ile alışveriş 

merkezleri haricinde tüm perakende ve toptan satış dükkanlarının açılacağını,  turizm, tarım, 

inşaat ve eğitim alanlarında krizle mücadele planlarının peyderpey açıklanacağını, 15 

Haziran’da yerli turiste hizmet verilmeye başlanacağını, 1 Temmuz itibarıyla yabancı turist 

kabul edileceğini, kara komşusu olunan ülkelerle güvenli koridorlar oluşturulacağını, turist 

kabul edilmesi planlanan ülkelerle müzakerelerin başladığını duyurmuştur. 

 

Kazakistan: Kısıtlamaların salgının seyrine göre ancak Mayıs ayı sonu itibariyle gözden 

geçirileceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak salgının kontrol altına alındığı bölgelerde 

uygulanan kısıtlamalarda gevşetilmeye gidilecektir. 

 

Kırgızistan: 1 Mayıs itibarıyla taksiler ve berberler hizmet vermeye başlamıştır. 

 

Moğolistan: Ülkede toplumsal bulaşma mevcut değildir. 
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Özbekistan: Özbekistan Cumhuriyet Özel Komisyonunun 6 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla 

Covid-19 salgınının yayılmasının bölgesel analizinin yapılması sonucunda 8 Mayıs 2020 

tarihinden itibaren üç ayrı karantina bölgesinin (yüksek riskli kırmızı bölge; orta riskli sarı 

bölge ve güvenli yeşil bölge) oluşturulacağı ve sözkonusu bölgelerde kademeli olarak karantina 

kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklanmıştır. 

 

Tacikistan: Resmi olarak ilk vaka 30 Nisan’da tespit edilmiştir. Normalleşme konusu 

gündemde değildir.  

 

Güney Asya: 
 

Afganistan: Salgının artmaya devam ettiği Afganistan’da normalleşme adımlarına 

başlanabilmesi için zamana ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmektedir. 

 

Endonezya: Test sayısının azlığı ve resmi rakamların şeffaflığına dair soru işaretleri dikkate 

alındığında, salgının tamamen kontrol alınarak normal hayata dönülebilecek tarih hakkında bu 

aşamada öngörüde bulunabilmek mümkün olmayıp, bu konuda herhangi bir resmi açıklama da 

yapılmamaktadır. Bununla birlikte, ülkedeki normalleşme sürecine ilişkin olarak Temmuz ayını 

işaret eden görüşler de bulunmaktadır. 

 

Filipinler: 1 Mayıs itibarıyla daha esnek bir karantina uygulamasına (GCQ) geçilmiştir. Bu 

çerçevede, Devlet Başkanı Sözcüsü H. Roque GCQ uygulanacak bölgelerdeki bazı sektörlerin, 

işletmelerin ve AVM’lerin aşamalı olarak faaliyete başlayacaklarını/açılacağını toplu 

taşımalarda yolcu kotası uygulanacağını, çalışan kesim haricindeki vatandaşların zorunlu 

olmadıkça sokağa çıkmamalarının hala önem arzettiğini ve C-19 vakalarının artması halinde 

anılan bölgelerde Kapsamlı Toplumsal Karantina uygulamasına (ECQ) geri dönüleceğini 

vurgulamıştır. 

 

Hindistan: Salgının tepe noktasına ulaşmasına ilişkin yapılan araştırmalarda Mayıs ayı 

ortalarından Eylül ayına uzanan farklı senaryolar ortaya konulmaktadır. Mevcut kısıtlamaların 

kaldırılmasının ancak salgının tamamen kontrol altına alınmasından sonra gerçekleşeceği 

tahmin edilmektedir. 
 

Malezya: Yükseköğretim Bakanlığı, Milli Güvenlik Konseyi ve Sağlık Bakanlığı tarafından 

belirlenen kurallara uyulması kaydıyla ülkedeki tüm yükseköğretim kurumlarının 4 Mayıs’tan 

itibaren yeniden faaliyete geçebileceklerini duyurmuştur. 

 

Myanmar: Makamlarca yapılan son açıklamalarda 1 Haziran 2020 tarihinde açılması 

öngörülen devlet okullarının açılma tarihinin salgın bağlamındaki gelişmelere göre 

değerlendirileceği; yabancı sermayeyle işletilen okullar dahil tüm özel eğitim kurumlarını ve 

kreşleri kapsayan tatil kararının ise 15 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı, ülkenin en önemli 

dini yapılarından olan Yangon’daki Shwedagon Pagoda dahil olmak üzere tüm ibadet yerlerinin 

15 Mayıs 2020 tarihine kadar kapalı kalacağı açıklanmıştır. 

 

Nepal: Nepal’de salgına karşı alınan tedbirlerin akıbeti Hindistan’daki durumla yakından 

ilişkilidir. Nepal’in tecrit uygulamaları Hindistan’ın uygulamalarına paralel seyretmektedir. 

 

Pakistan: 7 Mayıs’ta 9 Mayıs’tan itibaren normalleşme sürecine kademeli olarak başlanmasına 

karar verilmiştir. Buna göre inşaat sektörüyle bağlantılı tüm sektörler, AVM’ler ve mağazalar 

ile hastanelerin polikliniklerinin haftanın 5 günü sabah namazı vaktinden saat 17.00’ye kadar 

açık kalmasına izin verilmiştir. Öte yandan, uçuşlar, tren seferleri ve toplu taşımaya ilişkin bir 
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uzlaşı sağlanamaması nedeniyle bu hususların ileri bir tarihte tekrar ele alınması 

kararlaştırılmıştır. Ayrıca, 1 Haziran’da açılması beklenen okulların 15 Temmuz’a kadar kapalı 

kalacağı açıklanmıştır. 

 

Sri Lanka: Sağlık makamlarının yayımladığı tedbirlerin harfiyen uygulanması durumunda, 

Mayıs ayından itibaren ülkede durumun netlik kazanması beklenmektedir.  

 

Doğu Asya: 
 

Çin: Wuhan’da 121 lisede 57.800 son sınıf öğrencisinin 6 Mayıs itibarıyla eğitimlerine yeniden 

başladığı, ortaokul son sınıf öğrencilerinin ise 20 Mayıs’ta okula döneceği, Wuhan’da ülkenin 

geri kalanıyla aynı anda olmak üzere lise giriş sınavının 20-21 Temmuz, üniversite giriş 

sınavının ise 6-7 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği kaydedilmiştir. 
 

Güney Kore: Ekonomik daralmanın etkilerinin asgariye indirilmesi için kısa sürede 

normalleşme planı uygulamasına geçilmesi istenmektedir. Eğitim Bakanlığınca yapılan 

açıklamada, okulların önümüzdeki hafta itibariyle açılacağı ve öğrencilerin kademeli olarak 

okula gitmeye başlayacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede, ilk olarak sonbaharda üniversite 

sınavına girecek olan 12. sınıf (lise son), öğrencilerinin 13 Mayıs tarihinde, ardından 20 Mayıs 

tarihinde 11, 9, 1 ve 2. sınıfların, 27 Mayıs tarihinde 10, 8, 3 ve 4. sınıfların ve 1 Haziran 

tarihinde de 5, 6 ve 7. sınıfların okula başlayacağı açıklanmıştır. Anaokulları ise 20 Mayıs 

tarihinde açılacaktır. 
 

Laos: Laos'ta 30 Mart 2020 tarihinden bu yana devam eden "Lockdown" uygulaması, 

Başbakanlık tarafından 1 Mayıs günü yayınlanan ve örneği ekte sunulan kararla 4 Mayıs’tan 

itibaren kademeli olarak azaltılmaya başlanmıştır. 4-17 Mayıs tarihleri için geçerli olan kararla, 

kamu yetkilileri ile özel sektör çalışanlarının dönüşümlü olarak ofiste çalışmalarına izin 

verileceği, lokanta, kafe, berber, kuaför ve marketlerin normal şekilde faaliyet gösterebileceği 

(Tüm bahsekonu mekanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulacağı, maske takılacağı ve ateş 

ölçümleri yapılacağı kaydedilmektedir) ve yurtdışında çalışan Laosluların işlerine dönebileceği 

(o ülkelerin izin vermesi kaydıyla), Laos'ta çalışan yabancıların ülkelerine dönebileceği 

bildirilmektedir. Kararda, eğlence yerlerinin, sinema, bar, gece pazarları, spor salonları ve 

masaj salonlarının kapalı olmasına, on kişiden fazla katılımlı sosyal etkinliklerin 

yasaklanmasına, zorunlu ve acil haller ile ticari malların nakli dışında iller arası seyahat 

yasağının, uluslararası sınır kapılarının kapalı kalmasına devam edileceği ve okulların bazı 

sınıflarında (ilkokul son, orta son ve lise son) 18 Mayıs tarihinden itibaren yeniden eğitime 

başlanabileceği, diğer sınıflar ile üniversitelerin kapalı olmaya devam edeceği belirtilmektedir. 

 

Japonya: Başbakan Abe acil durum uygulamasına 31 Mayıs 2020 tarihi beklenmeden son 

verilebileceği açıklamasında bulunmuştur. Konu, Koronavirüsle Mücadele Bilim Kurulunca 14 

Mayıs 2020 tarihinde tekrar görüşülecektir. Gerekli tedbirler alınmak koşuluyla vaka sayısı 

yüksek 13 vilayette müze ve kütüphanelere ilişkin sınırlamaların gevşetilmesi ve okullarda 

aşama aşama eğitime başlanması üzerinde durulmaktadır. 
 

Singapur: Sağlık Bakanlığı'nca 2 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklamayla, salgını kontrol 

altına almaya yönelik başlatılan ve "devre kesici" olarak adlandırılan bazı tedbirlerin 

önümüzdeki haftadan itibaren gevşetileceği ve genel olarak tedbirlerin sona ereceği 1 Haziran 

sonrası için bazı hazırlıkların yapıldığı bildirilmiştir. Bu çerçevede yapılan açıklamada, 5 

Mayıs'tan itibaren geleneksel Çin tıp merkezlerinin bazı hizmetler için açılabileceği ve toplu 

konutlarda oturanların ortak alanlarda spor yapabilecekleri; 12 Mayıs'tan itibaren pasta ve 

benzeri ürünlerin imalat yerlerinin ve alıp götürme kaydıyla satış yerlerinin açılabileceği, evde 
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yapılan yemeklerin satışına başlanabileceği, kuru temizlik/yıkama yerlerinin açılabileceği, 

berber ve kuaförlerin sadece saç kesimi yapmak üzere açılabilecekleri ve evcil hayvanlar için 

perakende satış yerlerinin açılabilecekleri, 1 Haziran sonrası için iş yerlerinin, ekonomiye ve 

tedarik zincirine ve yerel istihdama katkıları ve işyerlerinde salgına karşı risklerinin azlığı 

dikkate alınarak tedricen yeniden açılmalarının planlandığı, bu işyerleri için ek güvenlik 

tedbirlerinin alınmasının istenileceği, mümkün olan yerlerde evden çalışmalara devam 

edileceği, işyerlerinde güvenli mesafeye dikkat edileceği, farklı çalışma saati ve dinlenme 

zamanı uygulaması yapılacağı, çalışanların maske takamaları gerekeceği ve toplanmalara 

müsade edilmeyeceği, okullarla ilgili olarak ise, 19 Mayıs'tan itibaren bu yıl mezun olacak ve 

sınava girecek öğrencilerle ilgili olarak küçük gruplar halinde derslere ve danışmanlıklara 

başlanabileceği, teknik okullarda da küçük gruplar halinde öğrencilerin proje ve danışmanlıklar 

için çağrılabileceği ve gerekli mesafe kurallarına dikkat edilmesinin gerekeceği belirtilmiştir. 

 

Vietnam: 23 Nisan itibariyle ülke genelindeki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması 

çalışmaları çerçevesinde eğlence mekanları hariç olmak ve sosyal mesafe ile hijyen kuralları 

gözetilmek kaydıyla zorunlu olmayan hizmet sektörünün de faaliyete geçmesi 

kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda ilk etapta iç pazara yönelik olarak özellikle kıyı şeridindeki 

birçok otel, resort ve tatil köyünün bu ay içerisinde açılması planlanmaktadır. 

 

Asya-Pasifik: 
 

Avustralya: Önümüzdeki iki aylık süreçte üç aşamalı bir normalleşme planı üzerinde 

çalışıldığı; bu kapsamda, uzaktan eğitime son verilmesi ve okulların açılması, perakende 

satışların yeniden başlatılması, ülke içindeki ulaşıma getirilen kısıtlamaların azaltılması, evden 

çalışanların işlerine geri dönmesi, Temmuz ayına gelindiğinde kalabalıkla icra edilen etkinlikler 

hariç kısıtlamaların kaldırılması gibi açılımlar getirilebilecektir. 

 

Yeni Zelanda: Aşamalı olarak hayata geçirilmekte olan normalleşmeden söz etmek 

mümkündür.  

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 
 

Cezayir: Ülkede hayatın normalleşmesine yönelik olarak bir tarih zikredilmemektedir.  

 

Fas: Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına yönelik bir plan 

hazırlamakta olduklarını, tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını, temel hedefin ekonomik 

ve sosyal hayat aşamalı olarak normale dönmeye başlarken salgınla mücadelede elde edilen 

kazanımların korunması ve bir felaket yaşanmaması olduğunu belirtmiştir. 

 

Filistin: Başbakan Iştiyye, salgınla mücadele için alınan önlemlerde yapılan güncellemelere 

ilişkin bir açıklama yapmıştır. Açıklamada, koronavirüs salgının yoğun bir şekilde görülmediği 

bazı şehir ve bölgelerde (Tubas, Cenin, Tulkerim, Kalkilya, Salfit ve Eriha) toplu ulaşım 

araçlarının yeniden hizmete gireceği, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu araçların 

kullanılması zorunlu olacak şekilde iş yerlerinin haftanın belirli günlerinde açılmasına izin 

verileceği, ancak cami, kilise, kreş ve anaokulları, akademik kurumların kapalı kalmaya devam 

edeceği, ayrıca maske ve eldiven kullanılması ile sosyal mesafenin korunmasının herkes için 

zorunlu hale getirildiği, tedbirlere uymayanlara para cezası kesileceği belirtilmiştir. 

 

İran: ABD yaptırımları nedeniyle baskı altında olan ve salgının gerektirdiği tedbirleri almakta 

zorlanan İran’ın, salgın kontrol altına alınamasa dahi bir aşamada ekonomide çarkların 
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dönebilmesini teminen ‘normalleşme’yi ilan etmesi beklenmektedir. Öte yandan, bazı İranlı 

yetkililer salgının aylarca kontrol altına alınamayabileceğine dair açıklamalar yapmıştır. Sağlık, 

Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanı Genel Yardımcısı İraj Harirçi İran’ın sonbahar aylarına kadar 

koronavirüs salgınıyla mücadelesine devam etmesi gerektiğini söylemiştir. Önümüzdeki Cuma 

gününden (8 Mayıs) itibaren beyaz bölge olarak belirlenen 180 şehirde sosyal mesafe korunarak 

ve sağlık önlemlerine riayet edilecek şekilde Cuma namazının kılınabileceği belirtilmiştir. 

 

İsrail: Hükümet, 4 Mayıs günü normalleşme süreci kapsamında aldığı kararlarla bazı önlemleri 

kaldırmış veya hafifletmiştir. Yapılan değişikliklerin 18 Mayıs’a kadar yürürlükte kalacağı, 

Hükümetin gidişata göre durumu tekrar değerlendirebileceği kaydedilmiştir. Buna göre alınan 

kararlar kapsamında; sosyal mesafenin korunması şartıyla herkes kısıtlama olmadan evlerinden 

çıkabilecek, açık alanda en fazla 20 kişi bir araya gelebilecek, düğün ve cenaze törenlerine en 

fazla 50 kişi katılabilecektir. Kütüphaneler, oteller ve misafirhaneler, doğal koruma alanları, 

tarihi sit alanları, doğal parklar ve hayvanat bahçelerinin açılmasına, her türlü alternatif tedavi 

ve tamamlayıcı tıpa yönelik faaliyetlerin başlamasına izin verilmiştir. Yurtdışından gelen İsrail 

vatandaşlarının otellerde zorunlu olarak karantinaya tabi tutulmaları kuralına ilişkin olarak 

alınan yeni karar kapsamında, vatandaşların otellerin yanı sıra sağlık ve insani sebepler veya 

geçerli kişisel sebeplerden ötürü kendi evlerinde de karantinaya girebilmelerine müsaade 

edileceği kaydedilmiştir. Maliye Bakanlığı, özel gündüz bakım merkezlerinin 10 Mayıs Pazar 

günü faaliyete başlayacağını, bir grupta en fazla 17 çocuğun bulunmasına izin verileceğini, 

ayrıca anaokullarına zararlarını karşılamaları amacıyla tek seferlik olmak üzere yardım 

yapılacağını açıklamıştır. İsrail’de 7 Mayıs’ta alışveriş merkezleri, açık hava marketleri ve spor 

merkezleri açılmıştır. Adalet Bakanı, mahkemelerin acil durumlar haricinde yargılama 

faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararı bir hafta daha uzatmıştır. Buna göre, mahkemelerin 

17 Mayıs günü yargılama faaliyetlerine başlamaları öngörülmektedir. 

 

Lübnan: Cami ve kiliselerdeki ibadet etkinliklerine bina kapasitelerinin yüzde 30'unun 

aşılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla izin verilmiştir. 

 

Libya: Libya makamları 17-27 Nisan tarihleri arasında uygulanan tam gün sokağa çıkma 

kısıtlamasının 28 Nisan 2020 tarihinden itibaren 10 gün süreyle 18:00-06:00 saatleri arasında 

uygulanması yönünde bir karar almıştır. Araç kullanım kısıtlaması da kaldırılmıştır. Sözkonusu 

kısıtlamanın esnetilmesi, kademeli bir normalleşme sürecinin başlangıcı olarak yorumlanabilir. 

Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj, 4 Mayıs 2020 tarihinde “Koronavirüs Acil Müdahale 

Merkezi”nin açılışında yaptığı konuşmada, “Covid-19 salgınına karşı alınacak önlemlerin 

kapsamının, tespit edilen vaka sayılarına göre uyarlanacağını” açıklamıştır. 

 

Mısır: Kabine Sözcüsü Nadar Saad, ülke ekonomisinin açılmasına yönelik çalışmalara 

Ramazan bayramı sonrasında hız verileceğini, Hükümetin 1 Haziran itibariyle yeni bir dönemin 

başlamasını umut ettiğini,  23 Mayıs tarihinde başlayacak Ramazan bayramı öncesinde 

pandemiyle mücadele amacıyla konulan sınırlamaların gözden geçirileceğini, belirli önlemlerle 

aşamalı olarak normal hayata dönülmesinin öngörüldüğünü, ekonomik sonuçları nedeniyle 

dünyada her Hükümetin kapanmayı sürdüremeyeceğini, bununla birlikte faaliyetlere pandemi 

öncesindeki gibi  bir dönüşün mümkün olamayacağını kaydetmiştir. 

 

Suudi Arabistan: Covid-19'un yayılmasının önlenmesi için katı tedbirler alan Suudi 

Arabistan'ın normalleşme konusunda ihtiyatlı bir tutum izleyeceği ve sınırlamaları bir süre daha 

muhafaza edeceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, Hac ibadetinin bu sene askıya 

alınmasının da kuvvetli bir ihtimal olduğu düşünülmektedir.   

 

Tunus: Büyük Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı Lobna Jribi tarafından dün gerçekleştirilen 

basın toplantısında, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 

kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin olarak Hükümet'in benimsediği stratejiyi açıklamıştır. 
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Buna göre; 4 Mayıs'tan itibaren, gıda, sağlık gibi temel sektörlerin yanı sıra, uzaktan çalışma 

imkanı olmayan serbest meslek sahiplerinin de faaliyetlerine başlayıp maske ve diğer koruyucu 

önlemlere uymaları kaydıyla iş yerlerini açabilecekleri (kuaförler ve güzellik salonları 11 

Mayıs'tan sonra açılabilecek), 4-24 Mayıs arasında kamu hizmetlerinin yüzde 50, serbest 

mesleklerin yüzde 100, inşaat ve sanayi sektörlerinin yüzde 50 aktif hale gelmesinin 

planlandığı, AVM'lerin ise 11 Mayıs'tan itibaren açılamasının öngörüldüğü; ikinci aşama olarak 

24 Mayıs-4 Haziran arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışan yukarıda belirtilen sektörlerin yüzde 

75 kapasiteyle çalışmaya başlayacağı, kültürel ve sportif bazı etkinliklere izin verileceği, kafe-

restoran ve pazar yerlerinin açılmaya başlanacağı ve son aşama olarak 4-14 Haziran tarihleri 

arasında ise tüm sosyal ve ticari hayatın tam anlamıyla normale dönmesinin planlandığı 

açıklanmıştır. 

 

 

Ürdün: Kamu kurumlarında (okullar dahil) tatil uygulaması Ramazan ayı sonuna kadar 

uzatılmış olmakla birlikte, çalıştırılacak personelin en az %75'inin Ürdün vatandaşlarından 

oluşması ve sağlık kurallarına uyulması (maske-eldiven takma, sosyal mesafe) kaydıyla ülke 

genelinde tüm sektörlerin 08:00-18:00 saatleri arasında faaliyet göstermelerine izin verilmiş, 

bir haftadır süren tek-çift plakalı araçların trafiğe çıkabilmesi şartı kaldırılmıştır. Öte yandan, 

sadece izin belgesi olanların şehirlerarası seyahat yapmalarına izin verilmektedir. Sınırlar 

uluslararası yolcu trafiğine kapalı olup, sadece Ürdünlü sürücülere teslim edilmesi koşuluyla 

ticari mal geçişleri için açıktır. Ayrıca, sinema, tiyatro, spor-oyun alanları, parklar, ibadet 

yerleri gibi çok sayıda kişinin biraraya gelebilecekleri mekanlar halen kapalıdır. Restoranlar ve 

kafeler de al-götür ve evlere servis uygulamaları sınırlandırmasıyla çalışabilmektedir. 

 

Kuzey Amerika: 
 

ABD: 16 Nisan 2020’de ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması dahil, mevcut kısıtlamaların 

kademeli olarak kaldırılmasına yönelik 3 aşamalı bir plan ilan edilmiştir. Ayrıca, ekonomik 

faaliyetlerin yeniden başlamasını görüşmek üzere sektörel komiteler kurulmuştur. Virüsün 

hızla yayıldığı işletmeler arasında olan et işleme tesislerine ilişkin olarak Tarım Bakanı Purdue, 

sözkonusu tesislerin açık tutulması için imzalanan Başkanlık Emri uyarınca tesislerin 10 gün 

içerisinde açılmasının öngörüldüğünü; arzdaki dengenin yeniden sağlanacağını ve sözkonusu 

tesis çalışanlara yönelik test ve koruyucu malzeme tedariğinin artırılacağını belirtmiştir. 

 

Kanada: Salgın yayılma hızında ilk defa 15 Nisan itibarıyla azalma görülmüştür. Kanada 

makamları bu duruma “ihtiyati iyimserlikle” yaklaşılması gerektiğini ve alınan tedbirlerin 

hafifletilmesi için henüz çok erken olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Latin Amerika: 
 

Arjantin: Eğitim Bakanı Nicolas Trotta 28 Nisan’ yaptığı açıklamalarda, karantina 

uygulamalarının esnetilmesi çerçevesinde uzun vadede bölgesel olarak okullarda yüz yüze 

eğitimin, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartıyla, kontrollü bir şekilde 

başlatılabileceğini belirtmiştir. 

 

Bahamalar ve Jamaika: Bahamalar'da ülke sınırlarının kapatılmasına ilişkin tedbirin hangi 

tarihe kadar devam edeceğine ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. Jamaika Başbakanı 

Andrew Holness tarafından ahiren yapılan açıklamada ise, ülke sınırlarının 31 Mayıs tarihine 

kadar kapalı kalmaya devam etmesine, Jamaika vatandaşlarının ülkeye girişine ise kontrollü 

şekilde izin verilmesine karar verildiği duyurulmuştur. 
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Bolivya: Tam karantina uygulamasının yüksek riskli yerlerde 31 Mayıs'a kadar uzatılması 

kararlaştırılmıştır. Yüksek riskli yerlerin sayısı 68 olarak belirlenmiş olup, başkent La Paz ve 

tüm büyük şehirler bu gruba dahildir. Bu kararın 18 Mayıs'ta gözden geçirileceği 

duyurulmuştur. 

 

Brezilya: Devlet Başkanı Bolsonaro ülkenin bir an önce normale dönmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Eyalet valileri aynı görüşü paylaşmamaktadır. Eyalet valileri karantinaya 

yönelik kararlarını Devlet Başkanından bağımsız olarak almaktadırlar. Brazilya Valiliği'nin 

eyalette mevcut izolasyon tedbirlerinin hafifletileceği tarihi bir kez daha erteleyerek bu defa 18 

Mayıs'a çektiği bildirilmektedir. 

 

Dominik Cumhuriyeti: Cumhurbaşkanlığı Bakanı ve Covid-19'un önlenmesi ve kontrol altına 

alınmasından sorumlu Üst Düzeyli Komisyon'un Başkanı Gustavo Montalvo, tüm ekonomik 

faaliyetlerin 11 Mayıs'ta başlayacağına ilişkin bilginin yanlış olduğunu, Komisyon'un 

halihazırda ekonominin tedricen canlandırılmasına yönelik bir plan üzerinde çalıştığını, ancak 

bu konuda kesin bir tarih olmadığını bildirmiştir. 

 

Ekvator: Kito Uluslararası Havalimanını işleten şirket, yolcuları ve havalimanında çalışanları 

korumak üzere hazırlanacak sağlık protokollerinin onaylanmasını takiben, havaalanının 1 

Haziran'dan itibaren faaliyete geçebileceğini açıklamıştır.  5 Mayıs’ta düzenlenen Devlet Kamu 

Güvenliği Konseyi (COSEPE) toplantısında alınan kararlar Devlet Başkanı Lenin Moreno 

tarafından basına açıklanmıştır. Toplantıda alınan kararlar arasında ülke genelinde olağanüstü 

halin 16 Mayıs’tan itibaren bir ay süreyle uzatılması da yer almaktadır. 

 

Guatemala: Guatemala’da pandeminin ne zaman düşüşe geçeceğine ilişkin sağlıklı bir 

öngörüde bulunulamamaktadır. Mayıs ayı ortalarından önce önemli açılımlar 

beklenmemektedir.  

 

Kolombiya: Cumhurbaşkanı Duque genel karantina ve sokağa çıkma yasağının 25 Mayıs 2020 

tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştır. 

 

Kosta Rika: 1 Mayıs'tan 15 Mayıs'a kadar geçerli olmak üzere bazı faaliyetlerin belirli 

kısıtlamalar çerçevesinde yalnızca hafta içinde 05.00-19.00 saatleri arasında 

gerçekleştirilmesine izin verilmiştir. Sinemalar, tiyatrolar, idman sahaları, spor 

salonları, yüzme okulları randevuyla, ayrıca hepsi %25 kapasiteyle; güzellik salonları, 

berberler, araba yedek parça satıcıları %50 kapasiteyle ve haftasonu randevuyla 

çalışabilecektir. Kontroller sıkılaştırılacaktır. Grip ve nezle semptomları gösterenlerin işe ve 

kalabalık yerlere gitmesi yasaklanmıştır. Evden çalışma uygulamasının mümkün mertebe 

devam ettirilmesi, öte yandan ilgili kamu kurumlarının 15 Mayıs sonrası için çalışma 

programlarını/şartlarını Sağlık Bakanlığına sunması istenmiştir. İş yerleri için %50 kapasiteyle 

çalışma, sosyal mesafe ve hijyen şartlarının uygulanması talep edilmiştir. 

 

Meksika: Cumhurbaşkanı Lopez Obrador, salgın boyunca vatandaşların en az etkilenmesi için 

ellerinden geleni yaptıklarını, özellikle düşük gelirli kesime yardımlarını yönlendirdiklerini, 17 

Mayıs itibariyle salgının az olduğu bölgelerde, 1 Haziran’dan sonra ise ülke genelinde işleyen 

ekonomik düzene dönülmesi için normalleşme adımları atılacağını, bu çerçevede yeni bir plan 

hazırladıklarını, ayrıca kamu borçlarının ertelenmeyeceğini, gelecek nesillere borç yükü 

bırakmak istemediklerini ifade etmiştir. 

 

Nikaragua: Hükümet, bazı devlet kurumlarının memurlarının bir kısmına evden çalışması 

talimatı vermiştir, ancak henüz resmen karantina uygulamasına dair bir açıklamada 

bulunmamıştır. 
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Panama: Sağlık Bakanı Rosario Turner ilk amaca ulaşıldığını, yayılma hızının azaltıldığını, 

ikinci amacın yeni bir salgın dalgasına meydan vermemek olduğunu, bunun da kişisel sağlık 

önlemleri ve fiziki toplumsal mesafeyle başarılabileceğini duyurmuştur. Ekonomik canlanmaya 

bir ilk adım olarak, "ferreteria (hardware stores)" satış yerlerinin internet üzerinden satış 

yapmalarına izin verilmektedir. 

 

Peru: Covid-19’la Mücadele Operasyon Merkezi Başkanı Pilar Mazzetti, televizyonda yaptığı 

açıklamada, karantinanın uzatılması ve alınan diğer tüm önlemlerin salgının yayılmasının 

önlenmesi için beklenen sonuçları vermediğini kaydetmiştir. 

 

Şili: Dışişleri Bakanlığı dahil hemen bütün Bakanlıkların bulunduğu Santiago merkez ilçe 

karantina altındadır. Bakanlıklar, Sağlık hariç “iskelet personel” ile ve genelde evlerinden 

çalışmaktadır. Kamu personelinin tedricen işe dönmesi konusunda Cumhurbaşkanınca yapılan 

açıklama memur sendikalarının tepkisi ile karşılaşmış, Başkan Pinera konuya tekrar 

değinmemiştir. Her tür konferans, etkinlik, spor faaliyeti iptal edildi. 50 kişi üzerinde toplantı 

yasağı bulunmaktadır. İlk ve orta dereceli okullar Mart ayında tatil edildi,  internet üzerinden 

eğitim uygulamasına geçilmiştir. 

 

Uruguay: Hükümet tarafından halk arasında Covid-19'un yayılmasının görece düşük bir hal 

aldığının değerlendirildiği ve bu doğrultuda toplumsal ve ekonomik koşullar bakımından "yeni 

normale" geçiş adımlarının aşamalı olarak atılmaya başlandığı ifade edilmektedir.  

Cumhurbaşkanı Luis Lacalle Pou, 4 Mayıs 2020 tarihinde video-konferans yöntemiyle 

düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ilgili Bakanlar, uzmanlar ve bilim adamlarının 

katkılarıyla "yeni normale" geçiş dönemine girdiğini, bu anlamda ilk adımların kırsal 

kesimlerdeki okulların açılması ve inşaat sektörünün faaliyetlerine devam etmesi olduğunu 

vurgulamıştır. Adıgeçen bu çerçevede, 5 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kamu kurumlarının 

yeniden çalışmaya başlayacaklarını, diğer eğitim kurumları ile üretim ve ticaret faaliyetlerinin 

de yeniden aktif hale getirilmelerinin değerlendirileceğini; ancak, bu aşamada bir tarih 

vermenin de mümkün olmadığını; eğitim kurumları açısından yıl ortasındaki bazı tatillerin 

kısaltılabileceğini belirtmiştir. 

 

Venezuela: Venezuela’daki sosyal karantina uygulaması halen devam etmekle birlikte, 3 

Mayıs saat 08.00-12.00 arasında 65 yaş üstü kişilerin, 14.00-18.00 arasında ise 16 yaş altı 

çocukların, maske ve eldiven kullanmak şartıyla, evlerinden 1 kilometreye kadar uzaklaşarak 

yürüyüş ve spor yapmasına izin verilmiştir. 

 

Afrika: 
 

Angola: Covid-19 salgını önlemleri kapsamında, Angola’da ilk aşamada 27 Mart itibarıyla 15 

günlüğüne ilan edilen Olağanüstü Hal uygulaması Ulusal Parlamento tarafından alınan tavsiye 

kararı üzerine Cumhurbaşkanı tarafından 10 Mayıs 2020 gece yarısına kadar uzatılmıştır. 

Sokağa çıkma yasağı uygulamasına bu aşamada da geçilmemiş olmakla birlikte, yalnızca izin 

verilen ticari sektörlerde çalışan insanların işe gidip gelmesine ve gıda temini, sağlık gibi 

ihtiyaçlar için sokağa çıkılmasına izin verilecektir. Kamu hizmetleri bu süreçte 08:00-14:00, 

marketler ise 08:00-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Çalışanların sokağa çıkmalarının 

profesyonel gereklilik olduğuna dair iş yerlerinden bir yazıyı beraberlerinde taşımalarına 

yönelik zorunlu uygulama devam etmektedir. Ayrıca, market, toplu taşıma gibi tüm alanlarda 

da maske takma zorunluğu getirilmiştir. 
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Botsvana: Botsvana’da 3 Nisan’da başlayan ve 30 Nisan gece yarısı sona eren 28 günlük 

sokağa çıkma kısıtlamaları (lockdown), 7 Mayıs gece yarısına kadar uzatılmış, ayrıca 8-21 

Mayıs tarihleri arasında kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması öngörülmüştür. Öte 

yandan, altı aylık Olağanüstü Hal (OHAL) süreci bu aşamada devam etmektedir. Botsvana 

Ulusal Meclisi 5-6 Mayıs tarihlerinde yaptığı olağanüstü oturumlarda, önümüzdeki dönem 

geçerli olacak düzenlemelerle ilgili önergeleri görüşmüştür. Hükümet adına önergeyi sunan 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Covid-19 salgınının ülke içinde kontrol altında tutulması 

konusunda bugüne kadar alınan tedbirlerin başarılı olduğunu, temas takibi ve testlerin devam 

ettiğini, bugüne kadar yeni bir vakanın ortaya çıkmadığını, bu nedenle normalleşme sürecinin 

aşamalı olarak başlatılmasına ve ekonominin yeniden canlandırılmasına karar verildiğini, 

önümüzdeki süreçte ülkede, bölgede ve dünyada virüsün yayılmasıyla ilgili gelişmelerin takip 

edileceğini, yayılma riskinin yeniden ortaya çıkması halinde kısıtlamalara geri dönülebileceğini 

belirtmiştir. 

 

Burundi: Covid-19 bağlamında bugüne kadar Burundi'de alınan önlemler sadece hava ve kara 

sınırlarının kapatılması olmuştur. Burundi'nin kendi havayolu şirketi bulunmadığından, uçuşlar 

esasen ilgili havayolları tarafından yasaktan önce durdurulmuştu. Okullar ve işyerleri açıktır, 

hayat normal devam etmektedir. 20 Mayıs’ta yapılacak seçime ilişkin faaliyetlere bir engel 

getirilmemiştir.  

 

Çad: Hükümet daha ilk vaka görülmeden belirli önlemleri almış olsa da ülke şartları 

düşünüldüğünde kısa ve orta vadede salgının kontrol altına alınmasına veya hayatın normale 

dönmesine yönelik bir belirti yoktur. 

 

Etiyopya: Tedricen normal hayatın başlatılabileceği tarihlere ilişkin bir hedef konulmamıştır. 
 

Gabon: Gabon’da Covid-19 vaka sayılarının her gün artmakta olması nedeniyle bu aşamada 

hayatın normale dönmesi beklenmemektedir.  

 

Gana: Hayatın normale döneceği tarih bağlamında bu aşamada öngörüde bulunulması zordur.  

 

Güney Afrika Cumhuriyeti: En üst seviye olan kapsamlı sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs’ta 

bir alt seviyeye düşürülmesi kararı alınmıştır. Bazı sektör ve işletmelerin sıkı koşullar altında 

çalışmasına imkan tanınması öngörülüyor, tüm dış sınırların kapalı kalmaya devam etmesi ve 

uluslararası seyahat ve iç hat uçuş yasağının sürdürülmesi uygulamalarına devam edilecektir. 

 

Kenya: Yabancı ülkelerden Kenya'ya 6 Mayıs’a kadar hava ve deniz yoluyla giriş-çıkışın 

yasaklanmasına ilişkin kararın yürürlük süresinin 21 gün uzatıldığı kaydedilmiştir. 

 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Covid-19 salgınının 

seyrini teşhis, tahlil ve takip imkan ve kabiliyeti ziyadesiyle sınırlı olduğundan normalleşme 

sürecine ilişkin sağlıklı öngörüde bulunulmasını zorlaştırmaktadır. Ancak ülkenin hastalığın 

yayılmasını engelleme kapasitesinin düşüklüğü, tedavi imkanlarının ise sınırlılığı dikkate 

alındığında, salgının KDC'de varlığını uzun bir süre sürdürmesi şaşırtıcı olmayacaktır.  

 

Madagaskar: Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina 3 Mayıs akşam televizyonda 

yaptığı konuşmada ülkede sürmekte olan sağlık alanında acil durumun 15 gün süreyle 

uzatıldığını açıklamıştır. Cumhurbaşkanı, konuşmasında; Covid-19'a karşı geliştirilen bitkisel 

içeceğin ayrıca enjeksiyon şeklinde yapılabilmesi için klinik çalışmalarına başlandığını, 

uluslararası uçuşlara ilişkin 20 Mart tarihinden beri sürmekte olan yasağın devam ettirileceğini, 

maske zorunluluğuna uymayanlara yarım gün kamu hizmeti cezası verileceğini, okullarda tüm 

sınıflarda 15 gün sonra eğitimin başlatılacağını (bugün itibariyle sadece sınav senesinde olan 

ortaokul ve lise sınıflarında eğitim devam etmektedir), başkent Antananarivo ile liman kenti 
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Tamatave'ın da dâhil olduğu üç bölgede ibadet yerlerinin en fazla 50 kişi olacak şekilde 

açılacağını, ülkenin kalan bölgelerinde ise kademeli olarak normale geçiş sürecinin başladığını, 

bu bölgelerde ibadet yerlerinin aynı anda 200 kişiyle sınırlandırıldığını, restoranların yeniden 

açılmakta olduğunu, sportif faaliyetlerin de peyderpey başlayacağını belirtmiştir. 

 

Mozambik: Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan olağanüstü hal uygulaması kapsamında kamuya 

açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirilmiştir. Pazar yerleri, hastaneler ve toplu 

taşıma araçları ile bekleme alanlarındaki durumun polis tarafından sıkı şekilde denetlendiği 

basına yansımaktadır.   

 

Namibya: Cumhurbaşkanı Geingob 30 Nisan akşamüzeri düzenlediği basın toplantısında, 

COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin günlük yaşama zorluklar getirmesine 

rağmen gerekli ve etkili olduğunu; insan sağlığının korunması ile ruh sağlığı ve geçim 

kaynakları arasında bir denge gözetilerek, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin aşamalı olarak 

yeniden başlatılması gerektiğini; “yeni normale” nasıl dönülebileceği hususunun Bakanlar 

Kurulu’nda ele alındığını; küresel kılavuz ilkelere göre hazırlanan 4 aşamalı bir programın 

önümüzdeki dönemde uygulanmasına geçileceğini belirtmiş ve tüm Namibyalılara kurallara 

uymaya devam etmeleri gerektiğini hatırlatmıştır. 

 

Nijer: Niamey'de saat 21:00 - 05:00 arası yürürlükte olan sokağa çıkma yasağı, 9 Mayıs 2020 

tarihinden itibaren iki hafta süreyle; Niamey şehrine uygulanan sıhhi karantina uygulaması da 

10 Mayıs 2020 gece yarısından itibaren iki hafta süreyle uzatılmıştır. 

 

Nijerya: Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla oluşturulmuş Cumhurbaşkanlığı Görev Gücü, 

Nijerya havasahasının 7 Mayıs itibarıyla 4 hafta daha kapalı kalmasına karar verildiğini 

açıklamıştır. 

 

Ruanda: Ruanda makamları bulaş riskinin yüksek olduğu gruplara yaptıkları 4000 civarındaki 

testin hepsinin negatif çıkmasından hareketle, 4 Mayıs 2020 itibarıyla uygulanmakta olan kısmi 

karantina tedbirlerinde gevşemeye gitmişlerdir. Ay sonunda durumun tekrar gözden geçirilmesi 

öngörülmektedir. 

 

Senegal: Devlet Başkanı Macky Sall hava sahasının yolcu uçaklarına 31 Mayıs 2020 tarihine 

kadar kapalı olacağı ayrıca açıklanmıştır. 

 

Somali: Ülkede salgının ne boyutta olduğuna; salgının eğilimleri ile ne kadar sürede kontrol 

altına alınabileceğine dair öngörülerde bulunmak pek mümkün değildir. 

 

(Somaliland: COVID-19 salgını henüz başlangıç safhasında olduğu cihetle, salgının alacağı 

yön, tamamen kontrol altına alınarak, tedricen normal hayatın başlatılabileceği tarihlere ilişin 

sağlıklı bir tahminde bulunmak bu aşamada mümkün değildir.) 

 

Sudan: Salgınla mücadele çerçevesinde tedbirlerin ne zaman kaldırılacağı ve günlük hayatın 

ne zaman normale döneceği müphemdir. 

 

Tanzanya: Bu aşamada, Covid-19 salgınının Tanzanya’da tamamen kontrol altına alınarak 

normal hayatın başlatılabileceği tarihe ilişkin öngörüde bulunmak mümkün değildir. 

 

Uganda: Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından 4 Mayıs’ta  Covid-19 tedbirleri 

konusunda yapılan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek maksadıyla 45 gündür sürdürülen 

kısmi karantina uygulamalarının, bazı sektörlerde rahatlama sağlayıcı rötuşların dışında ana 

hatlarıyla 14 gün uzatıldığı bildirilmiştir. 
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2. Salgın karşısında sağlık sistemlerinin durumu, tedbirler ve 

yenilikçi yöntemler: 

 

Sağlık Sistemi Sorunla Karşılaşmamış Olan Ülkeler:  
 

Aşağıdaki ülkelerin sağlık sistemleri salgın karşısında şimdiye kadar bir sıkıntı ile 

karşılaşmamıştır.  

 

Avrupa:  

Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, KKTC, Litvanya, 

Lüksemburg  

 

Avusturya, hasta bakıcı sıkıntısını gidermek amacıyla, Romanya, Bulgaristan ve 

Hırvatistan’dan hasta bakıcı getirmektedir.  

 

Belçika’da ölümlerin çoğu hastanelerde değil, huzurevlerinde meydana gelmiştir.  

 

Balkanlar:  

Kuzey Makedonya 

70%

30%

Ele Alınan Ülkelerde Sağlık Sistemine
İlişkin Sorunlar (%)

Sağlık Sisteminde Sorun Yaşayan
Ülkeler

Sağlık Sisteminde Sorun
Yaşamayan Ülkeler

ÇIKARIMLAR 

HER ÜLKENİN SALGIN ÖNCESİ SAĞLIK KAPASİTESİ SALGIN SÜRESİNDEKİ 

PERFORMANSINI DOĞRUDAN ETKİLEMİŞTİR. ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN 

BU BAĞLAMDA BELİRLEYİCİ FARK YARATMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.  
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Doğu Asya:  

Çin, Hong Kong (Ülkemizce tanınmamaktadır), Güney Kore 

 

Asya-Pasifik:  

Avustralya, Yeni Zelanda 

 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu:  

Lübnan 

 

Kuzey Amerika:  

Kanada 

 

Latin Amerika:  

Arjantin, Şili (Vakaların artması durumunda sorun yaşanabileceği ifade edilmektedir) 

 

Sağlık Sisteminde Sorun Yaşamış Olan Ülkeler:  
 

Aşağıdaki ülkelerin sağlık sistemleri salgınla mücadelede çeşitli sorunlarla ve kapasite 

yetersizliğiyle karşı karşıya kalmıştır.  

 

Avrupa:  

Andorra, İngiltere, Fransa, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Portekiz, Bulgaristan, 

Romanya  

 

İrlanda’da doktor açığı yurtdışındaki doktorlar çağırılarak ve tıp fakültesi son sınıf öğrencileri 

erken mezun edilerek çözülmeye çalışılmaktadır.  

 

Balkanlar:  

Karadağ, Kosova 

 

BM Kalkınma Koordinatörlüğü Kosova Direktörlüğü ülkeye acilen sağlık ekipmanı yardımı 

yapılması çağrısında bulunmuştur.  

 

Doğu Avrupa:  

Moldova, Ukrayna, Rusya 

 

Rusya’da başkent ve büyük şehirlerde hastanelerde kapasite sorunu bulunmamakla birlikte 

kırsalda kapasite yeterli değildir.  
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Kafkasya ve Orta Asya:  

Moğolistan, Özbekistan, Türkmenistan 

 

Özbekistan ülkemizin de bulunduğu dış dünyadan malzeme yardımı talebinde bulunmuştur.  

 

Güney Asya:  

Hindistan, Malezya, Nepal, Sri Lanka 

 

Hindistan’da başkent ve büyük şehirlerde hastanelerde kapasite sorunu bulunmamakla birlikte 

kırsalda kapasite yeterli değildir.  

 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu:  

Irak, İran, Kuveyt 

 

İran’da, ABD tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımların da etkisiyle maske, solunum cihazı 

veya diğer tıbbi araçlara erişimde salgının ilk günlerinden bu yana sıkıntı yaşanmaktadır. Buna 

mukabil, salgının ileriki safhalarında Silahlı Kuvvetlerin çeşitli birimlerinin ve özel sektörün 

seferber edilmesinin yanısıra diğer ülkelerden sağlanan insani yardımlarla birlikte bu tür 

ürünlere olan ihtiyaç nispeten karşılanmıştır. 

Kuzey Amerika:  

ABD 

 

Latin Amerika:  

Brezilya, Ekvator, Peru, Venezuela 

 

Afrika:  

Angola, Bosvana, Çad, Eritre, Etiyopya, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mozambik, Nijer, Nijerya, Somali (Somaliland), Sudan 

 

Salgınla mücadele kapasitesi bulunmayan Somali uluslararası topluma yardım çağrısında 

bulunmuştur.  

 

Yoğun Test Yapmaya Başlamış Olan Ülkeler:  
 

Avrupa: 

Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Rusya,  Avusturya, Belçika, Hollanda, İsveç, 

İsviçre,  
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Doğu Avrupa:  

Rusya 

Doğu Asya: 

Çin, Hong Kong (Ülkemizce tanınmamaktadır), Güney Kore  

 

Aşı ve İlaç Geliştirme Çalışması Yapmaya Başlamış Olan Ülkeler:  
 

Avrupa: 

Almanya, Belçika, İngiltere, Hollanda, İtalya, Lüksemburg, Bulgaristan 

 

Doğu Avrupa:  

Rusya 

 

Güney Asya: 

Sri Lanka 

 

Doğu Asya: 

Çin 

 

Kuzey Amerika: 

ABD, Kanada  

 

Akıllı, Yenilikçi Uygulamalar Yapmış Olan Ülkeler:  

Avrupa: 

Almanya (veri tabanı oluşturulması), Hollanda (solunum cihazı üretimi), Lüksemburg 

(filyasyon), İrlanda, İtalya 

 

Güney Asya: 

Hindistan, Sri Lanka, Singapur (telefonlara izleme mekanizması) 

 

Doğu Asya: 

Kore (elektronik bileklik) 

 

Afrika: 

Nijer (e-konsultasyon)  
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Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Kuveyt 
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3. Ülkelerin Covid-19’la bağlantılı ilaç, araç-gereç ve malzeme 

bakımından durumu, milli imkanları, ihtiyaçlar ve çıkmazları 
 

 

Kaydadeğer Malzeme Sıkıntısı Yaşamamış Olan Ülkeler:  
 

Avrupa:  
Almanya, Avusturya, Danimarka, İsviçre, Litvanya, Lüksemburg (ücretsiz maske 

dağıtılmaktadır), Monako 

 

Doğu Asya:  
Çin, Hong Kong (Ülkemizce tanınmamaktadır), Güney Kore  

 

Başta Maske Olmak Üzere Koruyucu Malzeme Temininde Sorun 
Yaşamış Olan Ülkeler: 
 

ÇIKARIMLAR 

NEREDEYSE TÜM ÜLKELERDE NÜFUSA YETERLİ MASKE TEMİNİ SORUN TEŞKİL 

ETMİŞTİR. SOLUNUM CİHAZINA ERİŞİM DE AYRI BİR BAŞAT SORUN OLARAK ÖNE 

ÇIKMIŞTIR. 

20%

80%

Ele Alınan Ülkelerde Malzeme Teminine
İlişkin Sorunlar (%)

Malzeme Sıkıntısı yaşamayan ülkeler

Malzeme Sıkıntısı yaşayan ülkeler
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Avrupa: 

Belçika (maske, dezenkfektan), İngiltere (maske ve koruyucu ekipman), Çekya (maske ve 

solunum cihazı),  Fransa (maske, koruyucu malzeme, solunum cihazı, yatak kapasitesi, test 

kiti), Hollanda (maske ve solunum cihazı),  İrlanda (maske, dezenfektan), İspanya (maske, 

koruyucu malzeme, solunum cihazı ve tıbbi malzeme), İsveç (maske, koruyucu malzeme, ilaç, 

solunum cihazı), İtalya (maske, koruyucu malzeme ve tıbbi malzeme, yatak kapasitesi), 

Polonya (maske, koruyucu malzeme ve tıbbi malzeme),  Bulgaristan (test kiti, ilaç 

hammaddesi, solunum cihazı) 

 

Balkanlar:  

Karadağ (ilaç, maske, koruyucu malzeme, solunum cihazı), Kosova (ilaç, maske, koruyucu 

malzeme, solunum cihazı), Kuzey Makedonya (maske ve koruyucu malzeme, test kiti, 

solunum cihazı) 

 

Doğu Avrupa:  

Moldova (maske, koruyucu malzeme ve solunum cihazı), Ukrayna (maske, koruyucu 

malzeme, solunum cihazı), Rusya (koruyucu kıyafet),  

 

Kafkasya ve Orta Asya:  

Özbekistan, Türkmenistan (ilaç) 

 

Güney Asya: 

Butan, Endonezya, Hindistan (yatak sayısı), Maldivler (solunum cihazı), Malezya (maske, 

test kiti), Sri Lanka (maske, eldiven, solunum cihazı, test kiti), Irak (maske, koruyucu 

malzemeler, test kiti, solunum cihazı) 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

İran (maske, solunum cihazı), Lübnan (maske, test kiti, solunum cihazı), Kuveyt (maske, 

solunum cihazı) 

 

Kuzey Amerika: 

ABD (tüm koruyucu ve tıbbi malzeme), Kanada (maske ve koruyucu malzeme) 

 

Latin Amerika: 

Antigua ve Barbuda (maske, koruyucu malzeme ve solunum cihazı), Brezilya (maske ve 

koruyucu malzeme), Şili (solunum cihazı), Venezüela (maske, koruyucu malzeme ve solunum 

cihazı) 

  

Afrika: 

Angola (her türlü tıbbi ve koruyucu malzeme), Botsvana (solunum cihazı ve yoğun bakım 

yatağı), Çad (her türlü tıbbi ve koruyucu malzeme), Etiyopya (30 milyon kişinin acil gıda 
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yardımı ihtiyacı), Gana (test kiti, solunum cihazı, ilaç, koruyucu malzeme, dezenfektan), 

Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (her türlü tıbbi ve koruyucu malzeme), 

Nijer (her türlü tıbbi ve koruyucu malzeme); Nijerya (her türlü tıbbi ve koruyucu malzeme), 

Senegal (solunum cihazı),  Somali (her türlü tıbbi ve koruyucu malzeme), (Somaliland) (her 

türlü tıbbi ve koruyucu malzeme), Sudan (test kiti ve ilaç) malzeme temininde sıkıntı 

yaşamaktadır.  

 

Kanada maskelerin birden fazla kullanıma imkan veren dezenfeksiyon cihazı geliştirmiştir. 

ABD’de de 6300 hastanede bunun için makineler kurulmuştur.  

 

Yardım ihtiyacı baki olan Kosova için AB, ABD, İsiçre, Norveç, UNİCEF, Dünya Bankası, 

IMF yardımda bulunmuştur.  

 

Güney Sudan, BM İnsani İşler ve Eşgüdüm Ofisi’nin verilerine göre, Covid-19 ile mücadelede 

kapasite eksikliği, ekonomik kırılganlık sorunları yaşamaktadır.  

 

Sıtmanın yaygın olduğu Afrika ülkelerinin, sıtma tedavisi konusundaki deneyimlerinden 

Covid-19 salgınıyla mücadelede de istifade ettikleri, örneğin Senegal’de tedavi ve taburcu 

sayısında başarılı sonuçlar elde edildiği belirtilmektedir. 

 

Aşı ve İlaç Çalışması Yapan ülkeler:  

Avrupa: 

Almanya, Belçika, İngiltere, Hollanda, İtalya, Lüksemburg, Bulgaristan  

 

Doğu Avrupa:  

Rusya 

 

Güney Asya: 

Sri Lanka 

 

Doğu Asya: 

Çin 

 

Kuzey Amerika: 

ABD, Kanada 
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4. Diğer ülkelerden mali/tıbbi yardım ihtiyacı içinde olup 

olmadığı, varsa talep ve beklentileri 

 

Yurtdışından Malzeme Yardımı ve Maddi Destek Almış Olan Ülkeler: 
 

Avrupa: 

Almanya (Türkiye), Avusturya (Türkiye), Fransa (Türkiye), İngiltere (Türkiye), İrlanda (Türkiye), 

İspanya (Türkiye, Çin, Tayvan (Tanınmamaktadır), Çekya, Almanya, Litvanya, Letonya, 

Lüksemburg), İsveç (Türkiye), İtalya (Türkiye, Çin, Fransa, Almanya, Kanada, ABD, Küba, Rusya, 

Brezilya, Mısır, Hindistan, Arnavutluk, Tunus, Somali, Libya, Romanya), Litvanya (Türkiye), 

Macaristan (Türkiye), Malta (Türkiye),  Polonya (Türkiye, Tayvan 

(Tanınmamaktadır)), Portekiz (AB ve Çin),  Slovakya (Türkiye), Slovenya (Türkiye),  

Balkanlar: 

Arnavutluk (Türkiye), Bosna-Hersek (Türkiye), Bulgaristan (Türkiye ve Çin), Karadağ (Türkiye, 

Çin, AB), Kosova (Türkiye),  Kuzey Makedonya (Türkiye, AB, ABD, Norveç, Çin, Hollanda, 

Almanya, Çekya, İngiltere, Bulgaristan, IMF),  Moldova (Türkiye, Romanya, Çin, Rusya, ABD, 

Japonya, İsveç) Romanya (Türkiye, AB, Dünya Bankası, BAE, ABD, Çin), Sırbistan (Türkiye),  

 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan (Türkiye), Gürcistan (Türkiye), Kazakistan (Türkiye), Kırgısiztan (Türkiye), 

Moğolistan (Türkiye, ABD, Güney Kore, Japonua, Çin, Dünya Sağlık Örgütü), Özbekistan (Türkiye, 

BAE, ABD), Rusya (Türkiye, Çin), 

Türkmenistan (Türkiye, Rusya), Ukrayna (Türkiye),  

 Güney Asya: 

Afganistan(Türkiye), Bangladeş (Türkiye), Butan (Hindistan, Bangladeş, ABD, Dünya 

Bankası), Hindistan (Çin, ABD, Dünya Bankası), Maldivler (Dünya Bankası, UNICEF, Asya 

Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Hindistan, Bangladeş, OPEC), Nepal (Dünya Kalkınma 

Bankası, ABD, Almanya, İngiltere, Hindistan), Pakistan (Türkiye), Sri Lanka (ABD, Çin, Japonya, 

Hindistan, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası) 

  

ÇIKARIMLAR 

HİÇBİR ÜLKE SALGINLA MÜCADELEDE İHTİYAÇ DUYULAN TIBBİ MALZEMEYİ KENDİ 

ÜRETİMİYLE KARŞILAYAMAMIŞ, İTHALAT SEÇENEĞİNİ KULLANMAK DURUMUNDA 

KALMIŞTIR. GELİŞMİŞLİK YA DA GELİŞMEMİŞLİK BU BAĞLAMDA BİR ETKİYE SAHİP 

OLSA DA GELİŞMİŞ ÜLKELER DE TIBBİ MALZEME İTHAL ETMİŞTİR. BU SÜREÇTE 

ÜLKEMİZ, YARDIM BEKLENEN ÜLKELERDEN OLMUŞTUR. 
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Doğu Asya: 

Çin (salgının başlangıcında maske, koruyucu malzeme ve solunum cihazı), Güney Kore (Çin) 

  

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Cezayir (Türkiye), Filistin (Türkiye), Irak (Türkiye, DSÖ, UNDP), İran (Türkiye), İsrail (Türkiye), 

Katar (Türkiye), Kuveyt (Türkiye), Libya (Türkiye), Lübnan (Türkiye), Suriye (Türkiye), Suudi 

Arabistan (Türkiye), Tunus (Türkiye),  

Kuzey Amerika: 

ABD (Türkiye), Kanada (Çin) 

Latin Amerika: 

Belize (Tayvan (Tanınmamaktadır), Pan Amerikan Sağlık Örgütü),  Dominik Cumhuriyeti (Türkiye), 

Kolombiya (Türkiye), Meksika (Türkiye), Peru (Türkiye), Şili (Çin), Venezüela (Çin, Küba, Rusya, 

DSÖ, Pan Amerikan Sağlık Örgütü, UNICEF) 

  

Afrika: 

Angola (Çin, Etiyopya, Güney Afrika, Küba, ABD, Dünya Bankası, BM), Botsvana (Çin), Cibuti 

(Türkiye), Çad (Çin, Dünya Sağlık Örgütü), Ekvator Ginesi (Türkiye), Eritre (Türkiye, BM ve 

DSÖ), Etiyopya (Türkiye), Gambiya (Türkiye), Gana (Çin, Dünya Bankası), Gine (Türkiye), Güney 

Afrika (Türkiye, Çin),  Güney Sudan (Çin, ABD, AB, İngiltere, Kanada, Norveç,  İsveç), Kongo 

Demokratik Cumhuriyeti, Mozambik (Türkiye, Çin),  Nijer (Türkiye), Nijerya (Çin, BM, Batı 

Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, AB), Ruanda (Türkiye), Senegal (Türkiye), Sieera Leone 

(Türkiye), Somali (Türkiye, DSÖ, IOM, Çin, BAE), (Somaliland (Türkiye, BAE, Suudi 

Arabistan)),  Sudan, Tanzanya (Türkiye), Uganda (Türkiye),  

  

Ülkemizden Yardım Bekleyen Ülkeler: 
 Avrupa :  

 

Belçika, Çekya, Estonya, Hollanda, İsviçre, Letonya, Monako, Norveç, Portekiz,  

Doğu Avrupa: 

Belarus,  

 

Balkanlar :  

 

Hırvatistan,  
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Orta Asya ve Kafkasya: 

Tacikistan,  

  

Güney Asya: 

Endonezya, Fiji, Maldivler, Morityus, Seyşeller, Singapur, Sri Lanka, Vietnam,  

  

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Bahreyn, Fas, Umman, Ürdün, Yemen,  

  

Kuzey Amerika: 

Kanada (maske satın alma talebi) 

  

Latin Amerika: 

Arjantin, Bahamalar, Bolivya, Brezilya, El Salvador, Haiti, Kosta Rika, Küba, Panama, Paraguay, Sao 

Tome, Venezüela,  

  

Afrika: 

Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Çad, Ekvator, Eritre, Etiyopya, Gabon, Gana, Güney Sudan, 

Kamerun, Kenya, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Madagaskar, Malavi, Mali, 

Mozambik, Namibya, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti,   Sudan, Zambiya, Zimbabve. 

 

Uluslararası Fon :  

 

BM Küresel İnsani Mukabele Planı, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Mukabele Planı, BM 

Covid-19 Mukabele ve İyileştirme (Çok Amaçlı Emanet) Fonu, UNDP Entegre Mukabele Planı, 

UNRWA Acil Yardım Planı, İİT İslami Dayanışma Fonu Yardım Çağrısı, DSÖ Küresel Stratejik 

Hazırlık ve Müdahale Planı, BM Dünya Gıda Yardımı Programı (WFP), Rohinga Mültecilerine 

Yönelik BM Ortak Mukabele Planı, IGAD Acil Yardım Fonu, BM Göç Örgütü Türkiye Ofisi, 

Parlacen, UNİCEF, DSÖ, BMMYK, İİT, SİCA, PAF, CARİCOM 
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5. Diğer ülkelere Covid-19’la doğrudan bağlantılı mali/tıbbi 

yardım imkanı ve varsa bu yönde açıkladığı yaklaşım ve attığı 

adımlar 

Ülkeye Yabancı Hasta Kabulü: 

Avrupa: 

Almanya (Fransa, İtalya ve Hollanda), Lüksemburg (Fransa), Monako (Fransa) 
  

Yabancı Ülkelere Sağlık Personeli Gönderilmesi: 

Avrupa: 

Almanya (İtalya), Polonya (İtalya), Ukrayna (İtalya), Rusya (İtalya, Sırbistan, Bosna-

Hersek’in Republica Srpska entitesi) 

 

Güney Asya: 

Hindistan (İran-Kum kentinde mahsur kalan Hint vatandaşları için) 

 

ÇIKARIMLAR 

KRİZDEN ETKİLENEN ÇOK SAYIDA ÜLKE SAĞLIK SİSTEMLERİ VE SALGINLA 

MÜCADELEDE GENEL KAPASİTELERİ YETERSİZ KALDIĞI İÇİN YARDIM EDEN DEĞİL, 

YARDIM EDİLEN ÜLKE KONUMUNDA OLMUŞTUR.  

45%

35%

15%

5%

Salgınla Mücadele Çerçevesinde 
yapılan yardım türleri (%)

Maddi Yardım

Sağlık Malzemesi Bağışı

Sağlık Personeli Gönderme

Yabancı Hasta Kabulü
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Doğu Asya: 

Çin (İtalya, İran, Irak, Sırbistan, Kamboçya, Pakistan, Laos, Venezuela, Filipinler, Myanmar, 

Kazakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Etiyopya, Burkina Faso) 

 

Latin Amerika: 

Küba (İtalya) 

 

Yabancı Ülkeye Malzeme Bağışı:  
 

Avrupa: 

Almanya (İtalya), Belçika (Benin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda), Çekya 

(İtalya, İspanya, Slovenya, Çin, Kuzey Makedonya), Danimarka (İtalya), Fransa (Çin ve 

İtalya), Hollanda (Kuzey Makedonya), İsviçre (İtalya, Çin, Nepal, Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti, Burkina Faso, Tanzanya, Afganistan, Bolivya), Litvanya (Italya, Ispanya, 

Ermenistan, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan) Polonya (İtalya, İspanya) 

 

Doğu Avrupa: 

Rusya (Çin, İtalya, ABD, Venezüela, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, 

Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Sırbistan, Bosna-Hersek’in 

Republika Srpska entitesi, Suriye) 

 

Güney Asya: 

Hindistan (Çin, Maldivler, Butan, Afganistan, Bangladeş, Sri Lanka, Seyşeller, İtalya, 

Kuveyt), Malezya (Çin, Bosna-Hersek) 

 

Doğu Asya: 

Çin (127 ülke ve 4 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi yardımı), Güney Kore  

 

Kuzey Amerika: 

ABD (İtalya), Kanada (Çin) 

 

Latin Amerika: 

Venezüela (San Vincent ve Grenadinler, Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada)  

 

Maddi Yardım:  
 

Avrupa: 

Avusturya (2 Milyon Avro DSÖ’ye Afrika, İran ve Filistin için), İngiltere (744 milyon Sterlin 

DSÖ, BM kurumları ve Kızılhaç;  Yemen; 150 milyon Sterlin IMF), Çekya (223 bin Avro 
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DSÖ’ye, 900 bin Avro Bosna-Hersek, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Kamboçya’ya), 

Danimarka (1 milyon Avro İtalyan Kızılhaçı’na; 146.6 milyon Avro Afrika kıtasına), 

Hollanda (100 milyon Avro Afrika ve Ortadoğu’ya; 50 milyon Avro Salgın Hazırlığı 

Yenilikleri Koalisyonu’na aşı geliştirilmesi çalışması için), İrlanda (10 milyon Avro BM 

Küresel İnsani Yardım Planı’na), İsveç (4 milyon Dolar DSÖ Acil Fonu’na; 10 milyon Dolar 

BM’ye),  İsviçre (18 milyon İsviçre Frangı DSÖ, Kızılhaç, Dünya Bankası), Polonya (265 bin 

Avro Ukrayna ve Gürcistan’a) 

 

Güney Asya: 

Butan (100 bin Dolar Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü Covid-19 fonuna), Hindistan (10 

milyon Dolar Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü Covid-19 fonuna), Maldivler (200 bin 

Dolar Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü Covid-19 fonuna), Nepal (1 milyon dolar Güney 

Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü Covid-19 fonuna), Sri Lanka (5 milyon Dolar Güney Asya 

Bölgesel İşbirliği Örgütü Covid-19 fonuna) 

 

Doğu Asya: 

Çin (20 milyon Dolar DSÖ’ye) 

 

Asya Pasifik: 

Yeni Zelanda (10,3 milyon Dolar Pasifik ada ülkelerine),  

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Kuveyt (60 milyon Dolar DSÖ’ye) 

 

Kuzey Amerika: 

ABD (508 milyon dolar çeşitli uluslararası yardımlar), Kanada (159,5 milyon Kanada Doları 

DSÖ ve BM kuruluşlarına) 

 

Afrika: 

Güney Afrika Cumhuriyeti (10 milyon Dolar Afrika Birliği Pandemi Fonuna)  

 

Diğer Hususlar:  

  

Polonya havayollarının 55 bin Polonyalıyı ülkeye taşıdığı “Eve Uçuş” programıyla, aralarında 

Türkiye, AB ülkeleri, ABD, Kanada, Japonya, Avustralya, Ukrayna, İngiltere ve Güney 

Kore’nin de bulunduğu 30’dan fazla ülkeden 2000 yabancı ülkelerine dönmüştür.  

 

Rusya, havayolu vasıtasıyla Polonya’nın Çin’den aldığı malzemeleri nakletmiş, Belarus 

vatandaşlarını Hindistan’dan tahliye etmiştir.  

 

Hindistan, Covid-19 tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin maddesini, ABD, İspanya, 

Almanya, Bahreyn, Brezilya, Nepal, Butan, Afganistan, Maldivler, Bangladeş, Seyşeller, 
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Mauritius ve Dominik Cumhuriyeti’ne ihraç etmiştir. Hindistan bu malzemeyi bir diplomasi 

enstrümanı olarak kullanmaktadır.  

 

Malezya, kendi ülke vatandaşlarını kurtarma operasyonları sırasında Singapur, Brunei, 

Endonezya ve Suriye vatandaşlarına da yardımcı olmuştur.  

 

Etiyopya, Afrika ülkelerine çeşitli yardımları havayolları ile ulaştırmaktadır.  
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6. Salgın süresince toplum hayatında sanat, kültür, eğitim ve 

spor gibi alanlarda yürürlüğe konulmuş bulunan kısıtlamaların 

kapsamı 

Avrupa: 
Almanya: Halihazırda çok sayıda insanın bir araya gelmesine imkan sağlayan restoran, bar, 

tiyatro, opera, konser salonu, müze, galeri, sinema, fuar, park, spor tesisleri gibi yerler kapalı 

kalmaya devam etmektedir. Geniş katılımlı etkinliklerin en azından 31 Ağustos 2020 tarihine 

kadar yasak kalmaya devam etmesi öngörülmektedir. Derneklerde ya da diğer spor ve serbest 

zaman tesislerinde biraraya gelmek ve okul alanı dışında kalan müzik kursları ya da diğer eğitim 

kurslarına gitmek yasak olmayı sürdürmektedir. Kiliselerde, camilerde ve sinagoglarda 

toplanma, dini törenler ve organizasyonlar ile diğer inanç gruplarının bir araya gelmeleri 

şimdilik yasak kalmaya devam etmektedir. 

 

Andorra: Turizm gelir kaynaklarında önemli bir yer teşkil eden kayak tesisleri kapatılmıştır. 

Risk atlatılana kadar insanların yoğun olarak biraraya geldiği konserler, tiyatro ve sinemalarda 

gösterimler iptal edilmiştir. Kapanan müzelerin sanal olarak ziyaret edilmesi olanağı 

sunulmaktadır. 

 

Avusturya: Market, eczane, benzin istasyonu dışındaki tüm işyerleri ve eğitim kurumları 

kapatılmıştır. Ayrıca ilave tedbirlerle sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, kamuya açık 

alanlarda aynı evde yaşamayan ikiden fazla kişinin biraraya gelmesi yasaklanmıştır. 

 

Belçika: Spor müsabakaları, sinema, tiyatro, konser, sergi vb kültür ve sanat etkinlikleri 

durdurulmuş, müze ve ören yerleri ile kütüphaneler kapatılmıştır. Yasak Ağustos sonuna kadar 

sürecektir. 

 

Birleşik Krallık: Restoran, eğlence mekanları, sinema ve tiyatrolar, kütüphaneler, 

ibadethaneler, toplum merkezleri, dernekler, spor salonları, güzellik salonları, kamp alanları, 

oteller ve yurtlar, parklardaki oyun alanları, süpermarketler ve eczaneler haricinde perakende 

satış yapan tüm mağazalar kapatılmıştır. Tüm okullar ve üniversiteler kapatılmıştır.  

 

Bulgaristan: Okullarda, üniversitelerde ve diğer eğitim kurum ve kuruluşlarında eğitim 

faaliyetlerine spor, kültür, eğlence ve bilimsel etkinlikler dâhil her türlü toplu etkinliklere son 

verilmiştir. 

 

Çekya: Halihazırda tüm alışveriş merkezleri, restoranlar, bar ve kafeler kapatılmış durumdadır.  

Tüm kamu kurumları, kütüphaneler ve eğlence yerleri (sinema, tiyatro, konser salonları vb. 

kapatılmıştır. Süpermarket ve eczaneler hariç olmak üzere tüm dükkanlar, restoranlar, barlar, 

ÇIKARIMLAR 

SALGINLA MÜCADELE KAPSAMINDA NEREDEYSE HER ÜLKEDE DEĞİŞEN SERTLİKTE 

UYGULANAN YASAKLAR ÇOK SAYIDA İNSANIN BİR ARAYA GELMESİNİ 

ENGELLEMİŞTİR. BU ÇERÇEVEDE, TÜM DÜNYADA SPOR VE KÜLTÜR-SANAT 

ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLMİŞ, EĞİTİM FAALİYETLERİ İSE DİJİTAL OLARAK 

SÜRDÜRÜLMÜŞTÜR. AŞAĞIDA ÖZETLENEN KISITLAMALAR ÜLKELERİN 

NORMALLEŞME SÜREÇLERİ ÇERÇEVESİNDE TEDRİCEN KALDIRILMAKTADIR.  
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gece kulüpleri, alışveriş merkezleri, kuaförler, güzellik salonları, solaryumlar, spor salonları ve 

müşterilerin yakın temasta bulunduğu diğer iş yerleri kapatılmıştır.  

 

Fransa: Temmuz ayı ortasına kadar hiçbir festivalin yapılamayacağı açıklanmıştır. Fransa’da 

özel bir öneme sahip olan “Tour de France” spor etkinliğinin, 29 Ağustos-20 Eylül 2020 

arasında yapılması planlanmaktadır.   

 

Hırvatistan: Uzaktan eğitime geçilmesi, müze ve ören yerlerinin kapatılması, parkların ve spor 

alanlarının kapatılması ve spor müsabakalarının askıya alınması gibi tedbirler getirilmiştir. 

 

Hollanda: Tüm okullar, kreşler ve çocuk bakım hizmetleri kapatılmıştır. 2019-2020 futbol 

sezonu iptal edilmiştir. 

 

İrlanda: Okullar, üniversiteler, kreşler ve çocuk bakım merkezleri; çocuk parkları ve oyun 

alanları; temel ihtiyaç malzemesi satışı yapanlar dışında tüm işletmeler ve tesisler; tiyatrolar, 

sinemalar, eğitim ve kültür merkezleri, spor kulüpleri ve dernekler kapatılmış; tüm spor 

karşılaşmaları, konserler iptal edilmiştir.  

 

İspanya: Sokağa çıkışların kısıtlanması, ulaşım hizmetlerinin azaltılması, eğitim kurumlarının 

kapatılması, parkların, kamu alanlarının ve konaklama tesislerinin kapatılarak sağlık hizmetleri 

gereklilikleri kapsamında tahsis edilmesinin de dahil olduğu bir dizi önlem alınmıştır. 

Olağanüstü hal süresince müzeler kapatılmış, tüm spor organizasyonları ve müsabakaları askıya 

alınmıştır. Üniversitelerde eğitim faaliyetlerinin Eylül ayı itibarıyla başlaması beklenmekte 

olup konuya ilişkin düzenlemeler üzerinde çalışılmaktadır. 

 

İsveç: Spor olayları, karşılaşmalar, konserler, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere son verilmiştir.  

Müze ve ören yerleri kapatılmıştır. Lise ve yüksek okullarda uzaktan eğitime geçilmiş, 

ilköğretim okulları seviyesinde ise, karar bu okulların işletmesinden sorumlu olan belediyelere 

bırakılmıştır, ancak çok az sayıda okul kapatılarak uzaktan eğitime geçmiştir. 

 

İsviçre: Müzeler, sinemalar, spor salonları, kayak merkezleri, pazar alanları, tüm mağazalar 

(temel ihtiyaç malzemesi tedarik edenler hariç), disko ve gece kulüpleri, eğlence ve hobi amaçlı 

tüm mekanlar ve restoranlar kapalıdır. Tüm organizasyon ve etkinlikler iptal edilmiştir. Mayıs 

ayının ortasından itibaren kademeli olarak bu yasaklarda gevşetilmeye gidilecektir. 

 

İtalya: Vatandaşların biraraya gelmelerini sağlayan tüm sanat, kültür ve spor faaliyetleri askıya 

alınmış; sporcuların toplu şekilde antrenman yapmaları yasaklanmıştır. Italya profesyonel ligi 

sezonunun, bir güvenlik protokolü geliştirilmemesi durumunda sona erdiğinin açıklanması 

ihtimalinden bahsedilmektedir. Üniversiteler ve özel kurslar da dahil olmak üzere, tüm 

okullarda eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir. 

 

Izlanda: Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi azami kişi sayısı kuralına bağlıdır. Halihazırda 

sportif faaliyetlerde dörtten fazla kişinin bir arada bulunması yasaklanmıştır. 

 

KKTC: Okullar, kreş ve üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarının tatil edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Sinema, tiyatro, konser, festival gibi toplu kültürel faaliyetler ile miting ve 

diğer kitle toplantılarının ve tüm spor müsabakalarının iptal edilmesine karar verilmiştir. 

 

(Ülkemizce tanınmayan GKRY’de tüm konser ve diğer kültürel etkinliklere ara verilmesine, 

spor müsabakalarına seyirci alınmamasına, tüm devlet ve özel okulları ile eğitim kurumlarının 

tatil edilmesine karar verilmiştir.) 
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Litvanya: Ulusal karantinanın ilan edilmesiyle beraber sanat, kültür ve spor faaliyetlerinin 

tümü yasaklanmıştır. Okul ve üniversiteler kapalıdır.  

 

Lüksemburg: Sinema, restoran, kafe vb. mekânların faaliyetleri durdurulmuştur. Sergi, konser, 

konferans vb. etkinlikler 31 Temmuz’a kadar yasaklanmıştır.  

 

Malta: Halihazırda ülke tamamen salgınla mücadeleye yoğunlaşmış olup, bütün toplu sanat, 

kültür ve spor etkinlikleri ertelenmiş veya iptal edilmiştir. Futbol ligi önce 5 Nisan tarihine 

kadar, sonra güncellenen kararla ise ucu açık olarak askıya alınmıştır. Spor salonları 

kapatılmıştır. Okullarda eğitime ara verilmiş, öğrenciler online eğitime yönlendirilmiştir. 

Dersleri durdurma ve yerleşkelerini kapatma kararını ilk alan eğitim kurumlarından biri de 

Malta Üniversitesidir. Kiliselerde toplu ayinler ve cenaze törenleri uygulaması askıya 

alınmıştır. Azizler adına gerçekleştirilen yaz festivalleri de iptal edilmiştir.  

 

Norveç: 1 Eylül 2020 tarihine kadar kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi 

yasaklanmıştır. 

 

Polonya: Halihazırda sanat, kültür, eğitim ve spor faaliyetleri askıya alınmıştır. 

 

Portekiz: Tüm plaj, parklar, bahçeler, sosyal alanlar, restoranlar, kafeler, spor merkezleri vb. 

kullanıma kapatılmıştır. Kültür-sanat faaliyetleri ve spor karşılaşmaları durdurulmuştur. 

 

Romanya: Salgın nedeniyle ülkedeki sanat, kültür, eğitim ve spor hayatı durmuştur.  

 

Slovenya: Yaklaşık 100 vakaya okullar kapatılmış, toplu taşıma durdurulmuş ve sosyal, sportif, 

kültürel etkinlikler yasaklanmıştır. 

 

Yunanistan: Mayıs ayının ortasından itibaren okulların açılacağı duyurulmuş, halk arasında 

tartışma konusu olmuştur. Açık hava müzeleri dışındaki tüm müzelerle kapalı alan spor 

salonları kapalı kalmaya devam edecektir. 

 

Balkanlar:  
Karadağ: Üniversiteler, spor salonları, alışveriş merkezleri ve restoranlar kapatılmıştır. 

Sportif, siyasi, dini, kültürel ve sanatsal etkinlikler ve özel toplantıların düzenlenmesi 

yasaklanmıştır. 

 

Kuzey Makedonya: Ülkede kültür festivalleri ve spor müsabakaları başta olmak üzere tüm 

toplu etkinlikler iptal edilmiştir. Eğitime ara verilmiş, okul dışı etkinlikler 

durdurulmuştur. Sinema, tiyatro, kütüphane, müze, spor salonları, yüzme havuzları 

kapatılmış; iş amaçlı etkinlik, seyahat, toplantı, eğitim, seminer, konferans ve diğer toplanma 

türleri yasaklanmıştır.  

 

Doğu Avrupa: 
Moldova: Spor müsabakaları, müzik etkinlikleri ve konserler iptal edilmiştir. Eğitim kurumları 

uzaktan eğitim vermektedir.  

 

Rusya: Sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik etkinlikler durdurulmuş; konser salonları, 

tiyatro, müze ve kültürel kurumlar kapatılmıştır. Eğlence ve dinlenme alanlarının (kafe, 

restoran, bar, kulüp, sinema vb.) faaliyetleri durdurulmuştur. Ortaöğretim kurumlarında devam 

zorunluluğu kaldırılmış; üniversiteler uzaktan eğitime geçmiştir.  
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Ukrayna: Spor salonları, sinema, tiyatro ve müzeler, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri 

kapatılmış; eğitime ara verilmiştir.    

 

Orta Asya ve Kafkasya: 
Moğolistan: Tüm kreşler ile ilk ve orta dereceli okulların tatil edilmiş, tüm toplu kültürel, dini 

ve sportif faaliyetler yasaklanmıştır.  

 

Özbekistan: Eğlence merkezleri, gece kulüpleri, diskolar, spa ve masaj salonları, restoranlar 

karaoke salonları, bilardo oyun salonları, nargile salonları ve benzeri hizmet sunan tüm 

işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştur. Ülke genelinde üniversiteler dahil tüm okullar tatil 

edilmiştir.  

 

Türkmenistan: Resepsiyon, spor faaliyeti, kültür günleri, konser ve diğer toplu faaliyetler iptal 

edilmiştir.  

 

Güney Asya: 
Butan: Tüm uluslararası konferans ve seminerlerin iptal edildiği duyurulmuştur. Sosyal, 

kültürel, spor gibi alanlarda faaliyetler askıya alınmıştır. 

 

Hindistan: Sosyal, kültürel, siyasi, dini, sportif, akademik toplantı ve etkinlikler askıya 

alınmış, cenaze törenleri 20 kişiyle sınırlandırılmıştır. 

 

Maldivler: Eğitim kurumlarının bir sonraki bildirime kadar kapatıldığı duyurulmuştur. 

Kamusal alanlar ve parkların kullanımı da durdurulmuştur.  

 

Malezya: Tüm sanat, kültür, spor faaliyetleri ve toplu dini etkinlikler ertelenmiştir. Okullar ve 

üniversiteler kapalı olup, eğitim faaliyetlerine uzaktan devem edilmektedir.  

 

Sri Lanka: Okullarda ve üniversitelerde eğitime 13 Mart’tan itibaren ara verilmiştir.  Restoran, 

bahis merkezleri ve eğlence mekanları kapatılmıştır.   

 

Doğu Asya: 
Çin: Tüm spor müsabakaları durdurulmuştur. Eğlence ve dinlenme alanları özel izinlerle ve 

sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kurallara riayet şartıyla açılabilmektedir. 

 

Japonya: 2020 Tokyo Olimpiyatları dahil tüm sportif etkinliklerle geniş katılımlı kültürel 

faaliyetler ertelenmiştir.  

 

Güney Kore: Online eğitime geçilmiştir. Kültürel, sanatsal ve akademik etkinlikler iptal 

edilmiştir. İbadet mekanları, bakım evleri, internet kafeler ve karaoke odaları gibi alanlarda 

toplanmaktan kaçınılması yönünde yapılan çağrılar arttırılmıştır. 

 

Asya Pasifik: 
Avustralya: Federal hükümet eğitim ve öğretime ara verilmesine karşı çıkmaktadır, ancak 

eyaletler arasında bu uygulamada farklılıklar gözlemlenmektedir. Keza spor etkinliklerinde de 

daha sert ve daha gevşek önlemler alan eyaletler mevcuttur. 

 

Yeni Zelanda: Sağlık hizmetleri, yakıt istasyonları, marketler gibi elzem alanlar dışındaki 

bütün iş yerleri, kurum ve kuruluşlar ofis faaliyetlerine ara vermiştir.  
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Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 
Fas: Okullar, meslek eğitim kuruları ile kamu ve özel üniversitelerde eğitim ve öğretim süresiz 

olarak askıya alınmış durumdadır. 

 

Irak: Tüm sanat, kültür, eğitim ve spor faaliyetleri askıya alınmış durumdadır. Ülkede toplu 

ibadet, dini tören ve dini mekan ziyaretleri de tedbir amaçlı olarak askıya alınmıştır.  

 

İran: Ilk vakanın tespit edilmesinden itibaren tiyatro, konser ve sinema gibi kültürel faaliyetler 

ile spor müsabakaları durdurulmuş ve kütüphane ve okullar kapatılmıştır. Buna ilaveten, ilk 

vakanın tespit edilmesinden bir ay içinde müzeler ve önemli türbeler de kapatılmıştır.  

 

Lübnan: Tüm eğitim kurumları “ikinci bir açıklamaya dek” öğretime ara vermiştir. 

 

Kuveyt: Eğitime ara verilmiş, sanat, kültür ve spor faaliyetleri durmuştur. 

 

Kuzey Amerika: 
ABD: ABD'de toplum hayatındaki kısıtlamalar eyaletler düzeyinde alınmaktadır. Evde 

kalınması yönünde karar verilen eyaletlerde tüm sanatsal ve kültürel etkinlikler durdurulmuştur. 

Okullar uzaktan eğitime devam etmektedir. 23 eyalette okulların eğitim yılı sonuna kadar kapalı 

kalacağı duyurulmuştur. 

 

Kanada: Salgının ülke genelinde yayılmaya başlamasının ardından uluslararası, ulusal veya 

yerel düzeydeki kültürel, sanatsal, sportif, siyasi, vb. toplu etkinlikler iptal edilmeye veya 

ertelenmeye başlanmıştır. 

 

Latin Amerika: 
Antigua ve Barbuda: Tüm kiliselerin kapatılmasına, mezarlıklarda düzenlenecek cenaze 

törenlerine katılımın 10 kişiyle sınırlandırılmasına, düğün törenlerinin iptal edilmesine, tüm 

okulların kapalı kalmasına karar verilmiştir. Tüm şenlik, parti ve benzeri sosyal etkinliklerin 

yasaklandığı duyurulmuştur. 

 

Arjantin: Ülkedeki bütün spor müsabakaları, toplu etkinlikler, konserler ve dini törenler iptal 

edilmiş, sinemalar, alışveriş merkezleri ve milli parklar kapatılmıştır. 

 

Belize: Eğitime ara verilmiştir. Ülkedeki tüm bar, kulüp, salon ve kumarhanelerin faaliyetleri 

durdurulmuştur.  

 

Brezilya: Federal Hükümet sisteminin uygulandığı Brezilya’da eyaletler okullarda ve 

üniversitelerde eğitime ara vermiştir. Brazilya Eyaleti’nde sinema, tiyatro, spor salonu ve 

müzeler, alışveriş merkezleri, parklar, eğlence mekanları ve kültürel alanlar kapatılmıştır. Sao 

Paulo Eyaletinde de müze, kütüphane, tiyatro ve kültür merkezleri kapatılmıştır. Rio de Janeiro 

Eyaletinde alışveriş merkezleri ve turistik yerler kapatılmıştır.  

 

Dominik Cumhuriyeti: Cumhurbaşkanı Danilo Medina, ulusal ve uluslararası tüm kültür, 

sanat ve spor faaliyetleri ile barlarda ve gece kulüplerinde gerçekleştirilecek etkinlikler dahil 

toplu tüm etkinliklerin iptal edildiğini açıklamıştır. 
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Haiti: Haiti’de 19 Mart 2020 tarihinde Olağanüstü Hal ilan edilmiş olup, okullar, mesleki 

eğitim merkezleri ve üniversiteler kapatılmış, 10’dan fazla kişinin bir araya geldiği etkinlikler 

yasaklanmıştır. 

 

Peru: Toplum hayatında her türlü sanat, kültür, spor, düğün, kutlama, anma ve cenaze gibi 

faaliyetler yassklanmıştır. Eğitim tüm seviyelerde uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülmektedir. 

 

Şili: Her tür konferans, etkinlik, spor faaliyeti iptal edilmiştir. İlk ve orta dereceli okullar tatil 

edilmiştir. 

  

Uruguay: Konser, gösteri, spor müsabakaları ve toplu dini ritüeller gibi çok sayıda kişinin 

katılımıyla gerçekleşen faaliyetler süresiz olarak iptal edilmiş; milli parklar, sinemalar ve 

alışveriş merkezleri kapatılmış; uzaktan eğitim ve çalışma yöntemlerine geçilmiştir. 

 

Venezuela: Restoran, kafe ve pastaneler kapatılmış, tüm sanat, kültür, spor faaliyetleri iptal 

edilmiştir. Okullar ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiştir.  

 

Afrika: 
Angola: Müze, kütüphane, bar, gece kulübü, fuar gibi mekanlar ve spor müsabakaları gibi toplu 

etkinlikler kapatılmış ve yasaklanmıştır. Toplu ibadetler yasaklanmıştır. Cenaze törenlerinde 

azami 50 kişi sınırlaması getirilmiştir. Kamu ve özel tüm okullarda ve üniversitelerde eğitim 

öğretime ara verilmiştir.  

 

Botsvana: Okullar kapatılmıştır. İbadet mekanları, spor ve eğlence merkezleri, restoranlar 

kapatılmıştır. Alkollü içki ve tütün ürünleri ithalatı ve satışları OHAL süresince yasaklanmıştır.  

 

Çad: Spor, kültür-sanat ve eğitim alanlarındaki tüm faaliyetler durdurulmuştur. Okullarda 

derslere ara verilmiş, bütün oyun salonları, kasinolar, barlar ve restoranlar, dini toplanma yerleri 

ve camiler kapatılmıştır.  

 

Etiyopya: Spor müsabakaları yasaklanmıştır. Gece kulüpleri ve barlar kapatılmış, konserler ve 

kültür faaliyetleri askıya alınmıştır.    

 

Gabon: Ulusal sportif ve kültürel nitelikteki tüm toplantılar ve etkinlikler yasaklanmıştır. 

Eğlence yerleri kapatılmıştır. Şehir içinde ve dışında araçlarda seyahatlerde araçlar içindeki kişi 

sayısı kısıtlanmıştır. Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba’nın talimatı ve Dünya Sağlık 

Örgütü’nün tavsiyesi üzerine, okulların bu akademik yıl açılmaması ve uzaktan eğitime 

başlanması kararı alınmıştır. 

 

Gana: Tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar, yükseköğretim kurumları 

kapatılmıştır. Toplu ibadet yasaklanmış, ibadet mekanları da kapatılmıştır. Spor müsabakaları 

ve sanatsal faaliyetler askıya alınmıştır.  

 

Güney Afrika Cumhuriyeti: Kapsamlı sokağa çıkma yasağı sanat, kültür, eğitim ve spor 

alanlarında sosyal hayatın tüm unsurlarını sınırlayacak şekilde etkilemiştir.  

 

Güney Sudan: Spor müsabakaları dahil toplu etkinlikler askıya alınmış, okullar tatil edilmiştir.  

 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Eğitim kurumlarının yanısıra, restoran, teras, bar, gece 

kulübü ve kafeteryalar gibi hizmet yoğun işletmeler açıklanan ilk önlemler dizisiyle 

kapatılmıştır.  
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Mozambik: Tüm okul öncesi kurumlar, ilk ve orta öğretim kurumları ile üniversiteler dahil 

tüm eğitim kurumları kapatılmıştır. Siyasi, kültürel, turistik, dini, sportif vb. nitelikteki 

tüm faaliyetlere son verilmiştir. Sinema, tiyatro, müze, kütüphane, spor ve eğlence amaçlı 

salonlar kapatılmıştır. Alkol satışı yapan barlar ve esasen ülkede çok yaygın olan, insanların 

aynı anda toplu halde bulunmasına imkan verebilecek şekilde baraka yiyecek mekanları 

kapatılmıştır. Restoranlar belirli kurallara uymak suretiyle açık tutulmakla birlikte, sabit 

masraflar ve müşteri yokluğu nedeniyle birçoğu kapalı durumdadır.   

  

Nijer: Tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar, yükseköğretim kurumları 

kapatılmıştır. Toplu ibadet yasaklanmış, ibadet mekamları da kapatılmıştır. Barlar, gece 

kulüpleri, sinema salonları ve eğlence merkezleri kapatılmıştır. Spor müsabakaları 

ertelenmiştir. Seyrek olan sanatsal faaliyetler de askıya alınmıştır. 

 

Nijerya: Kültür-sanat ve spor faaliyetleri durmuş, eğitime ara verilmiştir. 

 

Ruanda: Tüm ibadethanelerin, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler dahil tüm okulların 

kapatılması, düğün ve cenaze törenleri ile spor müsabakaları dahil tüm büyük çaplı etkinliklerin 

iptal edilmesi kararlaştırılmış ve ülkedeki uluslararası etkinlik ve fuarlar iptal edilmiştir. 

 

Somali: Spor müsabakaları durdurulmuş, konferanslar ve toplantılar iptal edilmiş, okul ve 

üniversiteler tatil edilmiştir. 

 

Senegal: Spor müsabakaları ertelenmiş, ülkedeki sinema salonları ve spor salonları 

kapatılmıştır.  
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7. Şehirler ve bölgelerde uygulanmış bulunan karantina 

tedbirleri 

Sokağa Çıkma Yasağı Uygulamış Olan Ülkeler:  
 

Avrupa: 

Fransa, İspanya, Litvanya, Monako, Romanya  

 

Balkanlar: 

Karadağ, Kosova 

 

Güney Asya: 

Hindistan, Sri Lanka 

 

Asya-Pasifik: 

Yeni Zelanda 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Irak, Lübnan (kısmi), Kuveyt (kısmi) 

 

Latin Amerika: 

Antigua ve Barbuda,  Venezüela 

 

Afrika: 

Botsvana, Çad, Eritre, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 

(kısmi), Nijer, Nijerya, Senegal, Sudan 

 

 

ÇIKARIMLAR 

BAZI ÜLKELERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMIŞTIR. ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN 

İNSANLARIN 14 GÜNLÜK KARANTİNAYA ALINMASI DA BAŞVURULAN BİR TEDBİR OLARAK 

KARŞIMIZA ÇIKMIŞTIR. AŞAĞIDAKİ LİSTELERDE BÖLGELER İTİBARIYLA BU TEDBİRLERİ 

UYGULAMIŞ OLAN BAZI ÜLKELER SIRALANMAKTADIR.  
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Ülkeye Dönenlere Karantina Uygulamış Olan Ülkeler:   
 

Avrupa: 

Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, İrlanda, Polonya 

 

Balkanlar: 

Kuzey Makedonya 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Moğolistan 

 

Güney Asya: 

Malezya, Sri Lanka 

 

Doğu Asya: 

Hong-Kong 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Kuveyt 

 

Kuzey Amerika: 

Kanada 

 

Afrika: 

Botsvana, Etiyopya, Gana 
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8. Covid-19 tedbirleri bağlamında ortaya çıkan işsizlik ve diğer 

sosyal, insani mağduriyetleri hafifletmek amacıyla uygulamaya 

konulmuş sosyal yardımlar 

Avrupa: 
Almanya: İşletmelerde istihdamın devlet tarafından desteklenmesinin yanısıra, küçük ölçekli 

işletmeler, sanatçılar ve serbest çalışanlar 15 bin Avroya kadar doğrudan yardım alabilmektedir. 

Ev sahipleri, koronavirüs krizi nedeniyle kirasını ödeyemeyecek kiracıları tahliye 

edememektedir. 

 

Andorra: 416 milyon Avroluk bir paket açıklanmıştır. İşbu paket, 14 yaş altı çocuğu olan ve 

bu çocuğu bir yakınına bırakma şansı olmayanların maaşlarının ödenmesi, haksız yere işten 

çıkarma yapmayan firmalara mali destek verilmesi ve salgına karşı tedbirlerle irtibatlı olmak 

kaydıyla ihtiyacı kanıtlayan şirketlere faizsiz kredi verilmesi gibi maddeleri içermektedir. 

 

Avusturya: Hükümet 38 milyar Avro’luk (9 milyar kredi, 10 milyar vergi ertelemesi, 15 milyar 

acil yardım olmak üzere toplam ilave 34 milyar) bir paket açıklamıştır.  

 

Belçika: Salgın sebebiyle geçici işsiz durumuna düşenlere son brüt ücretlerinin %70’inin devlet 

tarafından ödenmesi, faaliyetlerini kısmen veya tamamen durduran işletmelerin sahiplerine 

Mart ve Nisan 2020 ayları için ikame geliri verilmesi, sözkonusu işletmelere ayrıca, 2020 

yılının ilk iki çeyreğine ait sigorta primlerini bir yıl sonraya erteleme, 2020 yılının ilk 

çeyreğinde süresi içinde ödenmeyen sigorta primlerinin gecikme faizi uygulamasından muaf 

tutulma imkanları da tanınmıştır. Kredi borçlarını ödemekte zorluk çeken şirket ve serbest 

meslek sahiplerine kredi yükümlülüklerini 30 Eylül 2020 tarihine kadar erteleme olanağı 

sağlanmış; vergi mükelleflerinin kurumlar, KDV, stopaj ve kişisel gelir vergisi ödemeleri belirli 

süreler için ertelenmiş; ekonomik zorluğa düşen şirketlerin icra ve iflas sebebiyle 

malvarlıklarına el konulması engellenmiş; salgından önce akdedilen sözleşmeler ile borç 

yeniden yapılandırmalarının ödemeleri ötelenmiştir. Bankalar tarafından şirketlere ve serbest 

meslek sahiplerine 12 aya kadar vadeli kredi verilmeye devam edilmesini sağlamak ve bu 

kredilerin garanti altına alınmasını sağlamak üzere 50 milyar Avro’luk bir Garanti Planı 

oluşturulmuştur.  

 

Birleşik Krallık: İşverenlere çalışanlarının işlerine son vermemeleri için sağlanan destek 

kapsamında çalışanların ücretlerinin %80’i devlet tarafından karşılanacaktır. KDV ödemeleri 3 

ay boyunca ertelenmiştir. Şahıs firmaları için Temmuz 2020 tarihinde ödenmesi gereken Gelir 

Vergileri Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir. Perakende, restoran, bar, kafe, hotel veya spor ve 

ÇIKARIMLAR 

SALGININ ETKİSİNİN EN FAZLA HİSSEDİLDİĞİ ALANLARDAN BİR TANESİ HİÇ 

ŞÜPHESİZ EKONOMİ OLMUŞTUR. KÜRESEL EKONOMİ DARALMIŞTIR. DÜNYADA 

BİRÇOK ÜLKEDE İŞSİZLİĞİN HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTTIĞI GÖZLEMLENMİŞTİR. BU 

ÇERÇEVEDE HÜKÜMETLER FARKLI MAHİYETTE BİRÇOK EKONOMİK PAKET 

AÇIKLAMIŞTIR. ÜLKELERİN NORMALLEŞME SÜREÇLERİ ÇERÇEVESİNDE BU 

ÖNLEMLER TEDRİCEN KALDIRILMAKTADIR.  
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eğlence merkezlerine lokasyon başına olmak üzere; £10.000 veya £25.000 nakit destek 

sağlanacaktır. Yıllık cirosu £45 milyon'u aşmayan firmalar için; British Business Bank destekli 

12 ay faizsiz kredi imkanı sağlanacaktır.  

 

Bulgaristan: Belediyelerin yaşlı, engelli ve risk grubundaki şahısların bakımını 

üstlenebilmeleri için toplamda 45 milyon Leva (yaklaşık 23 milyon Avro) tutarındaki fon 

kullanıma açılmıştır. Bireysel emekli işçi maaşlarının 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren, idari 

yoldan yeniden hesaplanması kararı alınmıştır. Bu kapsama, 31 Aralık 2018 tarihinden sonra 

emekli olup da sigorta süresi elde eden yaklaşık 258.000 emekliliğe hak kazanan çalışan 

girmektedir.  

 

Çekya: Hükümet, istihdam düzeyini korumak için muhtelif sektörlere yaklaşık 3,7 milyar Avro 

doğrudan ve 33,4 milyar Avro garanti bazında destek sağlanmasını öngören bir mali paketi 

kabul etmiştir. İki ayrı vergi kolaylığı paketi benimsenerek, gelir vergisi ödeme süreleri üç ay 

uzatılmış, birey ve firmaların vergi iadesi beyanname yatırma süreleri keza uzatılmış, birçok 

vergi kaleminde ödeme kolaylıkları sağlanmıştır. 

 

Danimarka: İşten çıkarılması öngörülen çalışanların maaşlarının %75’inin Hükümet 

tarafından ödenmesini öngören anlaşma çerçevesinde 669,5 Milyon Avro finansman 

ayrılmasına, işten çıkarılanlar için 1,3 Milyon Avro mali kaynak tahsis edilmesine, biri büyük 

şirketler, diğeri KOBİ'ler için olmak üzere oluşturulacak iki yeni kredi garanti sistemi için 8,1 

Milyar Avro likidite desteği verilmesine, işverenler tarafından ödenen vergilerin ve işgücü 

katılım paylarının ertelenmesi için 12,1 Milyar Avro likidite verilmesine, büyük şirketler ve 

KOBİ'lere KDV ertelemesi amacıyla 4,7'şer Milyar Avro likidite desteği verilmesine karar 

verilmiştir. 

 

Fransa: Aile Yardımları Kasaları ve Tarım Sigortası Kasaları ile İşsizlik Sigortası Kurumunca 

otomatik olarak ödenmesi planlanan yardım paketinden 4,1 milyon hanenin faydalanacağı, 

maliyetinin yaklaşık 900 milyon Avro olacağı ve sözkonusu yardımların yıl boyunca aylık 

olarak sağlanan sosyal yardımlara ilave edileceği ifade edilmiştir. 

 

Hırvatistan: Hükümet, ekonomideki olumsuz etkileri azaltmak adına iki paket açıklamıştır. 

Paketlerde özellikle istihdamı korumak adına alınan önlemler yer almıştır. 

 

Hollanda: Serbest meslek sahipleri üç aylık bir süre için aylık 1.500 Avro ek gelir desteği 

alabileceklerdir. Bu gelir desteğine alternatif olarak, düşük faizle işletme sermayesi kredisi 

alınması da (işletme başına yaklaşık 10.000 Avro) mümkündür. Salgından etkilenen sektördeki 

işletmeler için bir defaya mahsus 4.000 Avro tutarında ödenek sağlanmaktadır. Ayrıca, en az 

%20 ciro kaybı bekleyen işletmelere üç ay geçerli olacak şekilde maaş desteği verilmekte, bu 

kapsamda, peşinen maaşın %80’i ve ciro kaybının seviyesine bağlı olarak azami %90'ına kadar 

katkı sağlanmaktadır.  

 

İrlanda: Hükümet, salgın nedeniyle işsiz kalanlara haftalık 350 Avro işsizlik yardımı 

yapılmasına yönelik bir ekonomik yardım paketini hayata geçirmiştir. İşverenlerin firmalarında 

çalıştırdıkları kişileri işten çıkarmamaları koşuluyla, üç ay süreyle, bu kişilerin aylıklarının 

%85’inin Hükümet tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır.  

 

İspanya: 200 milyar Avro değerinde ekonomik yardım paketi açıklanmıştır. İspanya Ekonomik 

İşler ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı, bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından sağlanacak 

devlet garantili 100 Milyar Euro tutarında bir krediyi özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlere 

kullandırılmak üzere onaylamıştır. İstihdamın korunmasına yönelik tedbirler alınmış (bilhassa 

KOBİ'ler için) ve işletmelere özel fonlar geliştirilmiştir. Toplumun en yoksul kesimine yönelik 

olarak sosyal yardım yapılması gibi tedbirler değerlendirilmektedir. 
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İsveç: İsveç’te mevcut olan ve çalışana bir yıldan uzun bir süre boyunca son net maaşının 

%80’ini sağlamayı esas alan işsizlik sigortası uygulamasının yanısıra, işverenlerin çalışanlar 

için ödedikleri primlerde geçici indirimler sağlanmış, işletmelerin işten çıkarmalarını azaltmak 

amacıyla, faizsiz uzun vadeli krediler sağlanmıştır.  

 

İsviçre: İsviçre, kredi yapılandırmaları, işçi ücretlerinin ödenmesi ve sektörel destekler 

kapsamında COVID-19 salgınının ekonomiye zararını asgariye indirmek amacıyla 60 milyar 

CHF tutarında bir kaynak tahsisinde bulunmuştur.  

 

İtalya: “İtalya’yı İyileştirmek” (Cura Italia) isimli 25 milyar Avro değerindeki kanun 

hükmündeki kararnameyle, istihdamı ve gelir seviyesini korumak üzere 10,3 milyar Avro 

ayrılmıştır. Sözkonusu kararnameyle, her sektördeki çalışan için geçici işsizlik ödeneği tahsis 

edilerek işten çıkarmaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. En çok ihtiyaç duyan kesim için 

üretimi İtalya'da yapılan gıda ürünlerini yardım kuruluşlarıyla birlikte dağıtmak üzere 50 

milyon Avro fon ayrılmıştır. 

 

İzlanda: Hükümet, maaşların %75'ine kadarını üstlenmiştir. Bir kereliğine mahsus olmak üzere 

çocuk yardımı yapmıştır. Sağlık çalışanlarına bir maaş ikramiye verilmesi, çocuk yardımlarının 

genişletilmesi ve öğrencilere destek verilmesi kararlaştırılmıştır. 

 

KKTC: Reel sektörü desteklemek adına 750 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Bankalardan temin 

edilecek kaynakla, 100.000.000 TL (yüz milyon) fon oluşturulmuştur. Bu fon, yapılacak 

değerlendirmeler sonucunda öncelikle KOBİ’ler olmak üzere Bakanlar Kurulu kararıyla 

kapatılan işyerleri ve çalışanlarının banka borçlarına üç aylık ertelemeden dolayı doğacak ilave 

faiz yükünün ödenmesinde kullanılacaktır. Kredi kartı limitlerinin gelir belgesi aranmaksızın 

yüzde 25 artırılmasına imkân sağlamak üzere yasal düzenleme yapılmıştır. Bakanlar Kurulu 

kararı ile faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına, 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için 

İstihdamı Destekleme Fonu’ndan işletmelerin devamlılığı ve istihdamın sürekliliği şartı ile 

1500 TL.’lik ücret desteği sağlanacaktır.  

 

(Ülkemizce tanınmayan GKRY’de Rum Hükümeti 700 milyon Avro’luk ‘önlemler paketi’ 

açıklamıştır. Birçok alanda vergilerin düşürülmesi, ipotekli mallara el konulmasının 

ertelenmesi ve elektrik fiyatlarında üç ay süre ile yüzde 10 indirime gidilmesi gibi uygulamalar 

bu önlemler paketinde yer almıştır. Maliye Bakanlığı ise, salgından etkilenen işletmeler ve 

serbest meslek sahiplerine destek vermek amacıyla bankalara 2 milyar Avro’ya kadar teminat 

verilmesine ilişkin bir plan hazırlamıştır.) 

 

Lüksemburg: Esnaf, serbest meslek erbabı, KOBİ’ler vb. şirketlere doğrudan yardım yapılmak 

üzere 8,8 milyar Avroluk kaynak sağlanmıştır. 

 

Malta: Malta Hükümeti işverenlerin çalışanları işten atmasının önüne geçmek amacıyla 

işverene ücret katkısı verilmesini kararlaştırmıştır. Ücret katkısından bugüne kadar 80 bine 

yakın işçinin yararlanması amacıyla başvuru yapıldığı açıklanmıştır. 

 

Portekiz: COVID-19’dan en çok etkilenen şirketler için 400 Milyon Avro kredi açılmıştır. Zor 

durumdaki şirketleri koruyucu önlemler içeren bir kararname yürürlüğe girmiştir. Hükümet, 

şirketlere destek amacıyla toplamda 6,2 milyar Avro kredi açıklamıştır. 

 

Romanya: Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mesailerini sürdüremeyen çalışanların, çalışmasalar 

dahi (ülkedeki ortalama maaş düzeyinin üzerinde olmamak kaydıyla) maaşlarının %75’i devlet 

tarafından karşılanmaktadır. Özel sektöre destek bağlamında, evvelce alınan banka kredilerinin 

yeniden yapılandırılabilmesi ve ödemelerinin 9 ay süreyle ertelenme imkanı getirilmiştir. 
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Maliye Bakanı Florin Citu, KOBİ’ler için destek programının son 30 yılın en kapsamlı içeriğine 

sahip olduğunu; programın AB Komisyonu tarafından onaylanan 3,1 milyar Avro yardım 

paketini devreye koyacağını açıklamıştır. KOBİ’ler için bugüne kadar 750 milyon Avro 

tutarında desteğin halihazırda harcanmış olduğu açıklanmıştır. 

 

Slovenya: Salgınla mücadele kapsamında 3 milyar Avro’luk sosyo-ekonomik paket yürürlüğe 

konmuş olup, yakın dönemde özellikle küçük işletmelere yönelik ilave bir paketin kabul 

edileceği ilan edilmiştir. 

 

Balkanlar:  
Karadağ: Başbakan Duşko Markoviç yeni ekonomik toparlanma tedbirler paketi önerisini 

kamuoyuna açıklamıştır. Pakette yer alan tedbirler kapsamında, Nisan-Mayıs 2020 döneminde 

bu işletmelerde kayıtlı çalışanlar için asgari ücretin % 70'i tutarında devlet yardımı ve asgari 

ücret üzerinde devlet katkıları haricindeki vergilerin tamamının kaldırılması, Karadağ İstihdam 

Bürosu'nda işsiz olarak kayıtlı olan kişileri Nisan ayında istihdam eden girişimciler, küçük ve 

orta ölçekli şirketlere yönelik, 6 ay boyunca brüt asgari ücretin %70'i oranında devlet yardımı 

öngörülmektedir. 

 

Kosova: Ödeme güçlüğü çeken işletmeler ve vatandaşlar için kredi taksitlerini erteleme imkânı 

sağlanmıştır. Maliye Bakanlığı’nın COVID -19 salgınından etkilenen işletmeler ve vatandaşlar 

için hazırladığı mali paket ise, salgın sürecinde faaliyet gösteremeyen işletmelerin çalışanları 

için 2 ay boyunca asgari ücret düzeyinde maaşların ödenmesini, %50'ye varan kira desteği 

sağlanmasını, emeklilik katkı paylarının bu iki ay boyunca devlet tarafından karşılanmasını, 

geçici likidite sağlamak için küçük ölçekli kredilerin sağlanmasına yardımcı olunmasını, riskli 

sektörlerde çalışanlara ek ödemelerin yapılmasını ve sosyal mağdur kategorisinde olan ailelere 

ek ödemelerin yapılmasını öngörmektedir. 

 

Kuzey Makedonya: Salgın boyunca işsiz kalan vatandaşlara 6 ay boyunca çalıştıkları 

dönemdeki son 24 maaşlarının ortalamasının %50’si tutarında ödeme yapılacaktır. Salgın 

nedeniyle maddi zarara uğrayan şirketlerin çalışanlarının Nisan ve Mayıs ayı maaşları (azami 

14.500 Makedon Denarı, yaklaşık 235 Avro) ödenecektir. Kuzey Makedonya Kalkınma 

Bankası küçük ve orta ölçekli işletmelere 5,7 milyon Avro tahsis etmiştir. Bu çerçevede, 

işletmeler ölçeklerine göre 3.000 Avro ile 30.000 Avro arasında kredi alabilmektedir.  

 

Sırbistan: 5,1 milyar Avroluk bir sosyal yardım paketi açıklanmıştır.  

 

Doğu Avrupa: 
Moldova: Aynı işyerinde en az 9 aydır çalışıp işini kaybeden şahıslara aldığı aylık ücretin %60-

80'i kadar yardım ödemesi yapılması, 9 aydan az çalışanlar, son dönemde istikrarlı bir işi 

olmayan ve aynı zamanda işsizlik ödeneği alabilmek için klasik prosedürlerden yararlanamayan 

şahıslara, yurt dışından dönen vatandaşlar da dahil olmak üzere 2.775 MDL’ye (yaklaşık 140 

Avro) tekabül eden, asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, 

ülkenin İşsizlik Fonu 3 kat artırılacaktır. 

 

Ukrayna: Ukrayna Ekonomi, Ticaret ve Tarım Bakanlığı, işsizliğin 2020 Nisan ayında bir 

önceki yılın Nisan ayına göre %27 artış gösterdiğini açıklamıştır. Kiev Şehri İşçi Merkezi ise 

karantina tedbirlerinin başladığı 12 Mart’tan bu yana başkentte işsizliğin %45 arttığını 

kaydetmiştir. İnsani mağduriyeti hafifletmek adına gerek kamu gerek sivil toplum tarafından 

yapılan yardımlar ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmakta ve henüz bir sisteme oturtulamadığı 

görülmektedir. 
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Rusya: Hükümet, en fazla zarar gören sektörler ve 1 Mart tarihinden itibaren işsiz kalan kişilere 

yönelik olarak 2,1 trilyon Ruble tutarında iki ekonomik destek paketini hayata geçirmiştir. 

Üçüncü pakete ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 
Moğolistan: Hükümet, halk ve özel sektörün desteklenmesi amacıyla 7 başlık altında toplam 

5,1 trilyon Tugruk'luk bir önlem ve destek paketi açıklamıştır. 

 

Özbekistan: Karantina döneminde, yaşlılara ve engelli kişilere 18 çeşit temel gıda ve hijyen 

ürününün ücretsiz olarak sağlanacağı duyurulmuştur.  

 

Güney Asya: 
 

Endonezya: Endonezya makamları salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla, 405 

Trilyon Rupi (yaklaşık 24,5 Milyar ABD Doları) tutarında destek paketi açıklamıştır. Ayrıca, 

hükümetin %3 olan yasal borçlanma limiti %5'e çıkarılmış, KOBİ'lerin yanısıra düşük gelirli 

vatandaşlar için ilk aşamada 6 aylık kredi kolaylıkları, vergi muafiyetleri ve fatura indirimleri 

hayata geçirilmiştir. Bunun yanısıra, Endonezya Merkez Bankası, ülkedeki mali istikrarı 

korumak amacıyla toplam 11,2 milyar ABD Doları tutarında devlet bonosu satın almıştır. 

 

Hindistan: Hükümet, yaklaşık 800 milyon nüfusluk düşük gelirli kesime yapılacak gıda, 

hububat ve mutfak tüpü gibi temel ihtiyaçları da kapsayacak şekilde, sokağa çıkma yasağından 

etkilenebilecek kesimlere 3 ay boyunca ayni ve nakdi destek verilmesini teminen toplam 24 

milyar dolar tutarındaki bir paketin derhal devreye gireceğini duyurmuştur. Hükümet tarafından 

ayrıca “Başbakanlık Vatandaş Desteği ve Acil Durumlarda Yardım Fonu” (PM CARES Fund) 

ihdas edilmiş, vatandaşlara sözkonusu fona cömertçe bağışta bulunmaları çağrısı yapılmıştır. 

 

Maldivler: Maliye Bakanlığı 20 Mart tarihinde 2,5 milyar rufiyaa’lık bir ekonomik istikrar 

planı açıklamıştır. Bu kapsamda, 1 milyar rufiyaa (163 bin dolar civarı?)bedelinde harcamaların 

kısılması, sağlık sektörüne ilave fon sağlanması, Nisan ve Mayıs aylarında elektrik fatura 

bedellerinin yüzde 40’ının, su faturası bedellerinin ise yüzde 30’unun tahsil edilmesi 

kararlaştırılmış olup, işini kaybedenlere özel ödenek ayrılması ve bankalar aracılığıyla 

işletmelere sermaye sağlanması öngörülmektedir.  

 

Malezya: Ekonomisi temel olarak ticaret ve turizme dayalı olan Malezya’da, pandemi 

nedeniyle üç aydır duran turizm sektörünün, karantina kapsamında bir aydır kepenk kapatan 

işletmelerin ve özellikle düşük gelirli hanehalkının üzerindeki yükü hafifletmek adına Malezya 

hükümeti tarafından 3 farklı tarihte toplam 260 Milyar MYR tutarında (yaklaşık 60 Milyar 

Dolar), Malezya tarihinin en büyük ekonomik teşvik paketi olan PRIHATIN Rakyat 

uygulamaya konulmuştur. 

  

Nepal: Gıda ürünlerine fiyat indirimi ve elektrik, internet gibi hizmet ödemelerinde indirim ve 

ertelemeler gibi sosyal yardım tedbirleri alınmıştır. Yerel hükümetler yoksul kişilere gıda 

yardımı yapmaktadır. 

 

Sri Lanka: Seylan Bankasında COVID 19 Sağlık ve Sosyal Güvenlik Hesabı açılmıştır. 

Sözkonusu hesaba mevcut durum itibariyle 655 milyon LKR (3,4 milyon Dolar) katkı 

yapılmıştır. Sözkonusu yardım fonu ayrıca, DSÖ, UNICEF, UNDP, Dünya Bankası, Asya 

Kalkınma Bankası (ADB) ve büyük kalkınma kuruluşlarından fon temin etme görevini de 

üstlenmiştir. Hükümet Samurdhi yardım fonuna kayıtlı 1,7 milyon kişiye ve bekleme listesinde 

bulunan 600 bin kişiye tek seferlik 5000’er LKR (yaklaşık 27 Dolar) yardım yapmıştır. 
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Doğu Asya: 
Çin: Şehirli işsizlik oranı 2020 Şubat ayında %6,2 ye çıkmıştır. İşsizlik oranının 2020 senesi 

için bir miktar yüksek olacağı değerlendirilmektedir. Çin’de ekonomiyi canlandırmak için 

uygulanan en önemli uygulama eyaletler tarafından sağlanan harcama kuponlarıdır. Çin bu 

krizde iç tüketimi canlandırarak krizin etkilerini hafifletmeye çalışmaktadır. Bunun yanında, 

yine eyalet bazında farklılaşan vergi öteleme ve indirimleri, küçük esnafa yönelik kredi 

kolaylıkları, sosyal güvenlik ödemeleri indirimleri gibi destekler sağlanmıştır. İnsan Kaynakları 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mart ayı sonu itibariyle 2,3 milyon işsiz kişi için işsizlik 

sigortasına 9,3 milyar CNY (yaklaşık 131,58 milyon Dolar) bütçe ayrıldığını, işsiz kalan 67 bin 

geçici işçiye toplam 410 milyon CNY geçici yardım sağlandığını açıklamıştır. 

 

Güney Kore: Yerel yönetimlerin de katkısıyla yapılacak sosyal yardımlardan 14 milyon 

hanenin faydalanacağı ve toplam yardım meblağının 9,1 trilyon Won (yaklaşık 7,5 milyar ABD 

Doları) olacağı açıklanmıştır. Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamada, 

yardımlarda merkezi yönetimin payının %80, yerel yönetimlerinin payının ise %20 olacağı 

kaydedilmiştir. 

 

Japonya: GSYİH'nin %20'sine tekabül eden 108,2 trilyon Yen (yaklaşık 1 trilyon dolar) 

değerinde acil ekonomik önlemler paketi kabul edilmiştir. 

 

Asya Pasifik: 
Avustralya: Yatırım ve istihdamı desteklemek üzere 189 milyar AUD tutarında (GSYİH'nin 

%9,7'si) bir destek paketi açıklanmıştır. 

 

Yeni Zelanda: Hükümet tarafından 17 Mart 2020 tarihinde 12 milyar Yeni Zelanda Doları 

(NZD) (yaklaşık 7,5 milyar USD) tutarında bir ekonomik destek paketi açıklanmıştır.  

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 
Fas: Koronavirüs Salgınıyla Mücadele ve Destek Fonu kurulmuştur. AB ve ABD tarafından 

maddi destek sağlanmaktadır. 

 

Irak: Bakanlar Kurulu kararlarıyla, devletin halktan bazı alacakları, bilhassa arazi kullanımı 

bağlamındaki taksitler tehir edilmiştir.  

 

İran: 25 Mart 2020 tarihinde vilayetler arası seyahat yasaklanmış, bahsekonu kısıtlama 20 

Nisan 2020 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Bu düzenleme nedeniyle ekonomik sıkıntılar 

yaşayabilecek şirketlerin bir kısmının, devletin sağlayacağını açıkladığı 75 trilyon Tümen 

(yaklaşık 6,8 milyar Dolar) değerindeki mali destek paketinden yararlanacağı anlaşılmaktadır. 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından 28 Mart 2020 tarihinde açıklanan bu plan genel 

hatlarıyla çalışanlarının işlerine son vermeyen iş yerlerine 24 ay vadeli kredi sunulmasını 

öngörmektedir. 

 

Lübnan: Hükümet tarafından yalnızca “durumu kötü olanlara 400.000 Lübnan Lirası, yani 

resmi kura göre yaklaşık 265 ABD Doları tutarında bir yardım yapılacağı” açıklanmıştır.  

 

Kuveyt: Kuveyt, özellikle kendi vatandaşlarına başta maske olmak üzere bazı sübvanse 

ürünleri karneyle dağıtmaktadır. Kuveytli insani yardım kuruluşları da gıda ve diğer ihtiyaç 

malzemeleriyle barınma konusunda mağdur durumdaki kişilere yardım etmektedir. Kuveytli 

vakıfların başlattığı yardım kampanyasında 30 milyon Dolar toplanmıştır.  
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Kuzey Amerika: 
ABD: Yıllık geliri 75 bin Dolar'dan az olan her ABD vatandaşına bir defaya mahsus olmak 

üzere, 1200 Dolar nakdi yardım (dört kişilik aileye azami 3400 Dolar) ulaştırılmaktadır. İşsizlik 

ödenekleri genişletilmiş; ücretli izin uygulamaları ve sosyal güvenlik programları için 300 

milyar Dolara yakın kaynak ayrılmıştır. 500'den az çalışanı olan küçük ölçekli işletmelere maaş 

ödemeleri için 350 milyar Dolar kredi tahsis edilmiştir. ABD Yönetimi, programa ilave 250 

milyar Dolar kaynak tahsis edilmesi talebini Kongre'ye iletmiştir. Salgından etkilenen büyük 

şirketlere yönelik olarak 500 milyar Dolar tutarında kredi tahsis edilmiştir.  Salgından olumsuz 

etkilenen vatandaşların ve işletmelerin vergi borçları ertelenmekte; borçlulara yönelik icra ve 

cebri tahliyeler askıya alınmaktadır. Öğrenci kredilerindeki faiz borçları silinmiş; ödemeler 6 

ay süreyle ertelenmiştir. Vergi mükellefleri ve işletmelerin beyanname bildirim mühleti üç ay 

ertelenerek, 15 Temmuz 2020 tarihine alınmıştır. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılması 

için Tarım Bakanlığına 25,1 milyar Dolar kaynak ayrılmıştır.  

 

Kanada: Federal hükümet, sağlık harcamalarında kullanılmak üzere 1 milyar Kanada Doları, 

özel sektöre kredi sağlamak üzere 10 milyar Kanada Doları ve doğrudan ve dolaylı bir dizi mali 

yardım öngören 107 milyar Kanada Doları tutarında yardım paketleri açıklamıştır. Ayrıca, 

küçük işletmeler için 25 milyar Kanada Dolarlık “Canada Emergency Business Account” adlı 

mali yardım paketi oluşturulmuş olup, bu çerçevede sözkonusu şirketlere ilk yıl için faizsiz ve 

10.000 Kanada Dolarlık kısmı hibe olacak şekilde 40.000 Kanada Dolarlık hükümet garantili 

kredi desteği verileceği açıklanmıştır. 

 

Latin Amerika: 
Antigua ve Barbuda: Antigua ve Barbuda salgınla pek çok ülkeye kıyasla daha geç 

karşılaşmış, ekonomisi ve sağlık sektörü krize hazırlıksız yakalanmıştır. Özellikle ABD’de 

artan işsizlik nedeniyle ülkeye giren işçi dövizlerinde ciddi düşüş öngörülmekte, pandeminin 

insani yansımalarını müteakip ülkeyi ciddi bir ekonomik darboğazın beklediği 

düşünülmektedir. Bu kapsamda insani mağduriyetleri hafifletmek amacıyla hükümet tarafından 

alınabilecek önlemler üzerinde çalışılmaktadır. 

 

Arjantin: İşletmelere yönelik düşük faizli kredi imkanı ile ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım 

paketleri sunulmaktadır. 

 

Belize: Salgın kapsamında ekonomik canlılığın korunması amacıyla “Тhе Веlіzе Ваnk 

Lіmіtеd” tarafından başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumlara toplam 10 milyon 

Dolar tutarında malî destekte bulunması kararlaştırılmıştır. Anılan fondan ayrıca, mikro, küçük 

ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra işsizlerin de yararlandırılacağı bildirilmiştir. 

 

Brezilya: Hükümet, ekonomik yavaşlamadan etkilenen işyerleri ve çalışanlar için çeşitli önlem 

paketleri açıklamıştır. Bu bağlamda; kayıtdışı ekonomide çalışanlar için üç ay boyunca aylık 

120 Dolarlık çekler verilmeye başlanmış, şirketlerin çalışanlarını işten çıkarmamaları 

karşılığında, işçilerinin iki asgari ücrete kadar olan ücretlerinin devlet tarafından karşılanacağı 

bildirilmiş, vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri ertelenmiş, çeşitli vergiler geçici olarak 

kaldırılmış, şahıs ve şirketlere kredi kolaylıkları sağlanmış, çalışanlara kıdem tazminatı 

fonundan para çekme imkanı getirilmiştir.  

 

Ekvator: Hükümet, Covid-19 salgınının neden olduğu sağlık krizi ve ekonomik sonuçları ile 

mücadele kapsamında hazırladığı “İnsani Yardım Yasa” tasarısını 17 Nisan’da Ulusal Meclise 

sunmuştur. Sözkonusu yasayla, ekonomik durumu iyi olan kişi ve kuruluşların, ihtiyaç 

sahiplerine ve en zayıf/kırılgan kesimlere destek sağlamasının hedeflendiği açıklanmıştır. Diğer 
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yandan, Ulusal İnsani Yardım Hesabı kurulmasına ilişkin teklif, vatandaştan toplanacak yeni 

vergilere muhalefetin gösterdiği tepki nedeniyle Meclise sunulamamıştır. 

 

Peru: İhtiyaç sahiplerine maddi destek sağlanmıştır. Elektrik, su, internet ve telefon faturaları 

ödemeleri faizsiz olarak ertelenmiştir. 

 

Şili: Şili Cumhurbaşkanı Pinera, COVID-19'la mücadeleden etkilenen ekonomiyi 

güçlendirmek için 11,7 milyar Dolar tutarında bir "acil durum ekonomik planı" açıklamıştır. 

İşsiz kalan yoksul kesimlere işsizlik maaşı uygulaması da Parlamentoya sunulmuştur. Şirketler, 

özellikle KOBİ'ler için yeni kredi kolaylıkları getirileceği açıklanmıştır.  

 

Uruguay: İşsizlik sigortalarının süresi 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. (Uruguay’da 

pandeminin ortaya çıkmasından bu yana 170.000 kişi işsizlik sigortası uygulanmasından 

yararlanmaya başlamıştır.) 

 

Venezuela: Venezuela hükümeti 6 milyonun üzerinde aileye ayda iki kere temel gıda ve 

temizlik malzemelerini içeren koliler göndermektedir. Sosyal yardımların yönetildiği e-devlet 

portalı El Sistema Patria’ya kayıtlı yaklaşık 6 milyon işçiye maaşlarına ilave olarak “Evde Kal 

Primi” ödeneceği açıklanmıştır. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, dükkân ve konut kiraları ile 

faiz ödemelerinin 6 ay erteleneceğini, KOBİ’lerin çalıştırdığı işçilerin maaşlarının Eylül ayına 

kadar devlet tarafından karşılanacağını, işten çıkarmaları yasaklayan yürürlükteki 

Cumhurbaşkanlığı kararının 2020 yılının sonuna kadar uzatıldığını, altyapı ve 

telekomünikasyon hizmetlerine ait aboneliklerin kesilmesinin 6 ay boyunca yasaklandığını 

duyurmuştur. 

 

Afrika: 
Angola: Angola Kalkınma Bankası (BDA) tarafından toplam 40,65 milyar Kwanza (74 milyon 

ABD Doları) tutarında 4 farklı kredi hattı ile Angola Tarımsal Kalkınmaya Destek Fonu 

(FADA) tarafından 15 milyar Kwanza (27 milyon ABD Doları) ve Angola Risk Sermayesi 

Varlıkları Fonu (FACRA) tarafından 7 milyar Kwanza (12,7 milyon ABD Doları) tutarında 

kredi hatları açılmıştır. Ayrıca şirketlerin BDA aracılığıyla Deutsche Bank'ın Angola'ya tahsis 

ettiği 1 milyar dolarlık kredi hattına ve BPC (banka) aracılığıyla da Afrika Kalkınma 

Bankasının Angola'ya tahsis ettiği 120 milyon dolarlık kredi hattına erişim imkanı 

bulunmaktadır.  

 

Botsvana: Altı aylık OHAL süresince, işten çıkarma veya ücretsiz zorunlu izin gibi 

uygulamalar yasaklanmıştır. Tedbirlerden zarar gören özel şirketlerin Botsvana vatandaşı 

çalışanlarının aylık maaşlarının %50’si, Nisan-Haziran döneminde üç ay süreyle hükümet 

tarafından karşılanacaktır. Emekliler, engelliler, evde bakım hizmeti alanlar, yoksullar, yetimler 

ve gıda takviyesi desteği alan küçük çocuklar gibi toplumun korunmasız kesimlerine yönelik 

sosyal yardımların arttırılarak devam edeceği açıklanmıştır. Ayrıca, yardıma muhtaç ailelere 

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında gıda yardımı yapılacaktır. Bunun için bütçede yaklaşık 100 

milyon Dolar kaynak ayrılmıştır.  

 

Çad: Ülke genelinde 1 Nisan 2020 tarihinden başlamak üzere 6 ay boyunca hanelerin su 

tüketimi nedeniyle Çad Su Şirketi’ne (STE) olan borçlarının devlet tarafından üstlenilmesi, 

kullanım nedeniyle Çad Ulusal Elektrik Şirketi’ne (SNE) yapılması gerekecek elektrik 

ödemelerinin 3 ay boyunca devlet tarafından üstlenilmesi, Çad bankalarıyla olan 30 milyar 

tutarında bir anlaşma çerçevesinde Genç Girişimcilik Fonu’nun kurulumunun tamamlanması, 

Hükümet tarafından konulacak şartlara göre gıda ürünleri ve onların uzantısı olan diğer ürünlere 

olan muafiyetin yenilenmesi alınan önlemler arasındadır.  
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Eritre: Herhangi bir sosyal yardım uygulaması başlatılmamıştır. Diğer taraftan, kamu ve özel 

kurumların maaş ödemelerine devam edecekleri açıklanmış, diyasporada COVID-19 ile 

mücadele bağlamında bir yardım kampanyası başlatılmıştır. 

 

Etiyopya: Milli Kaynak Seferberlik Komitesi kurulmuş ve halktan gönüllü yardım toplanmaya 

başlanmış, ihtiyaç sahiplerine yardım paketleri dağıtılmaya başlanmıştır.   

 

Gabon: Sosyal alanda istisnai olarak büyük çaplı bazı yardımların sağlanması için yasal 

düzenlemeler yapılmış ve tedricen uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Karşılıklı 

yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla herkesin katkıda bulunabileceği bir fon oluşturulmuştur. 

 

Gana: Nisan-Haziran 2020 döneminde su faturalarının tümünün, elektrik faturalarının 

50%’sinin devlet tarafından ödenmesi, virüsle mücadelede ön saflarda görev yapan sağlık 

personelinin vergi ödemelerinin ertelenmesi, %50 oranında maaş zammı almalarının ve toplu 

taşımadan ücretsiz yararlanmalarının sağlanması, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere 

yardım amacıyla Gana İstikrar Fonu'ndan 219 milyar tahsis edilmesi, kısmi sokağa çıkma 

yasağı uygulanan Geniş Akra Bölgesinde 250.000, Kumasi bölgesinde ise 150.000 kişiye 

sokağa çıkma yasağı süresince gıda yardımı yapılabilmesi için Gana Merkez Bankası tarafından 

25 milyon Gana Cedi'si tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.  

 

Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC): Hükümet, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla, GAC iş 

çevrelerinin ve uluslararası toplumun bağış yapabileceği bir “Dayanışma Fonu” oluşturmuş ve 

bu amaçla yaklaşık 8,6 milyon Dolar ayırmıştır. En varlıklı ailelerin ve ülke dışında yaşayan 

GAC vatandaşlarının da Fon’a kaydadeğer katkı sağlayacağı öngörüsüyle yaklaşık 555 milyon 

ABD Doları civarında bir kaynağa ulaşılması beklenmektedir. Açıklanan ekonomik tedbirler 

arasında ayrıca, kayıt dışı ekonomiye dahil kesim ile küçük ve orta ölçekli işletmelere destek 

olunması, şirketlerin işten çıkarmalarını engellemek için işçi ücretlerinin ödenmesi amacıyla 

Geçici İşçi Destek Programı oluşturulması, çalışanların tedavi masraflarının Tazminat 

Fonundan karşılanması, çalışanlara ve kurumlara vergi kolaylığı sağlanması yer almaktadır.  

 

Güney Sudan: Güney Sudan, BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) İnsani Gelişmişlik 

Endeksi’nde devamlı olarak son üç sırada yer almaktadır. Mart 2018’de mali iflasını açıklamış 

olan ülkedeki resmi işsizlik oranı bilinmemektedir. Covid-19’la mücadele çerçevesinde alınan 

tedbirlerin olumsuz sosyo-ekonomik sonuçlarını hafifletmek amacıyla, Covid-19 öncesi 

dönemde olduğu gibi, Hükümet tarafından herhangi bir sosyal yardım programı 

başlatılmamıştır. Ülkedeki tüm yardımlar, daha önce olduğu gibi, bu süreçte de BM, ülkede 

diplomatik temsilciliği bulunan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile yabancı sivil toplum 

kuruluşları tarafından yapılmaktadır. 

 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Vatandaşlara destek olunması amacıyla ilk olarak hane ve 

işletmelerin elektrik ve su faturalarının iki ay boyunca devlet tarafından karşılanacağı 

açıklanmış, ardından Mart-Haziran ayları arasında kiracıların ne sebeple olursa olsun tahliyeleri 

yasaklanmış ve son olarak temel ihtiyaç maddelerinden alınan KDV sıfıra indirilmiştir.  

 

Mozambik: Özel sektör için istihdam, sosyal güvenlik, vergi ödemeleri ve gümrük kolaylıkları 

üzerinde çalışılmaktadır. Halihazırda vergi ödemelerindeki gecikmelerden kaynaklanan cezalar 

Aralık 2020’ye kadar ertelenmiştir.   

 

Nijer: Hükümet yoksul vatandaşların elektrik ve su faturalarının devlet tarafından 

karşılanacağını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yıllık planlamaların güçlendirileceğini 

açıklamıştır.  
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Nijerya: Nijerya, COVID-19 tedbirleri bağlamında ortaya çıkan işsizlik ve diğer sosyal 

mağduriyetleri karşılamak amacıyla 3,6 milyon haneye sosyal yardımda bulunma kararı 

vermiştir. Ayrıca, ülke içinde yerinden edilmiş insanlara gıda ve nakdi yardımda 

bulunulmaktadır. Bunun yanısıra, salgınla mücadelede görev almak üzere 774 yerel yönetim 

bölgesinin her birinden 1000'er vatandaş olmak üzere, 774.000 bin kişiye istihdam 

sağlanacaktır. 

 

Ruanda: Ruanda Ulusal Bankası, bankalara Covid-19 salgınından etkilenen kredi borçlularının 

borçlarını erteleme imkanı tanımış, piyasaya likidite sağlanacağını bildirmiş, mobil ödeme 

yöntemlerini kolaylaştırıcı tedbirler açıklamıştır. Ayrıca, özel bankalara kredi imkanlarını 

arttırabilmeleri için destek verilmektedir. Krizden olumsuz etkilenen işletmelerin 

desteklenmesi için vergi borcu ertelemeleri, kredi imkanları sağlanması gibi tedbirler hayata 

geçirilmektedir. 

 

Senegal: Büyük çaplı ve görünürlüğü yüksek bir çalışma bu aşamada bulunmamaktadır. Yerel 

yönetimlerce ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımı yapılmaktadır. Ülkede faaliyet gösteren büyük 

şirketlerin virüsle mücadele tedbirleri kapsamında bağışta bulundukları görülmektedir. 

 

Somali: Dünya Bankası tarafından açıklanan ve sosyal korumacılık gayesi ile uygulamaya 

konulacak paket kapsamında en kırılgan grupta yer alan 200 bin aileye nakit desteği 

verilecektir. Bunların yanı sıra, Maliye Bakanlığı Covid-19 salgını nedeniyle halkın gıdaya 

erişimini kolaylaştırmak için pirinç ve hurmada %100, un ve yağ ise %50 oranında vergileri 

kaldırdığını duyurmuştur. 
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9. Salgın sürecinde sanayi ve tarımsal üretimde gözlemlenen 

durum, özellikle gıda ve tüketim malzemeleri bakımından 

imkanlar ve ihtiyaçlar 

Avrupa: 
Almanya: Alman Sanayicileri Birliği (BDI) Genel Müdürü Joachim Lang, çok sayıda şirketin 

hayati tehlike altında bulunduğunu, Federal Hükümetin vakit kaybetmemesinin isabetli 

olduğunu, ekonominin şu anda likiditeye ihtiyaç gösterdiğini, bu şartlar altında devletin 

müdahale araçlarının şirketleri iflastan kurtarabildikleri sürece kabul edilebilir olduğunu 

kaydetmiştir. 

 

Avusturya: Ülkede gıda ve tüketim malzemelerinin temini açısından herhangi bir güçlük 

yaşanmadığı gözlenmektedir. Ancak tarımsal üretim için Doğu Avrupa ülkelerinden gelecek 

mevsimlik işçilere bağımlılık mevcuttur.  

 

Belçika: Belçika Hükümeti, salgınla mücadele alanında tedbirler alırken, ülkenin normal 

şekilde işlemeye devam edebilmesi için kritik sektörlerde faaliyet gösteren ve zaruri hizmetleri 

sağlayanlar işletmelerin faaliyetlerine devam etmesine imkan tanımış, böylelikle tedarik 

zincirinin akamete uğramasını engellemeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda, gıda, tarım ve tüketim 

malzemeleri tedarikinde bir sorun yaşanmadığı söylenebilir. Öte yandan, Belçika Şirketler 

Federasyonunca, özel sektörün yaklaşık %40’ının faaliyetlerini tamamen durdurduğu 

açıklanmıştır. 

 

Birleşik Krallık: Gelinen aşamada süpermarket zincirlerinin stoklarını yeterli düzeye 

çıkardıkları ve tedarik zincirini korudukları görülmektedir. Her yıl yaklaşık 70.000 sezonluk 

işçiye ihtiyaç duyan İngiliz tarım sektörü, sosyal mesafe, karantina tedbirleri ve küresel ölçüde 

alınan uluslararası seyahat kısıtlamaları İngiliz çiftçilerin tarlalarında hasat için çalıştıracak işçi 

bulmasını güçleştirmekte; bu durum üreticinin ürününün tarlada kalması riskinin doğmasına 

sebep olmaktadır. Bu sorunu gidermek için, “Ulusu Besle (Feed the Nation)” adlı bir kampanya 

başlatılmıştır. Diğer taraftan, sezonluk işçi açığı Romanya ve Bulgaristan gibi Doğu Avrupa 

ülkelerinden tarifesiz uçuşlarla işçi getirilmesi yoluyla da kapatılmaya çalışılmaktadır. Birleşik 

Krallık gıda sektörünü ve tedarik zincirini salgın bağlamında riske maruz bırakan bir diğer 

etken de ülkenin gıda/tarım ürünü tedarikinde ithalata olan bağımlılığıdır. Birleşik Krallık’ta 

tüketilen gıdanın %47’si ithal edilmektedir.  

 

ÇIKARIMLAR 

 SANAYİ ÜRETİMİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI/KISITLAMALARI ÇERÇEVESİNDE 

BİRÇOK ÜLKEDE YAVAŞLAMIŞTIR. BU DURUMUN TEDARİK ZİNCİRİNE ETKİLERİ HER 

ÜLKEDE FARKLI SEVİYEDE MEYDANA GELMİŞTİR. TEDARİK ZİNCİRİ KONUSUNDA 

OLDUKÇA FAZLA SORUN YAŞAYAN ÜLKELER OLDUĞU GİBİ, SALGINLA MÜCADELE 

SÜRESİNCE HERHANGİ BİR SORUN YAŞAMAYAN ÜLKELER DE OLMUŞTUR. BAZI 

ÜLKELERDE SALGININ BAŞINDA GÖRÜLEN PANİK HAVASININ ETKİSİYLE TEDARİK 

ZİNCİRİ ZORA GİRMİŞ, ANCAK İLERLEYEN SÜREÇTE SORUNLAR ORTADAN 

KALDIRILMIŞTIR. NORMALLEŞME SÜREÇLERİ DEVAM ETMEKTEDİR.  
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Bulgaristan: Tarımsal üretim çerçevesinde Bulgaristanlı üreticilerin yaşadıkları sıkıntılara 

karşı desteklenmelerini teminen Hükümet tarafından ülke çapında üçten fazla şehirde mağazası 

bulunan perakende zincir mağazalarında yerel (bölgesel) üreticilerden alınan Bulgaristan malı 

ürünlerin satışının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir. Sanayi üretimi bağlamında resmi 

bir rakam açıklanmasa da özellikle otomotiv yedek parçaları, lastik gibi ekipmanlar üreten 

firmaların fabrikalarını geçici süreyle kapattıkları, bazılarının çalışanlarına uzun süreli izinler 

verdiği, azalan siparişler nedeniyle önemli bir silah fabrikasında 2000 kişinin işten çıkarıldığı 

ve üretimin de durdurulduğu kaydedilmektedir.  

 

Çekya: Sanayi ve tarımsal üretim önemli ölçüde durmuş, Çekya’nın en büyük firması 

niteliğindeki Skoda uzun süre üretim faaliyetine ara vermiştir.  

 

Danimarka: Danimarka’da bu aşamada COVID-19 salgını nedeniyle gıda ve tüketim 

malzemeleri nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Nitekim Danimarka makamları 

ülkede yeterli gıda malzemesi bulunduğunu, perakende ürünlerin arz akışının normal olduğunu, 

malların %90'ının yeniden tedarikinde gecikme yaşanmayacağını duyurmuştur. 

 

Fransa: Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), 26 Mart 2020 günü Fransız ekonomik 

faaliyetlerinin kriz önlemleri nedeniyle %35 oranında düşüş gösterdiğini, tarımsal üretim ve 

gıda sanayii faaliyetleri sürse de, diğer sınai faaliyetlerin %50 oranında azaldığını duyurmuştur. 

Bu kapsamda, inşaat %89, ticaret %36 kayba uğramıştır.  

 

Hırvatistan: Ülke sanayi ve tarımsal üretim bağlamında iç talebi karşılayacak kapasiteye sahip 

değildir. Salgın süresince gıda ve tüketim malzemeleri tedarikinde ciddi bir sıkıntı 

yaşanmamıştır. Başta muhalefet partileri olmak üzere, salgın ertesinde ülkenin tarım ve sanayi 

alanında üretim kapasitesini artırması gerektiğine işaret edilmektedir. 

 

Hollanda: Tarım ürünleri bakımından fazla vermekle birlikte, Hollanda, özellikle yaş meyve 

ve sebze, tütün, balıkçılık ürünleri, kuru gıda, şekerleme gibi alanlarda ithalata ihtiyaç 

duymaktadır. Salgının uzaması ve derinleşmesinin küresel tedarik zincirlerindeki bozulmayı 

tetikleyeceği varsayımı ile Hollanda'nın sanayi alanında tedarik, bu kapsamda özellikle 

elektrikli eşyalar, makine ve ekipmanlar, kimyasallar ve yüksek teknoloji ihtiva eden ürünlere 

ihtiyacının artması beklenebilir. 

 

İrlanda: Gıda maddeleri bağlamında, arz zinciri bozulmamıştır. İrlanda’nın özellikle et, süt ve 

süt ürünleri üreticisi olmasının; diğer pek çok ürünün İngiltere’den ithal ediliyor olmasının ve 

İngiltere ile ulaşım ve ticaretin devam etmesinin bu durumda önemli rol oynadığı 

düşünülmektedir.  

 

İspanya: Hazır giyim ve tekstil ile otomotiv sektörlerinin COVID-19 krizinden büyük ölçüde 

olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Temel ürünleri (pirinç, makarna, konserveler, süt 

ürünleri, vb.) üreten ve ürünlerini süpermarketler aracılığıyla satan ve satışları sürekli artan 

tarımsal gıda şirketlerinin krizi en karlı şekilde geçirecekleri değerlendirilmektedir. Servis 

sektörü, restoranlar ve kafelerin kapatılması ise İspanyol hayvancılık sektörünün bir kısmı için 

ciddi zorluklar yaratmaktadır.  

 

İsveç: Volvo, Mart ayı ortasında İsveç’teki fabrikalarında üretimi durdurduğunu açıklamıştır. 

Bu kararın 25 bin civarında çalışanı etkileyeceği belirtilmektedir. İsveçli çiftçilerin hasat 

döneminde genellikle Ukrayna’dan gelen mevsimlik işçileri istihdam ettikleri, ancak sınırların 

kapalı olması nedeniyle bu sene bunun gerçekleşmediği, bu bağlamda 8 bin iş imkanının 

açıldığı, ayrıca gıda fiyatlarının da yükseldiği kaydedilmektedir.  Ülkede genel olarak gıda ve 

tüketim malzemeleri tedarik zincirinde kriz düzeyinde bir sorun yaşanmamaktadır.  
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İtalya: Tarım sektörü salgından olumsuz etkilenen sektörlerden biri olup, tarım ürünleri 

fiyatlarında artış görülmektedir.  

 

KKTC: Covid-19 sebebi ile, tarım ve hayvancılık sektöründe damızlık, besilik ve kesimlik 

büyük ve küçükbaş hayvana erişim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, KKTC Tarım ve 

Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, KKTC Başbakanlığı aracılığıyla, canlı hayvan 

ihtiyacının ülkemizden karşılanabilmesi ile ilgili ithalat izni, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan 

talep edilmiştir. Bunun yanısıra, öğrencilerin büyük bir kısmının Ada’yı terk etmesi ve turistik 

tesislerin kapatılması nedeniyle süt üretiminde fazla, narenciye pazarlamasında ise sıkıntı hasıl 

olmuştur.  

 

(Ülkemizce tanınmayan GKRY’de sanayi ve tarım üretimi ve ürünlerin tüketicilere 

nakledilmesi ile ilgili konularda, tüm dünyada olduğu gibi, sıkıntılı bir süreç geçirilmektedir. 

Bununla birlikte, bu konularda ‘kriz durumu’ yaşandığıyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.) 

 

Lüksemburg: Tarımsal üretimin devam edebilmesi için bu sektörde faaliyet gösteren 

işletmelere ve çalışanlarına herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Gıda ürünlerinin büyük 

bölümünü dışarıdan temin eden Lüksemburg, tedarik zincirinin sekteye uğramaması için AB 

içinde mal dolaşımının serbest kalmasına öncülük etmektedir. Sağlık krizinin ilk başladığı 

günlerde bazı ürünlere aşırı talep olmakla birlikte, ilerleyen günlerde durum tekrardan istikrara 

kavuşmuş olup, herhangi bir üründe sıkıntı bulunmamaktadır. 

 

Malta: Salgının ilk günlerinde hijyen malzemeleri ve maske temini imkansız hale gelmekle 

birlikte, bilahare stoklar tamamlanmıştır. Marketlerde her tür ürüne erişim imkanı 

bulunmaktadır. 

 

Norveç: Ağırlıklı olarak sanayiye dayalı bir ekonomisi olan Norveç'te petrol ve doğal gaz başat 

ekonomik unsurlardır. Petrol piyasasının salgın öncesinde de zor dönemden geçtiği gerçeğinden 

hareketle hükümetin duruma göre sektöre yardım edebileceği ifade edilmektedir. Tarıma 

elverişli toprakları az olan Norveç'te hükümeti salgın sonrasında tarıma yönelik iş imkanlarını 

desteklemekte ve zirai eğitim konusunda önlemler almaktadır. 

 

Portekiz: Ülke bu konuda elverişli bir iklime ve verimli ve geniş tarım alanlarına sahip 

olmasına ilaveten İspanya ile 9 noktadan gerçekleştirilen mal ticareti, AB ülkeleriyle devam 

eden ticaret ve özellikle de deniz yoluyla taşımacılığın aksatılmamış olması nedeniyle olumsuz 

etkilenmemiştir. Ülkede tedarik sıkıntısı yaşanmamaktadır.  

 

Romanya: Romanya yetkili kurumları tarafından yayımlanan 9 Nisan 2020 tarihli Askeri Karar 

kapsamında, Buğday, Arpa, Çavdar, Mısır, Pirinç, Buğday unu, Soya, Ayçiçeği, Tohum yağı, 

Şeker, Unlu mamüler (bisküvi, v.s.) Küspe veya ekmekçilik alanındaki diğer artıkların ihracatı 

OHAL süresince yasaklanmış/askıya alınmıştır. Romanya’nın genellikle İtalya’dan ithal ettiği 

yaş meyve sebze ve tatlı bisküvi ve diğer unlu mamullerde önümüzdeki dönemde salgının 

devam etmesi halinde farklı pazarlardan tedarik sağlama arayışına girebileceği 

değerlendirilmektedir. 

 

Slovenya: Slovenya tahıl ihtiyacının %50’sini, sebze-meyve ihtiyacının ise %70’ini ithal 

etmektedir. Koronavirüs salgını çerçevesinde ülkedeki bazı çiçek ekim alanları sebze ve meyve 

tarlalarına dönüştürülmüştür. 
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Balkanlar:  
Karadağ: Halihazırda, ülke genelinde gıda ve tüketim malzemesi temini konusunda bir sıkıntı 

yaşanmamaktadır. Bununla birlikte, ilerleyen dönemde mali dengelerin bozulmasıyla, gıda 

sektorünün ithalatta zorlanması da ihtimaller dahilindedir. 

 

Kosova: Ülkede başta gıda ve temizlik malzemeleri olmak üzere tüketim malzemelerinin 

tedarikinde bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Gıda tüketiminin artması, sokağa çıkma ve çalışma 

yasakları gibi kısıtlamalardan tarım sektörünün etkilenmemesi, tarımsal üretimin uzun bir süreç 

olması sebebiyle Kosova’daki tarımsal üretimin düşüş göstermeyeceği, hatta şehir 

merkezindeki iş imkanlarının azalması sebebiyle kırsal kesime yönelen 

işgücünün atıl durumdaki tarım arazilerinin bir kısmını üretime kazandırması durumunda 

tarımsal üretimin artma ihtimalinin dahi söz konusu olduğu değerlendirilmektedir. 

 

Kuzey Makedonya: Üretim ve ürün tedariği konusunda ciddi bir sorun yaşanmamaktadır.  

 

Doğu Avrupa: 
Moldova: Tarım Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, Moldova’nın salgın sürecinde 

herhangi bir gıda kısıtıyla karşılaşmasının beklenmediği, süt ve süt ürünleri üretiminin devam 

ettiği, ayrıca stokların da dolu olduğu, et ve et ürünlerinde de yeterli stok bulunduğu, tüm ülkeye 

7 ay yetecek kadar tahılın, 2 yıl yetecek kadar mısır ve ayçiçeği yağının, ayrıca bir yıldan fazla 

süre yetecek kadar şekerin stoklarda mevcut olduğu bildirilmiştir. Öte yandan, önemli üretim 

kalemlerinden olan tekstil sektöründeki üretimin ham madde ve malzemelerin ithal edilmesi 

gerektiği cihetle %30-70 oranında azalacağı öngörüleri de dile getirilmektedir.   

 

Rusya: Otomotiv sanayi ve petrol üretimi hariç, henüz üretimde geniş kapsamlı bir kısıtlamaya 

gidilmemiştir. İç gıda tedarikini güvence altına alabilmek ve fiyat istikrarını koruyabilmek için 

çavdar, mahlut, buğday, arpa, pirinç, mısır, ayçiçek tohumu gibi temel ürünlere ihracat 

kısıtlamaları getirilmiştir. Patates, sarımsak, meyve suları ve bebek mamalarının da aralarında 

bulunduğu muhtelif ürünlerde gümrük vergisi muafiyeti getirilmiş ve bu ürünlerin ithalat 

işlemleri kolaylaştırılmıştır. Halihazırda perakende satış noktalarında gıda ürünleri bağlamında 

herhangi bir arz sorunu ile karşılaşılmamıştır.  

 

Ukrayna: Ukrayna’da halihazırda gıda ve tüketim malzemelerine erişmekte güçlük 

yaşanmamakla birlikte ithal ürünlerin fiyatlarında artış kaydedilmektedir. Bugüne kadar resmi 

açıklamalarda tarımsal üretimin zarar görmeyeceği veya uluslararası ticaretteki aksaklıklardan 

kaynaklanabilecek ihracat düşüşünden dolayı asgari zarar görebileceği ifade olunmaktadır. 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 
Moğolistan: Halkın temel gıdaya erişiminin kesintisiz temini ve fiyat dalgalanmalarının önüne 

geçebilmek için Bakanlar Kurulu tarafından buğday, buğday tohumu, her türlü pirinç, şeker, 

sebze ve yağ gibi ağırlıklı olarak ithal edilen ürünlerin gümrük ve katma değer vergilerinden 

muaf tutulması kararlaştırılmıştır. 

 

Türkmenistan: Halihazırda temel gıda ve tüketim malzemelerinin üretiminde sıkıntı yaşandığı 

yönünde herhangi bir emare bulunmamaktadır. 

 

Güney Asya: 
Hindistan: Tüm tarımsal faaliyetler ile tüm gıda sanayi tesislerinin faaliyetleri ülke genelindeki 

kısıtlamalardan muaf tutulmuş olmakla birlikte hükümetin bu alanlarda tanıdığı istisnaların 
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kolluk kuvvetlerince ve ilgili sektörler tarafından yeterince (özellikle kısıtlamaların ilk 

duyurulduğu günlerde) anlaşılamamış olması ve bunun yanında özellikle sokağa çıkma yasağı 

nedeniyle çalışma düzeninde yaşanan kargaşa nedeniyle tedarik zincirlerinde bazı kopmalar 

meydana gelmiş, buna bağlı olarak sanayi ve tarımsal üretimde kaydadeğer bir azalma 

olmamasına rağmen, bazı gıda ve tüketim maddelerinin pazara ulaştırılmasında zorluklar 

yaşanmıştır. Buna ek olarak, sokağa çıkma yasağının ilk günlerinde, halkta meydana gelen 

paniğe bağlı olarak başta süt, un, pirinç gibi çeşitli tüketim mallarına hücum edilmesi 

neticesinde bazı malların temininde zorluklar yaşanmıştır. Halihazırda, gıda ve tüketim 

mallarının bulunmasındaki zorlukların tedricen aşılmaya başlandığı görülmektedir. 

 

Maldivler: Tarım ve sanayi üretiminin ekonomide önemli bir paya sahip olmadığı (gayrisafi 

yurtiçi hasıladaki payları sırasıyla %6 ve %7’dir) ülkede gıda ve tüketim mallarının çoğu ithal 

edilmektedir. Bununla birlikte uluslararası kargo seferlerinin, ülkedeki kısıtlamalardan muaf 

tutulması nedeniyle, gıda ve tüketim malzemeleri bakımından ciddi bir ihtiyaç bulunmadığı 

kaydedilmektedir. 

 

Malezya: Salgın ile birlikte tüm dünya genelinde olduğu gibi Malezya’da da gıda güvenliği ön 

plana çıkmıştır. Malezya net gıda ithalatçısı bir ülke olup, toplam gıda tüketiminin %70’ini 

(yaklaşık 13 milyar dolar) ithal etmektedir. Ocak-Şubat döneminde Malezya’nın tarımsal ürün 

ithalatında %25 artış kaydedilmiştir. Kısmi karantina çerçevesinde marketlerde gıda 

tedariğinde genel olarak bir sıkıntı yaşanmamış olmakla birlikte süt, yumurta ve un ürünlerinde 

zaman zaman gecikmeler gözlemlenmiştir. 

 

Sri Lanka: Sri Lanka Plantasyon Endüstrileri ve Tarımsal İhracat Bakanlığı, sokağa çıkma 

yasağı süresince ekim, toplama, depolama, taşıma ve ihracat faaliyetlerinin sürdürüleceğini, 

çay, Hindistan cevizi, kauçuk, kaju, şeker kamışı ile tarçın, biber, kahve, vanilya, zerdeçal, 

zencefil, karanfil, kakule gibi ihraç ürünlerinin üretimine izin verildiğini açıklamıştır. Sokağa 

çıkma yasağı nedeniyle çalıştıkları işyerleri kapandığı için ürünleri ellerinde kalan çiftçilerden 

ürünlerin satın alınmasına yönelik olarak hükümet tarafından başlatılan program kapsamında 

900 tondan fazla meyve ve sebzenin hükümet tarafından satın alındığı, ürünlerin ülke genelinde 

satışının gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı basında bildirilmiştir. 

 

Doğu Asya: 
Çin: Gıda, tüketim ve tüketim malzemeleri bakımından krizin hiçbir döneminde sorun 

yaşanmamıştır. Özellikle kişisel tüketime yönelik dağıtım kanallarının sıhhatli çalışması 

sağlanarak vatandaşların stokçuluk yapmaması sağlanmıştır. Genel olarak her türlü ihtiyaç 

maddesine istendiği an ulaşılmıştır. Tarımsal üretimde özellikle bahar ekim döneminin 

kaçırılması durumunda gıda sıkıntısı baş gösterebileceği belirtilerek çiftçilerin ekim 

faaliyetlerini sürdürmesinin önemi vurgulanmıştır. Bu nedenle, gıda ile ilgili bir üretim kaybı 

öngörülmemektedir. 2020 ilk iki ayında Çin'in Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 

verilerinde önemli düşüşler olmuş olsa da PMI Şubat ayındaki 35.7'den Mart ayında 52'ye 

yükselmiştir. Buna ek olarak 280 milyon göçmen işçi kriz sonrası fabrikalarına dönmüş ve kriz 

sırasında kapalı olan orta ve büyük ölçekli firmalar %90 üstü seviyelere yakın olarak üretim 

faaliyetlerine başlamıştır. 

 

Güney Kore: Tarım ürünlerinin büyük bölümünü yurtdışından ithal eden Kore’de salgın 

kapsamında bazı gıda ve tüketim maddelerinde fiyat artışı yaşansa da ciddi arz sorunu 

doğmamış herhangi bir arz sıkıntısı veya kıtlık yaşanmamıştır. Bunda, Kore toplumunun 

stoklama gibi uygulamalara başvurmaması ve Hükümetin düşük gelirli kesimlere mali destek 

sağlaması da önemli rol oynamıştır.  
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Japonya: Ülkede gıda ve tüketim malzemeleri bakımından herhangi bir sorun 

yaşanmamaktadır. Ancak, tedarik zinciri olumsuz etkilenen çok uluslu Japon şirketlerinin gerek 

Japonya'daki gerek virüsün görüldüğü diğer ülkelerdeki sanayi üretimlerinin salgından yüksek 

oranda etkilendiği görülmüştür.  

 

Asya Pasifik: 
Avustralya: Salgın çerçevesinde, araç, yat, makine, teçhizat, bilgi işlem makineleri, petrol 

ürünleri gibi normal dönemde yüksek tutar ve miktarlarda ithalatı yapılan ürünlerin ithalatı 

azalmış, gıda, içecek, temizlik ve hijyen ürünleri, medikal ürünler ve spor malzemelerine talep 

artmıştır. Belli başlı birtakım üründe salgının başında arz sıkıntısı yaşanmış olsa da bu sıkıntı 

büyük ölçüde aşılmıştır. 

 

Yeni Zelanda (YZ): YZ ekonomisinin omurgasını sanayiden ziyade tarım/hayvancılık 

oluşturmaktadır. Bu alan da gıda bağlamında elzem alanlar arasında bulunduğundan Covid-

19’un tarım/hayvancılığa etkisi bir nebze de olsa sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Öte yandan, 

ekonomi uzmanlarının asıl kaygısı başta Çin olmak üzere tarım ve hayvancılık ile bağlantılı 

ürünlerin ihraç edildiği ülkelerin, dolayısıyla da YZ ihracatının olumsuz etkilenmesidir. 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 
Irak: Irak’ta sanayi üretimi gelişmemiş olmakla birlikte, zirai üretim bağlamında da kendine 

yetebilen bir ülke olmadığı bilinmektedir. Nitekim, ülkede oluşabilecek tarım ürünleri açığının 

giderilebilmesini teminen; 15 Nisan günü alınan Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonu 

kararı uyarınca, zirai üretim alanında faaliyet gösteren bazı kişiler sokağa çıkma yasaklarından 

muaf tutulmuştur.  

 

Lübnan: Lübnan’da sanayi üretimi bulunmamakta olup, hemen tüm ürünler ithalat yoluyla 

temin edilmektedir. Ülkede fazla gelişmiş olmasa da tarım, hayvancılık, tavukçuluk ve mandıra 

üretimi bulunmaktadır. Kargo taşımacılığı devam ettiği ve sebze-meyve, et-tavuk-balık, süt 

ürünleri gibi bazı gıda ürünleri ülkede üretildiği için, temel ihtiyaç malzemelerinin temininde 

bugüne dek bir sorun hissedilmemiştir. Bununla birlikte, salgın nedeniyle alınan tedbirlerin bir 

süre daha devam etmesi halinde, ithalatın ve zaten çok mütevazı durumdaki üretimin tamamen 

durması riski bakidir. 

 

Kuveyt: Kuveyt şartları gereği tarımsal ürünlerde dışa bağımlı bir ülkedir. Kuveyt 

makamlarının, COVID-19 salgınıyla bağlantılı gelişmeler nedeniyle önümüzdeki dönemde 

gıda ve temel ihtiyaç maddeleri hususunda her ne kadar kamuoyuna stokların yeterli olduğu 

yönünde açıklamalar yapsalar da endişeli oldukları ve sözkonusu maddelerin tedariğinde sıkıntı 

yaşamamak için ön alıcı temaslarda bulundukları anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, herkesin 

sadece kayıtlı oldukları semtin kooperatif marketine gidebilmesi ve bazı malzemeleri sınırlı 

sayıda satın alabilmesi, hallerin ve mezbahanelerin ürünlerini sadece marketlere satabilmesi 

gibi yeni tedbirler alınmıştır. Ayrıca, Kuveyt, KİK ülkeleri arasında güvenli gıda ağı tesis 

edilmesini önermiştir.  

 

Kuzey Amerika: 
ABD: ABD Merkez Bankası, sanayi üretimin Mart ayında bir önceki aya kıyasla %5,4 oranında 

düştüğünü duyurmuştur. Tarımsal üretimin salgından kaydadeğer şekilde etkilenmediği; 

bununla birlikte, restoran ve benzeri işletmelerin kapalı olmasının tedarik zincilerini menfi 

etkilediği ve çiftçilerin ciddi ekonomik mağduriyet yaşadıkları belirtilmektedir.  
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Kanada: Kanada’da salgından en fazla etkilenen sanayi kollarının başında petrol endüstrisi 

gelmektedir. Ülkenin petrol üretiminin yaklaşık %80’ini tek başına karşılayan Alberta 

eyaletinde salgının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle işsizlik oranının %25’e yükselebileceği 

belirtilmektedir. Gıda ve tüketim malzemelerinin üretim ve satışı nispeten sorunsuz şekilde 

devam etmekle birlikte, dünya genelinde uluslararası seyahatlerin kısıtlanması, Kanada’nın 

büyük ölçüde mevsimlik göçmen işçilere dayalı tarım ve balıkçılık sektörlerini olumsuz 

etkilemiştir. Kanada’nın 2020 yılı tahıl, bakliyat, yaş meyve ve sebze rekoltesinde düşüş 

olabileceği ve gıda fiyatlarının yükselebileceği, bazı gıda ürünlerinin tedarikinde sıkıntı 

yaşanabileceği, özellikle dar gelirli kişilerin yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya 

kalabilecekleri konusunda uyarıda bulunulmaktadır. 

 

Latin Amerika: 
Antigua ve Barbuda: Ekonomi büyük ölçüde hizmet sektörüne dayalıdır. Ülkede tarım 

ürünleri, büyük ölçüde yerel pazara satılmakta olup, tarım sektörü, kısıtlı su kaynağı imkânları 

ve turizm sektörünün daha karlı algılanması dolayısıyla ortaya çıkan istihdam eksikliği gibi 

nedenlerle gelişme gösterememektedir. Bu itibarla, ithal gıda ve tüketim malzemelerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Belize: Ülkede turizmden sonra en büyük sektör olan tarım, salgına rağmen devam etmektedir. 

Kargo ve yük taşımacılığı da devam etmekte olup, ihtiyaçlar belirli ölçüde karşılanmaktadır. 

 

Brezilya: Sanayi üretimi, özellikle Çin’den ithal edilen ara ürün malların Brezilya’ya 

ulaşmasında yaşanan sıkıntılarla birlikte azalmıştır. Sanayi sektörünün 2020 yılında %0,5 

küçülmesi beklenmektedir. Tarım sektöründe ise %2,9 büyüme beklentisi vardır. Ülkede gıda 

ve tüketim malzemeleri tedariki ve üretimi konusunda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

 

Peru: Ülkenin ana gelir kaynaklarından olan madencilik sektörü krizden ciddi şekilde olumsuz  

etkilenmiştir. Peru'da maden sektörü dışında kayda değer imalat sanayi bir tek tekstildedir. Bu 

sektör de şu an faal durumda değildir. 

 

Şili: Şili’de sanayi ve tarımsal üretim bir aya yakın süredir uygulanan karantina koşulları 

nedeniyle çok düşmüş olmakla birlikte, henüz gıda ve tüketim malzemesi sıkıntısı ortaya 

çıkmamıştır. 

 

Venezuela: Virüsün ülkeye girmesinden sonra, başta tarım ve gıda tedariki olmak üzere 

üretime dayalı sektörlerde karşı karşıya kalınan en önemli sorun akaryakıt sıkıntısı olmuştur. 

Bu durumun ortaya çıkmasında, ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı tek taraflı yasadışı 

ekonomik tedbirler, son dönemde uyguladığı deniz ablukası, uluslararası petrol piyasasındaki 

istikrarsızlık ve COVID-19 nedeniyle akaryakıt taşımacılığında ortaya çıkan aksaklıkların 

etkisi olmuştur. Başkent Karakas’taki süpermarketlerde temel gıda ve temizlik maddeleri 

bulunmaktadır. Başta un, makarna ve temizlik malzemeleri olmak üzere, çok miktarda temel 

tüketim malzemesi ile otomotiv yedek parçaları ülkemizden ithal edilmektedir. Öte yandan, 

taze sebze-meyve, et, süt, yumurta gibi ürünlere erişimin giderek zorlaştığı gözlemlenmektedir. 

 

Afrika: 
Angola: Gümrüklerden de sorumlu olan Vergi Genel İdaresi (AGT) havaalanları, limanlar ve 

kara sınır kapılarında özellikle COVID-19 salgınıyla mücadele için ithal edilen malların 

gümrük girişlerinin derhal hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak seviyede asgari 

hizmetleri güvence altına almıştır. Aynı şekilde ilaç, hastane ekipmanı ve gıda ürünlerinin 

gümrük işlemlerinin öncelikli ve hızlı bir şekilde tamamlanacağı açıklanmıştır.  
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Botsvana: Gıda ürünlerinin yaklaşık %80’i GAC’den ithal edilmektedir. Salgının yayılmasının 

önlenmesine yönelik seyahat kısıtlamaları, sürecin belirsizliği ve GAC’deki gelişmelerin olası 

seyri, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin tedarikinde aksamalarla karşılaşılacağı 

endişesine yol açmaktadır.  

 

Çad: Gıda maddeleri satışı dışında ticari faaliyetler durmuştur. Ülkede tarım ve hayvancılık iyi 

olmakla birlikte, bu sektörler de pazarların kapatılması, şehirlerarası ulaşımın ve hava 

ulaşımının durması, akşamları sokağa çıkma yasağı gibi nedenlerle salgından olumsuz 

etkilenmiştir. 24 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanmasına, halkın büyük bir bölümünün 

günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanması nedeniyle olumlu bakılmamaktadır. 

 

Eritre: En az gelişmiş ülkelerden biri olan Eritre’de sınırlı sayıda sanayi tesisi bulunmaktadır. 

Ekonomik faaliyetlerin önemli kısmı tarım sektöründedir. Diğer taraftan, zorunlu kalkınma 

çalışması diye nitelenen madencilik ve sınırlı sayıdaki inşaat faaliyetlerinin sürdürüldüğü 

anlaşılmaktadır. Ayrıca, toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında da tarım ve 

hayvancılık faaliyetlerinin devam ettiği görülmektedir. 

 

Gabon: Gabon ekonomisi büyük ölçüde petrol, manganez ve orman ürünlerine dayanmaktadır. 

Zengin doğal kaynaklara sahiptir. Ancak, gıda ve tüketim malzemeleri üretimi çok azdır. Bu 

ürünlerin yaklaşık %80’ini ithal etmektedir. 2020 yılının başında petrol fiyatlarının düşmesiyle 

beraber COVID-19 salgınının ortaya çıkması, Gabon’daki petrol şirketlerinin üretim ve 

yatırımlarını gözden geçirmelerine neden olmuştur. 

 

Gana: Gıda ve tüketim malzemelerinin tedarikinde bu aşamada bir sorun yaşanmadığı 

görülmektedir. Gana Merkez Bankası, COVID-19 bağlantılı gelişmelerin, hammadde 

fiyatlarındaki düşüşün tetikleyeceği gelir ve yatırım azalmasının, gelişmiş ülkelerin 

getirebileceği ihracat kısıtlamalarının, pazarda sermaye malları dahil yaratabileceği darlığa 

dikkat çekerek, piyasayı canlandırmak için tedbirler alınmaya başlandığını açıklamıştır. 

"Yardımın ötesinde Gana" vizyonu ülkenin üretim kapasitesini geliştirmek, hammadde 

ihracatındaki katma değeri artırmak odaklıdır. Dolayısıyla Hükümet, krizi bu anlamda fırsata 

dönüştürebilmek arayışındadır. 

 

Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC): Ülkede tarımsal üretim devam etmektedir. Temel 

ürünlerin üretimine yönelik çeşitli finansman destekleri de devreye sokulmuştur. Sanayi 

altyapısı ve endüstrisinin çeşitliliği bakımından çoğu Afrika ülkesinden ayrışmakta olan GAC; 

gıda ihtiyaçları itibariyle büyük ölçüde kendine yeterli üretimi gerçekleştirebilen ve net 

ihracatçı konumundadır.  

 

Güney Sudan: Ülkede sanayi üretimi yoktur. Uzun yıllar süren iç savaş ve kırsalda devam 

eden kabileler arası çatışmalar, tarımsal üretimi olumsuz etkilemiştir. Ülkedeki temel geçim 

kaynağı hayvancılıktır. Covid-19’la mücadele kapsamında alınan taşımacılığa ilişkin önlemler, 

nakliyeye yönelik istinaslara rağmen, gıda ve tüketim malzemelerinin bulunabilirliğini ve 

fiyatlarını olumsuz etkilemiştir. 

 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC): Ülkenin geri kalanından tecrit edilen başkent 

Kinşasa'da, gıda güvenliği sorunu başgöstermiş, özellikle temel gıda ve tüketim ürünü 

fiyatlarında büyük artışlar yaşanmıştır. KDC Hükümeti, ülkede kıtlık yaşanmasının sözkonusu 

olmadığını her fırsatta dile getirirken, Hükümet Kinşasa'da büyük bir gıda hali kurulacağını 

açıklamıştır. Öte yandan, sözkonusu halin kurulması için kaynak bulunmayışı Hükümeti destek 

arayışına sevketmiştir. 

 

Mozambik: Kötümser senaryolara göre, 2020 yılında sanayi sektöründe %1,7’lik küçülme 

olacağı tahmin edilmektedir. Mozambik ekonomisinde en büyük paya sahip tarım ve su ürünleri 
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sektöründe de kayıplar olacağı ifade edilmektedir. Mozambik’in belli başlı ihraç kalemlerini 

oluşturan kaju fıstığı ve pamuk fiyatlarının uluslararası piyasalarda düşmesi, dünya genelindeki 

ticaret kısıtlamaları nedeniyle bu ürünlere ilaveten su ürünlerinin ihracatında güçlükler 

yaşanacağı, üretim fazlası için yeterli depolama şartları bulunmadığından dolayı bu ürünlerin 

iç piyasaya yönlendirilebileceği, ancak neticede büyük miktarların üreticilerin elinde 

kalabileceği beklenmektedir. Bu bağlamda, Afrika Kalkınma Bankası’nın tarım sektörünün 

desteklenmesine yönelik bazı çalışmalar yaptığı görülmektedir.  

 

Nijer: Nijer ekonomisi bağlamında, mevcut konjonktürün, hızlı tüketim malları ile üretimde 

kullanılan teçhizat ve ara mal ithalatını, komşu ülkelerdeki resesyon nedeniyle ise ihracatı 

olumsuz yönde etkilemesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, sanayi çıktısı oldukça düşük olan 

Nijer’in ekonomisi, esasen tarım ve hammadde sektörlerine dayanmaktadır. Bu çerçevede, 

bilhassa küresel hammadde talebinde meydana gelen düşüşün hem özel hem de bütçe gelirleri 

bakımından kamu kesimini etkilemesi beklenmektedir. Hâlihazırda, tarım ürünlerinin 

fiyatlarında, %2 ila %5 arasında artış kaydedilmiştir. Gıda ve tüketim malzemelerinin 

tedarikinde bu aşamada bir sorun yaşanmadığı görülmektedir. 

 

Nijerya: Nijerya’nın birincil sanayi sektörü olan petrol sektörünü, salgının küresel çapta etkili 

olması çok olumsuz etkilemiştir. Suudi Arabistan ve Rusya Federasyonu arasında çıkan 

anlaşmazlıkla birlikte, petrol fiyatlarının 25 Dolar civarına inmesi Nijerya ekonomisini 

sarsmıştır. OPEC (SA / RF) anlaşması sonrası, Nijerya’nın günlük 1,4 milyon varil petrol 

üretmesi öngörülmektedir. 

 

Senegal: Senegal'in üretim imkanları bakımından gelişmiş bir düzeyde olduğunu söylemek 

zordur. Pek çok temel gıda ürünü dahi ülkeye ithal edilmektedir. 

 

Somali: Covid-19 kaynaklı gıda güvenlik riskini hafifletilmesi için canlı hayvan ticaretinin asıl 

pazarı olan Arabistan Yarımadası’na ihracatın artması ihtimal dahilindedir. Covid-19 salgının 

Somali’de tarım ve mevcut haliyle sanayi üretimini olumsuz etkilemesi öngörülmese de 

geçimlerini yurt dışında bulunan yakınlarının desteği ile sürdüren ailelerin olumsuz 

etkileneceği muhakkaktır.  

 

Sudan: Sudan sanayi ve tarımsal üretim bakımından salgın sırasında kendini idame 

ettirebilecek kapasiteye sahip değildir. Ülkede zaten bir yılı aşkın süredir buğday ve ekmek 

sıkıntısı yaşanmakta, öte yandan akaryakıt noksanlığı sebebiyle başkent Hartum dahil olmak 

üzere ülke genelinde sıklıkla elektrik kesintileri vuku bulmaktadır. 
  



61 
 

 

10. Ülkelerin salgın sürecinde hayata geçirdiği sınır uygulamaları 

ve uluslararası hava, deniz, kara ve demiryolu yük taşımacılığı 

 

Uluslararası Karayolu Seyahatlerine Sınırlama Getirmiş Olan Ülkeler:  
 

Avrupa: 

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 

Hırvatistan, İspanya, Isviçre, KKTC, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, 

Romanya, Slovakya, Yunanistan 

 

Balkanlar: 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan 

 

Doğu Avrupa: 

Moldova, Rusya, Ukrayna 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Gürcistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, 

Türkmenistan 

 

Güney Asya: 

Brunei, Butan, Hindistan, Myanmar, Nepal, Pakistan,  

 

Doğu Asya: 

Çin, Kamboçya, Laos, Tayland, Vietnam 

 

ÇIKARIMLAR 

ULAŞIM SEKTÖRÜ SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ALANLARDAN BİRİ OLMUŞTUR. 

ULAŞIMDA UYGULANAN KISITLAMALAR EN ÇOK HAVAYOLU ULAŞIMINI 

ETKİLEMİŞTİR. KARAYOLUYLA ULAŞIMDA DA KISITLAMALARA GİDİLMİŞTİR. 

EKONOMİK HAREKETLİLİĞİN DEVAMI İÇİN BİRÇOK ÜLKEDE ÖZELLİKLE HAVA VE KARA 

YOLUYLA DÜZENLENEN KARGO SEFERLERİ KISITLAMALARIN DIŞINDA 

TUTULMUŞTUR. NORMALLEŞME SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KISITLAMALAR TEDRİCEN 

KALDIRILMAKTADIR. 
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Asya-Pasifik: 

Yeni Zelanda 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Bahreyn, Cezayir, Fas, Irak, Israil, Libya, Lübnan, Tunus, Umman, Ürdün 

 

Kuzey Amerika: 

ABD, Kanada 

 

Latin Amerika: 

Arjantin, Belize, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Guatemala, 

Kolombiya, Panama, Paraguay, Şili, Uruguay, Venezuela 

 

Afrika: 

Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, 

Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gana, Güney Afrika, Güney Sudan, Kamerun, Liberya, 

Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Senegal, Sudan, Togo, Uganda, 

Zambiya, Zimbabve uluslararası karayolu seyahatlerine izin vermemektedir.  

 

Uluslararası Uçus Sınırlaması Getirmiş Olan Ülkeler:  
 

Avrupa: 

Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, 

Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan 

 

Balkanlar: 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan 

 

Doğu Avrupa: 

Moldova, Ukrayna, Rusya 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan 

 

Güney Asya: 

Bangladeş, Brunei, Butan, Filipinler, Hindistan, Maldivler, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri 

Lanka,  
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Doğu Asya: 

Çin, Laos, Tayland, Vietnam 

 

Asya-Pasifik: 

Avustralya 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

BAE, Cezayir, Fas, Irak, Libya, Lübnan, Kuveyt, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus 

 

Kuzey Amerika: 

Kanada 

 

Latin Amerika: 

Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, 

Ekvator, El Salvador, Guatemala, Kosta Rika, Küba, Panama, Paraguay, Saint Lucia, Saint Kitts 

ve Nevis, Surinam, Şili, Trinidad ve Tobago, Venezuela 

 

Afrika: 

Angola, Belize, Bolivya, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, 

Etiyopya, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Güney Afrika, Güney Sudan, Kamerun, Kongo 

Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, 

Moritanya, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra 

Leone, Somali (Somaliland), Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda uluslararası uçuşları 

durdurmuştur.  

 

 

Uluslararası Denizyolu Seyahat Sınırlaması Getirmiş Olan Ülkeler:  
 

Avrupa: 

Almanya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Ispanya, Italya, 

KKTC, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Monako, Polonya, Portekiz, Romanya, 

Slovakya, Slovenya, Yunanistan 

 

Balkanlar: 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan 

 

Doğu Avrupa: 

Rusya, Ukrayna 
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Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan 

 

Asya-Pasifik: 

Avustralya, Yeni Zelanda 

 

Güney Asya: 

Brunei, Hindistan, Maldivler, Malezya, Myanmar, Pakistan,  

 

Doğu Asya: 

Çin, Japonya, Tayland, Vietnam 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

BAE, Cezayir, Fas, Iran, Israil, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, 

Ürdün 

 

Kuzey Amerika: 

ABD, Kanada 

 

Latin Amerika: 

Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, 

Ekvator, El Salvador, Guatemala, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Panama, Paraguay, Saint 

Lucia, Şili, Trinidad ve Tobago, Uruguay, Venezuela 

 

Afrika: 

Angola, Ekvator Ginesi, Eritre, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gana, Güney Afrika 

Cumhuriyeti, Kamerun, Kenya, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 

Liberya, Madagaskar, Mauritius, Mozambik, Namibya, Nijerya, Sao Tome ve Principe, 

Senegal, Seyşeller, Uganda uluslararası denizyolu seyahatlerini sınırlandırmıştır.  

 

Uluslararası Demiryolu Sınırlaması Getirmiş Olan Ülkeler:  
 

Avrupa: 

Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Ispanya, Isviçre, 

Italya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, 

Yunanistan 

 



65 
 

Balkanlar: 

Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan 

 

Doğu Avrupa: 

Moldova, Rusya, Ukrayna 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, 

Türkmenistan 

 

Güney Asya: 

Bangladeş, Hindistan, Malezya, Pakistan 

 

Doğu Asya: 

Çin, Singapur, Tayland, Vietnam 

 

Asya-Pasifik: 

Yeni Zelanda 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Fas, Tunus 

 

Kuzey Amerika: 

ABD, Kanada 

 

Latin Amerika: 

Arjantin, Belize, Bolivya, Brezilya, El Salvador, Kolombiya, Şili, Uruguay 

 

Afrika: 

Botsvana, Burkina Faso, Cibuti, Fildişi Sahili, Gabon, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo 

Demokratik Cumhuriyeti, Namibya, Nijerya, Somali, Sudan, Zambiya, Zimbabve uluslararası 

demiryolu seyahatlerini sınırlandırmıştır.  

 

Şehirlerarası Karayolu Seyahat Kısıtlaması Getirmiş Olan Ülkeler:  
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Avrupa: 

Andorra, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İtalya, KKTC, 

Lüksemburg, Portekiz, Slovenya 

 

Balkanlar: 

Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Sırbistan 

 

Doğu Avrupa: 

Moldova, Ukrayna (sadece binek araçlar ile yapılabiliyor), Rusya (bazı bölgeler) 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Türkmenistan, Özbekistan,  

 

Güney Asya: 

Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Malezya, Sri Lanka 

 

Doğu Asya: 

 

Çin (bölgesel olarak), Laos, Tayland, Vietnam 

 

Asya-Pasifik: 

Avustralya, Yeni Zelanda 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

BAE, Cezayir, Fas, Libya, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün 

 

Latin Amerika: 

Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Kolombiya, Kosta 

Rika, Küba, Panama, Paraguay, Saint Kitts ve Nevis, Saint Vincent ve Grenadinler, Şili, 

Trinidad ve Tobago, Venezuela 

 

Afrika: 

Angola, Benin, Botsvana, Burundi, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, 

Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kamerun, 

Kenya, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Madagaskar, Malavi, 

Mauritius, Moritanya, Namibya, Nijerya, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Togo, 

Uganda, Zimbabve şehirlerarası karayolu seyahatlerini sınırlandırmıştır.  
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Şehirlerarası Havayolu Seyahat Kısıtlaması Getirmiş Olan Ülkeler:  
 

Avrupa: 

Bulgaristan, Estonya, Fransa, Hırvayistan, Irlanda, Ispanya, Italya, Litvanya, Polonya, Portekiz, 

Romanya, Slovenya, Yunanistsn 

 

Doğu Avrupa: 

Moldova, Ukrayna 

 

Balkanlar: 

Bosna-Hersek, Sırbistan 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan 

 

Güney Asya: 

Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka 

 

Doğu Asya: 

Laos, Tayland, Vietnam 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün 

 

Asya-Pasifik: 

Yeni Zelanda 

 

Latin Amerika: 

Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, 

Ekvator, El Salvador, Guatemala, Kolombiya, Küba, Panama, Paraguay, Saint Kitts ve Nevis, 

Uruguay, Venezuela 

 

Afrika: 

Angola, Botsvana, Burkina Faso, Çad, Cibuti, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fildişi Sahili, 

Gabon, Gambiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Kongo 

Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Madagaskar, Mauritius, Moritanya, Namibya, 

Nijerya, Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda, Zimbabve 
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Karayolu ile Uluslararası Mal Taşımacılığına Sınırlama Getirmiş Olan 
Ülkeler:  
 

Avrupa: 

Romanya (karantina ve transit geçişlerde 48 saat uygulaması) 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Lübnan (şoförsüz seferlere izin verilmekte ya da test sonucu istenmektedir) uluslararası 

karayolu mal taşımacılığına sınırlama getirmiştir.  

 

Diplomatlara Kolaylık Sağlamış Olan Ülkeler:  
 

Avrupa: 

Belçika, Fransa, İspanya,  

 

Balkanlar: 

Kosova, Kuzey Makedonya 

 

Doğu Avrupa: 

Moldova, Ukrayna 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Moğolistan, Özbekistan 

 

Doğu Asya: 

Çin, Güney Kore 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Lübnan 

 

Latin Amerika: 

Antigua ve Barbuda  
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Kara Sınırlarını Uluslararası Kargo Taşımacılığına Açık tutmuş Olan 
Ülkeler:  
 

Avrupa: 

Almanya, Andorra, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, 

Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Irlanda, Ispanya, Isvec, Isviçre, Italya, Letonya, 

Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, 

Yunanistan 

 

Balkanlar: 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan 

 

Doğu Avrupa: 

Belarus, Moldova, Rusya, Ukrayna 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan 

 

Doğu Asya: 

Çin, Kamboçya, Güney Kore, Tayland, Vietnam 

 

Güney Asya: 

Afganistan, Bangladeş, Brunei, Endonezya, Malezya, Myanmar 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

BAE, Bahreyn, Fas, Irak, Iran, Israil, Mısır, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün 

 

Latin Amerika: 

Arjantin, Belize, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Guatemala, 

Kolombiya, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Surinam, Şili, Uruguay, Venezuela 

Kuzey Amerika: 

ABD, Kanada, Meksika 
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Afrika: 

Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Etiyopya, 

Fildişi Sahili, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Kongo 

Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Mali, Mozambik, Namibya, Nijer, 

Ruanda, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, Zimbabve 

 

 

Ülke İçinde Karayolu Kargo Taşımacılığını Açık Tutmuş Olan Ülkeler:  
 

Avrupa: 

Andorra, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, 

Finlandiya, Fransa, Hollanda, Irlanda, Ispanya, Isvec, Isviçre, Italya, Izlanda, Letonya, 

Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, 

Slovenya, Yunanistan 

 

Balkanlar: 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan 

 

Doğu Avrupa: 

Belarus, Moldova, Rusya, Ukrayna 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, 

Türkmenistan 

 

Doğu Asya: 

Çin, Japonya, Kamboçya, Güney Kore, Tayland, Vietnam 

Asya-Pasifik: 

Avustralya, Yeni Zelanda 

 

Güney Asya: 

Afganistan, Bangladeş, Brunei, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Malezya, Myanmar 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

BAE, Bahreyn, Fas, Irak, Iran, Israil, Kuveyt, Mısır, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün 

 

Latin Amerika: 

Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Belize, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, 

Ekvator, El Salvador, Guatemala, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Nikaragua, Panama, 
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Paraguay, Saint Lucia, Saint Kitts ve Nevis, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam, Şili, 

Trinidad ve Tobago, Uruguay, Venezuela 

Kuzey Amerika: 

ABD, Kanada 

 

Afrika: 

Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, 

Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kamerun, 

Kenya, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Mali, Mozambik, 

Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, 

Uganda, Zambiya, Zimbabve 

 

 

Havalimanları Uluslararası Kargo Taşımacılığına Açık Kalmış Olan 
Ülkeler: 
 

Avrupa: 

Almanya, Andorra, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, 

Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Irlanda, Ispanya, Isvec, Isviçre, Italya, Izlanda, KKTC, 

Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, 

Slovakya, Slovenya, Yunanistan 

 

Balkanlar: 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan 

 

Doğu Avrupa: 

Belarus, Moldova, Rusya, Ukrayna 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, 

Türkmenistan 

 

Doğu Asya: 

Çin, Japonya, Kamboçya, Güney Kore, Tayland, Vietnam 

Asya-Pasifik: 

Avustralya, Yeni Zelanda 
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Güney Asya: 

Afganistan, Bangladeş, Brunei, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Malezya, Myanmar 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

BAE, Bahreyn, Fas, Irak, Iran, Israil, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün 

 

Latin Amerika: 

Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Barbados, Belize, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, 

Dominika, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Nikaragua, 

Panama, Paraguay, Saint Lucia, Saint Kitts ve Nevis, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam, 

Şili, Trinidad ve Tobago, Uruguay, Venezuela 

Kuzey Amerika: 

ABD, Kanada 

 

Afrika: 

Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, 

Fildişi Sahili, Gabon, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, 

Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Mali, Mozambik, Namibya, 

Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, 

Zambiya, Zimbabve 

 

Limanları Uluslararası Kargo/Yük Taşımacılığına Açık Kalmış Olan 
Ülkeler: 
 

Avrupa: 

Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 

Hırvatistan, Hollanda, Irlanda, Ispanya, Isvec, Isviçre, Italya, Izlanda, KKTC, Letonya, 

Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, 

Slovenya, Yunanistan 

 

Balkanlar: 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan 

 

Doğu Avrupa: 

Belarus, Moldova, Rusya, Ukrayna 

 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, 

Türkmenistan 
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Doğu Asya: 

Çin, Japonya, Kamboçya, Güney Kore, Tayland, Vietnam 

Asya-Pasifik: 

Avustralya, Yeni Zelanda 

 

Güney Asya: 

Afganistan, Bangladeş, Brunei, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Malezya, Myanmar 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

BAE, Bahreyn, Cezayir, Fas, Irak, Iran, Israil, Kuveyt, Mısır, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün 

 

Latin Amerika: 

Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Barbados, Belize, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, 

Dominika, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Nikaragua, 

Panama, Paraguay, Saint Kitts ve Nevis, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam, Şili, 

Trinidad ve Tobago, Uruguay, Venezuela 

Kuzey Amerika: 

ABD, Kanada 

 

Afrika: 

Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, Fildişi 

Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, 

Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Madagaskar, Mali, Mauritius, 

Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Seyşeller, Somali, Sudan, 

Tanzanya, Togo, Uganda, Zambiya, Zimbabve 

 

Ülke İçinde Demiryolu İle Seyahat Kısıtlaması Uygulamış Olan Ülkeler: 
 

Avrupa: 

Belçika, Bulgaristan, Çekya, Fransa, Hırvatistan, Irlanda, Ispanya, Italya, Romanya, Slovenya, 

Yunanistan 

 

Balkanlar: 

Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Sırbistan 

 

Doğu Avrupa: 

Moldova, Ukrayna 
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Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan 

 

Asya-Pasifik: 

Yeni Zelanda 

 

Güney Asya: 

Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Sri Lanka 

Doğu Asya: 

Tayland, Vietnam 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Cezayir, Fas, Irak, Suudi Arabistan 

 

Latin Amerika: 

Belize, Bolivya, El Salvador, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Panama, Venezuela 

Afrika: 

Angola, Botsvana, Burkina Faso, Cibuti, Fildişi Sahili, Gabon, Güney Afrika Cumhuriyeti, 

Kenya, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Malavi, Namibya, 

Nijerya, Somali, Sudan, Zambiya, Zimbabve 

 

Demiryollarını Uluslararası Kargo Taşımacılığına Açık Tutmuş Olan 
Ülkeler: 
 

Avrupa: 

Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 

Fransa, Hırvatistan, Hollanda, Irlanda, Ispanya, Isvec, Isviçre, Italya, Letonya, Litvanya, 

Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan 

 

Balkanlar: 

Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan 

 

Doğu Avrupa: 

Moldova, Rusya, Ukrayna 
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Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, 

Türkmenistan 

 

Doğu Asya: 

Çin, Kamboçya, Güney Kore, Tayland, Vietnam  

Güney Asya: 

Afganistan, Endonezya, Hindistan, Malezya 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Fas, Cezayir, Irak, Israil, Suudi Arabistan 

 

Latin Amerika: 

Arjantin, Belize, Bolivya, El Salvador, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Panama, Venezuela 

Kuzey Amerika: 

Kanada 

 

Afrika: 

Angola, Botsvana, Burkina Faso, Cibuti, Fildişi Sahili, Gabon, Güney Afrika Cumhuriyeti, 

Kenya, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Malavi, Namibya, 

Nijerya, Somali, Sudan, Zimbabve 
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11. Salgının mevcut aşamada ülkenin genel siyasi, ekonomik, 

ticari ve mali durumuna etkileri 
 

Avrupa: 
Andorra: Salgın çerçevesinde elde edilen başarıya istinaden hükümete yönelik genel bir 

destekten bahsedilebilir. Ülke GSYİH'sinin %60'ını oluşturan turizm ve bağlı sektörlerde salgın 

kaynaklı bir gerileme yaşanacaktır. 

 

Almanya: Almanya’da koronavirüs salgını sebebiyle halihazırda ekonomik ve ticari 

faaliyetlerin %80 oranında azalmış olduğu tahmin edilmektedir. Alman Sanayi ve Ticaret 

Odaları Birliği'nin (DIHK) anketine göre Alman şirketlerinin yüzde 80’i cirolarında önemli 

düşüşler beklemektedir. 92 ülkede hizmet veren yaklaşık 4 bin firmanın yüzde 15'i gelirlerinin 

yarı yarıya azalmasından endişe ederken, her üç Alman firmasından biri likidite sıkıntısı 

yaşamaktan endişe etmektedir. Şirketlerin yüzde 45’i lojistik ve tedarik zincirinde 

karşılaştıkları güçlüklerden yakınırken, firmaların yüzde 29’u kriz nedeniyle gereksinim 

duydukları mal ve hizmetleri alamadıklarını kaydetmiştir.  

 

Avusturya: Yapılan anketlere göre, Avusturyalıların çoğunluğu Hükümetin koronavirüsle 

mücadelede başarılı olduğunu düşündüğü, ayrıca Avusturya'nın yayılmayla mücadelede diğer 

Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğuna inandığı bildirilmektedir.  Bu durum koalisyon 

Hükümetinde yer alan ÖVP ile Yeşiller’in oylarına olumlu olarak yansımaktadır. Ekonomik 

olarak, IMF verilerine göre Avusturya ekonomisi bu yıl %7 daralma tehlikesiyle karşı 

karşıyadır. Krizden en fazla olumsuz etkilenen sektör turizmdir. Şubat ayında 20 milyon 

gecelemeye karşın mevcut durumda oteller kapalıdır.  

 

Belçika: Belçika Şirketler Federasyonu (FEB), özel sektörün yaklaşık %40’ının faaliyetlerini 

tamamen durdurduğunu, alınan önlemlerin aynı şekilde devam ettirilmesinin ekonomiye 

maliyetinin haftada 2,3 milyar Avro olduğunu açıklamıştır.  

 

Çekya: Salgın genel olarak ülkenin siyasi hayatı üzerinde ciddi bir olumsuz etkide 

bulunmamış, Cumhurbaşkanı ve Hükümet arasındaki uyum muhafaza edilmiştir. Salgın, 

ekonomi alanında en olumsuz etkilerini, yolcu taşımacılığı yapan hava, karayolu ve demiryolu 

şirketleri üzerinde ve restoranlar, oteller gibi turizm işletmelerini kapsayan hizmet sektörü 

üzerinde göstermiştir. Gayrimenkul sektörünün (özellikle halihazırda kapalı olan kiralık 

dükkanlar) ciddi zararlar gördüğü ve ayrıca ekonomide tedarik zincirlerinin bozulması riskiyle 

karşı karşıya olunduğu belirtilmektedir. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, kriz sebebiyle 

işsizlik oranının %5’e yükselebileceğini açıklamıştır.  

ÇIKARIMLAR 

SALGIN NEREDEYSE HER ÜLKENİN SİYASİ, EKONOMİK, TİCARİ VE MALİ DURUMUNU 

DOĞRUDAN ETKİLEMİŞTİR. HÜKÜMETLER İÇİN BİRÇOK ALANDA GÜVENOYU 

SINAMASI TEŞKİL EDEN SALGIN, 2020 YILINDA SEÇİM GÖRECEK BAZI ÜLKELERDE 

SEÇİM TAKVİMLERİNİ DE DEĞİŞTİRMİŞTİR. SALGININ DÜNYADAKİ EKONOMİK 

DURUMU KÖTÜLEŞTİRECEĞİ HERKESÇE KABUL EDİLEN BİR GERÇEK OLMUŞTUR. 

ÜLKELER BU DURUMLA DAHA İYİ MÜCADELE EDEBİLMEK İÇİN ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER 

ALMAKTADIR. BU ÖNLEMLER NORMALLEŞME SÜREÇLERİ ÇERÇEVESİNDE SÜREKLİ 

BİÇİMDE GÖZDEN GEÇİRİLMEKTEDİR.  
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Bulgaristan: Kamuoyundaki ağırlıklı kanaat, Bulgaristan’da vaka sayısındaki artış hızı ve 

vefat sayısındaki düşük seyrin de olumlu etkisiyle, bu sürecin sağlık sektörü bakımından 

Borisov Hükümeti tarafından iyi yönetildiği yönündedir.  Bulgaristan Maliye Bakanlığı krizle 

ilgili en kötü senaryoya göre yapmış olduğu tahminlerinde GSYİH’nın %3 azalması ve işsizlik 

oranının %2 artış beklediğini, vergi ve sosyal sigorta gelirlerindeki düşüş nedeniyle bütçenin 

1,2 milyar Avro kayba uğramasının öngörüldüğünü, en iyi senaryoda 2020 yılında ülkenin %0,7 

büyümesini beklemektedir. Krizin Bulgaristan ekonomisine etkisi hakkında yapılan iyimser 

tahminlerde ise büyüme beklentisi %3’lerden, %1-2 seviyelerine düşürülmüş; bununla birlikte 

IMF başta olmak üzere bazı kuruluşlar 2020 yılı için küçülme (%3- 4 küçülme), düşük 

enflasyon (%1) ve yüksek işsizlik (%8) beklentisi olduğu açıklanmıştır. Makroekonomik veriler 

bağlamında düşük devlet borcu ve bütçe açığı ile mali istikrara sahip bir ekonomiye sahip 

Bulgaristan’da geleneksel olarak ekonomik büyüme güçlü iç tüketim tarafından 

desteklenmektedir. Ülkede, hanehalkı borç seviyesi düşük olmakla birlikte şirketlerinin %98‘i 

KOBİ olmasının ve bu firmaların yüksek borçlanma seviyelerinin krizin olumsuz etkilerini 

artırması beklenmektedir. 

 

Danimarka: Son anketlere göre, azınlık Hükümeti Sosyal Demokratların son seçimlerden 

(Haziran 2019) bu yana oylarını %5,6 oranında arttırdığı ve bugün bir seçim düzenlenmesi 

halinde oyların %31,5'ini almalarının öngörüldüğü belirtilmektedir.   COVID-19 salgınının, 

tüm ülkeler gibi Danimarka ekonomisini de menfi etkilemesi öngörülmektedir. Maliye Bakanı 

Wammen, salgın nedeniyle Danimarka ekonomisinin 2020 yılının ikinci çeyreğinde %3 ila %6 

oranında küçülmesinin beklendiğini, GSYİH’da 2020 yılı sonunda %5 ila %7 arasında düşüş 

yaşanabileceğini açıklamıştır. 

 

Fransa: Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa ekonomisinin 2020 yılında 

yüzde 8 oranında küçüleceğini, Fransız ekonomik faaliyetlerinin kriz önlemleri nedeniyle 

yüzde 35 oranında düşüş gösterdiğini, Fransız ekonomisi borçlanma durumunun 2020 yılı sonu 

itibariyle GSYİH’nin yüzde 115’e ulaşacağını, bütçe açığının GSYİH’ya oranının ise yüzde 9 

dolayında gerçekleşeceğini açıklamıştır. Ekonomik resesyonun 1945 yılından beri yaşanan en 

büyük durgunluğa işaret ettiği, sokağa çıkma yasağı sürecinde tahmin edilemeyen birçok 

gelişme olabileceği, özellikle yasağın uzamasıyla büyümenin daha da olumsuz etkilenebileceği 

belirtilmiştir. Hükümet ekonominin tekrar ayağa kalkmasının uzun, zor ve maliyetli olacağını 

açıklamıştır. Enflasyonun 2020 yılında %0,5 olarak öngörüldüğü, bu beklentinin en önemli 

nedeninin petrol fiyatlarındaki düşüş olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, hükümetin en önemli 

endişesinin enflasyon değil ekonomideki bazı alt sektörlerin tamamen kaybolması olduğu 

bildirilmiştir. 

 

Hollanda: Hollanda'da da COVID-19 salgını döneminde hükümete yönelik kamuoyu 

güveninde artış görülmekle birlikte (11 Nisan itibarıyla %75) çeşitli alanlarda muhalefetin 

Hükümetin COVID-19 bağlantılı politikalarına ilişkin eleştirileri de sürmektedir. Hollanda yaz 

aylarından itibaren seçim atmosferine girecek olup, salgının çeşitli sektörlere etkileri ve 

Hükümetin tedbirlerine ilişkin önümüzdeki dönemde yapılacak değerlendirmeler iç siyasi 

dinamikleri etkileyebilecek bir mahiyet arzedecektir. Ekonomide önemli ölçüde daralma 

görülmektedir. Salgından en çok etkilenen hizmetler sektörü ve özellikle "Horeca" (otel, 

restoran ve kafe) işletmeleri olmuştur. Ulaştırma sektörü yaklaşık %80, gıda dışı perakende 

sektörü yaklaşık %50 oranında ciro kaybı yaşamıştır. 2020 Ocak-Şubat döneminde imalat 

sanayiinde %1,7 daralma görülmüştür. Buna karşın, marketlerin cirolarında ise 2019 yılına göre 

%30'lara varan artış sözkonusudur. 

 

İrlanda: İrlanda Merkez Bankası, 3 Nisan 2020’de yayımladığı 2020 yılı ilk üç aylık 

bülteninde, koronavirüs salgınının ülke hazinesinde, 8.2 milyar Avro'su artan harcamalar 

ve 13.6 milyar Avro'su vergi kayıpları ve ilave sosyal yardımlardan kaynaklanan, toplam 
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21.8  milyar Avroluk  bir "delik" açacağı; geçen yıl 2.2 milyar Avro fazla veren bütçenin, bu 

yıl 19.9 milyar Avro açık vereceği; ekonominin mevcut koşullar altında  %8.3, mevcut 

tedbirlerin bir üç ay daha uygulanması halinde %15 daralacağı; işsizlik oranının yılın ikinci 

çeyreğinde %25'e yükseleceği; yarım milyondan fazla kişinin işini kaybedeceği uyarısında 

bulunmuştur.   

 

İspanya: Kamuoyu yoklamaları, halkın çoğunluğunun Hükümetin krizi yönetiminden memnun 

olmadığını, bununla birlikte muhalefet partilerinin de eleştirilerine son vererek krizden çıkış 

için Hükümetin çabalarına destek verilmesi ve birlikte çalışılması beklentisinin ağır bastığını 

göstermektedir. 14 Nisan günü açıklanan IMF raporunda, İspanya’nın GSMH’nın bu yıl %8 

azalacağı ve bu rakamla İspanya’nın AB içinde ekonomisi krizden en fazla etkilenen 3. ülke 

olacağı tahminleri yer almaktadır. Aynı rapora göre, ülkede işsizliğin %20’ye ulaşabileceği 

tahmin edilmektedir.  Bazı risk değerlendirme kuruluşları, halihazırda kamu borçları en yüksek 

AB ülkelerinden biri olan İspanya’da kamu açığının %10’a varabileceğini belirtmektedir.  

 

İsveç: Her ne kadar COVID-19 salgını karşısında alınan önlemlerin yetersizliğine muhalefet 

partilerinden eleştiriler gelmekle birlikte iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin bu süreçte 

kamuoyu desteğini artırdığı gözlemlenmektedir. Aşırı sağcı İsveç Demokratlarına olan destek 

ise düşmektedir. Hükümet, 2020 bahar bütçesi için hazırladığı öngörülerde 2020 yılı için 

GSYİH’nin %4,2 oranında azalmasının beklendiğini belirtmiştir. IMF ise bu oranın %6,8 

olarak gerçekleşeceğini öngörmüştür. Hükümet ayrıca, işsizlik oranının ise %9’a yükselmesini 

öngörmektedir. İsveç Halk İstihdam Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 2020 Mart ayında 

yeni işsizlik kayıtlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %89’luk artış yaşandığı 

belirtilmiştir. 

 

İsviçre: Siyasi bakımından, federal yapıya sahip İsviçre’de salgınla mücadelede kantonlar ile 

federal hükümet tarafından alınan tedbirler bakımından her iki düzey açısından da bazı 

alanlarda yetki aşımı yaşandığına dair gelişme ve tartışmalar bulunmaktadır. Federal Ekonomik 

İşler Devlet Sekreterliği, salgının ekonomi üzerine etkisinin başlangıçta öngörülenden hayli 

keskin biçimde kötüleştiğini, bu konuda en olumsuz senaryolarda ekonominin yüzde 7,1 ila 

yüzde 10,4 küçülebileceğinin hesaplandığını, bu çerçevede, toplam 90 milyar CHF tutarında 

hasıla kaybına yol açabilecek “V tipi resesyon” senaryosunda hasılanın 2020 yılında yüzde 7 

azalıp 2021 yılında yüzde 8 artmasının, toplam 170 milyar CHF’lik hasıla kaybına yol 

açabilecek “L tipi resesyon” senaryosunda ise hasılanın 2020 yılında yüzde 10 azalıp 2021 

yılında yüzde 3 artmasının öngörüldüğünü, bir dizi sektörün yıkıcı etkilere maruz kaldığını, 

örneğin, yeme-içme sektöründeki kaybın yüzde 80'in üzerinde olduğunu, perakende satış ve 

ulaşımda ise yüzde 50 ila 60 oranında üretim kaybı yaşandığını açıklamıştır. 

 

İtalya: Salgına karşı alınan önlemlerin hükümet ve özellikle ülkenin kuzeyindeki bölge 

yönetimleri arasında anlaşmazlıklara yol açtığı görülmektedir. Kriz en çok hizmet sektöründe 

gözlenmekte olup hem hizmet sağlayıcılar hem perakende üreticiler Mart ayında rekor düşüşler 

bildirmiştir. Ayrıca, tüketici ve iş dünyası güven endekslerinde keskin düşüşler görülmektedir. 

Salgının İtalya ekonomisi üzerine etkisi sadece turizm ve hizmetler sektörüyle sınırlı kalmamış, 

sanayi sektörü üzerinde de ciddi etkilere yol açmıştır. Milano borsası genel olarak diğer Avrupa 

borsalarından daha fazla düşüş göstermektedir. İtalya Genel İşletmeler, Mesleki Faaliyetler ve 

Serbest Meslek Konfederasyonu (Confcommercio) acil durum ve uygulanan karantina 

sonucunda tüketici harcamalarının 52 milyar Avro azalmasının beklendiğini, halihazırda 

yükselen tek kategorinin gıda olduğunu (bu yıl tüketim artış beklentisi %4,2), bununla beraber 

bu yıl talebin, ulaşımda %12,7; oteller ve restoranlarda ise %21,6 oranında azalmasının 

öngörüldüğünü açıklamıştır. 

 

KKTC: KKTC’nin 2020 mali yılı bütçesinde yaklaşık bir milyar TL açık öngörülmüş olmasına 

karşın, covid-19 sebebiyle, bu açığın 4 milyar TL’ye kadar çıkabileceği tahmin edilmektedir. 
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Covid-19 tedbirleri sebebiyle, ithalat olmak üzere, dış ticaret hacminde daralma 

beklenmektedir. 2019 yılında açıklanmış olan 2018 yılsonu verilerine göre, KKTC’nin dış 

ticaret açığı 1,7 milyar dolardır. Sözkonusu açığın, 912 milyon doları net turizm gelirleri ile, 

787 milyon doları ise net yüksek öğretim gelirleri ile finanse edilmiştir. Hali hazırda, covid-19 

tedbirleri nedeniyle turizm ve yüksek öğretim durmuş olduğundan, 2020 yılında, dış ticaret 

açığında ciddi artış gerçekleşeceği düşünülmektedir. 

 

(Ülkemizce tanınmayan GKRY’de turizm, ticaret, taşımacılık ve inşaat sektörleri,  covid-19 

salgınından en fazla etkilenen sektörler arasında bulunmaktadır. Rum Maliye Bakanlığı, GKRY 

ekonomisinin bu yıl %10 ile 13 arasında daralacağına, buna göre, 3,6 milyar ile 5 milyar Avro 

arasında ek kamu finansmanına ihtiyaç duyulacağına ilişkin açıklama yapmıştır. Öte yandan, 

GKRY’de, covid-19 ile ilgili bu gelişmelerin, iç siyasete etkisinin ise henüz sınırlı seviyede 

olduğunu söylemek mümkündür.) 

 

Lüksemburg: İktidardaki koalisyon hükümetinin Covid-19 krizini iyi yönettiği genel kanaattir. 

Sağlık krizinin başladığı andan itibaren muhalefet partilerinin alınan tedbirlere destek verdiği, 

eleştirel yaklaşımlarını olabildiğince askıya aldıkları gözlemlenmektedir. Covid-19’un sanayi 

endeksini menfi etkileyeceği, bunun da zaten tepe noktasına ulaşmış olan ve iniş eğilimi 

gösteren iş piyasası döngüsünün ekonomik konjonktürün başlıca bileşeni hane halkı 

tüketiminin daralmasına sebebiyet vereceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Keza Avro bölgesi 

ekonomilerin daha Covid-19 öncesinde daralma eğilimi göstermesi, öte yandan ABD ile ÇHC 

arasındaki ticaret savaşına bağlı dalgalanmaların etkilerinin büyüyecek olması, dışa açık 

Lüksemburg ekonomisinin büyüme hızını önemli ölçüde frenleyeceği ve iş piyasasının uzunca 

süre yavaşlamasına neden olacağı tahmine müsaittir. 

 

Norveç: Norveç siyaseti parlamento aracılığıyla salgınla mücadelede işbirliği imajı vermeyi 

başarmıştır. Yapılan anketlerde iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefet İşçi Partisi'nin 

konumlarını pekiştirdikleri, Muhafazakar Parti'nin çeşitli anketlerde oy oranını %5 civarında 

artırdığı görülmektedir.  

 

Polonya: Yürütülen ekonomik kriz idaresi şu ana dek genellikle başarılı görülmekte olup, 

Polonya’nın uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından notunun değiştirilmemesi de 

bunun bir göstergesini oluşturmaktadır. Polonya krizden önce de toplam borcunun GSMH ve 

genel bütçeye oranları bakımından avantajlı bir konumda olduğundan, kriz dönemindeki 

harcamalarının mali sistemine etkisi göreli olarak katlanılabilir oranlarda kalmaktadır. 

 

Portekiz: Ülke ekonomisinin %75'ini oluşturan hizmet sektörü ağır bir darbe almıştır, oteller, 

restoranlar, müzeler kapanmıştır, turizm durmuştur. Krizden en çok etkilenen otel ve 

restoranlarda çalışan 200 bin kişinin geleceği belirsizdir. Restoranların %55’i geçici, %7’si 

sürekli olarak kapatılmıştır. Bunun yarattığı gelir kaybı büyüktür. Tekstil sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların yarısının azalan ihracat nedeniyle iş kapatma/işten çıkarma düzenlemeleri 

çerçevesinde destek için ilgili kurumlara başvuruda bulunacağı yönünde tahminler 

bulunmaktadır. Otomobil Üreticileri Derneği, Mart ayındaki üretimin geçen yıla göre %46,1 

düştüğünü açıklamıştır. Otomotiv üreticisi Autoeuropa üretimi durdurma kararlarının 27 

Nisan’a kadar uzatıldığını açıklamıştır. 31 bin’in üzerinde şirket Hükümetin açıkladığı 

mekanizma kapsamında kapatma/işten çıkarma (lay off) başvurusunda bulunmuştur. 552 bin 

çalışanı etkileyecek düzenleme çerçevesinde Hükümet, çalışanın brüt gelirinin %70’ini 1905 

Avro tavanla karşılayacaktır. 

 

Romanya: Covid-19 salgınının küresel bir boyut almasıyla birlikte Hükümet, Haziran ayında 

gerçekleştirilecek yerel seçimlerin de belirsiz bir tarihe ertelenmesi kararını alarak, mevcut 

yerel idarecilerin görev süresini Aralık 2020’ye kadar uzatmıştır. Salgının Romanya ekonomisi 

üzerindeki etkilerine bakıldığında, Romanya İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası 



80 
 

tahminlerine göre %4,7 oranında daralma ve %7’nin üzerinde bütçe açığı öngörülmektedir. 

2019 yılında bütçe açığı %4,6 olarak gerçekleşmiştir. 955 bin kişi iş kaybı yaşamıştır. İşletme 

ciroları Mart ayında %30 oranında azalmış olup Nisan’da %40 azalma öngörülmektedir. 

Çalışma Bakanlığı, Olağanüstü Hal'in ilan edildiği 16 Mart tarihinden bu yana bir milyondan 

fazla istihdam sözleşmesinin iptal edildiğini açıklamıştır. Tüketim odaklı büyüme modeline 

dayanan Romanya ekonomisinin, IMF verilerine göre, %5 oranında küçülmesi 

öngörülmektedir. İlk iki ayda doğrudan yabancı yatırım miktarı geçen yıla göre 1 milyar Euro 

azalmış, geçen yıl 1,4 milyar Euro olan doğrudan yatırımlar bu yıl ilk iki ayda 400 milyon Euro 

seviyesine gerilemiştir. Anılan veriler çerçevesinde, işsizlik sayısında artış beklenmekte olup, 

bütçe açığının da artması öngörülmektedir. Nitekim, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 

ahiren yayınladığı istatistiklerde Romanya’daki bütçe açığının 2020’de %8 oranında 

gerçekleşeceğini tahmin etmektedir. 

 

Slovenya: Halihazırdaki tahminlere göre bu yıl Slovenya GSYHİ'sinin %5 ila %8 arasında 

küçülmesi beklenmektedir. Ekonomik açıdan AB'ye bağımlı olan Slovenya ekonomisinin 

koronavirüs salgınının yaratması beklenen ekonomik-mali-ticari hasardan ne kadar 

etkileneceği, AB'nin bu süreçteki genel gidişatına sıkı sıkıya bağlı olacaktır. 

 

Balkanlar:  
Karadağ: salgın sonrasındaki siyasi ortam önceki tartışmalı döneme göre nispeten daha 

sakindir. Karadağ ekonomisinin %76'sı gibi çok büyük bir kısmını hizmet sektörüdür. Salgın 

nedeniyle Karadağ'da sadece vatandaşların temel ihtiyaçlarının devamını sağlayacak 

faaliyetlere izin vermektedir. Dolayısıyla bu durum böyle devam ettiği takdirde, tüketim 

sektörünün ciddi yara alması muhtemeldir. Gayrisafi hasılasının %20'lik kısmını turizm 

gelirlerinden elde eden Karadağ'ın, önümüzdeki yaz aylarında yabancılara yönelik ülkeye giriş 

yasaklarını kaldırmaması halinde ekonomisinde ciddi daralma olması beklenmektedir. Dünya 

Bankası’nın son raporunda, turizm faaliyetinin Nisan-Mayıs aylarında azalacağı ve Haziran-

Temmuz aylarında da daha az belirgin düşüşlerin yaşanacağı senaryoda, büyüme tahmininin % 

-1,3'e düşmesi öngörülmektedir. Keza, son IMF raporu da ülkenin gayrisafi hasılasında %10 

oranında bir küçülmeye işaret etmektedir. Düşen talep ve düşük uluslararası emtia fiyatları göz 

önüne alındığında da enflasyonda artış yaşanması beklenmemektedir.  

 

Kosova: COVID-19 salgını sürecinde seyahat kısıtlamaları ile dünya ekonomisindeki 

yavaşlamanın turizm gelirleri, ihracat gelirleri, diaspora tarafından yapılan para transferleri ile 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki olumsuz etkisi Kosova ekonomisini olumsuz 

etkileyen dış faktörler; artan belirsizlik, ülke içi seyahat ve çalışma yasakları ise Kosova 

ekonomisini etkileyen olumsuz iç faktörler olarak ön plana çıkmakta, tüm bu nedenlerle esasen 

daha önce %5 büyümesi öngörülen Kosova ekonomisinin 2020 yılında %5 küçüleceğinin 

tahmin edildiği bildirilmektedir.  

 

Kuzey Makedonya: Salgının ülkenin siyasi durumuna en önemli etkisi 12 Nisan 2020 

tarihinde düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlerin ileri bir tarihe ertelenmesi olmuştur. 

Mevcut aşamada, seçim tarihinin belirlenememesi nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde kurulan 

ve eski İçişleri Bakanı Oliver Spasovski’nin Başbakanlığını yaptığı geçici teknik hükümet 

göreve devam etmektedir. Ülke çapında birçok sektördeki işletmenin geçici olarak 

kapatılması, sokağa çıkma yasağı ve sınır kapılarının kapatılması ekonomi üzerinde olumsuz 

etki yaratmıştır. Salgın, küçük ve dışa bağımlı ekonomiye sahip olan Kuzey 

Makedonya’da turizm ve hizmet sektörünü büyük ölçüde 

etkilemiştir. Sözkonusu tedbirler toplam çalışanların %15’ine istihdam sağlayan 

ve gayrısafi yurtiçi hasılada %20’lik paya sahip ticaret ile çalışanların %20’sine istihdam 

sağlayan ve gayrısafi yurtiçi hasılanın %19’luk payını oluşturan sanayi sektörü 

üzerinde de olumsuz etki yaratmıştır.  
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Doğu Avrupa: 
 Moldova: Moldova’da 2020 yılı Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Salgınla ve ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkileriyle 

mücadelede Cumhurbaşkanının yönlendirme ve talimatlarını izleyen Hükümetin başarısı, 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve müteakiben, hâlihazırda teknokrat bir koalisyondan oluşan 

Hükümetin akıbetini etkileyebilecektir.  Moldova Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre 

2019 yılında 11,95 milyar dolar olarak gerçekleşen GSYİH’nın, 2020 yılında en iyi senaryoyla 

%3 düşmesi beklenmektedir.   

 

Rusya: RF Merkezi Seçim Komisyonu, 5 Nisan ila 21 Haziran 2020 tarihleri arasında federe 

birimlerde düzenlenecek 102 yerel seçimin ise, Koronavirüs salgını bağlamında bölgelerde 

sözkonusu olabilecek "acil durum" sonlanıncaya kadar ertelenmesine karar vermiştir. Sayıştay 

Başkanı Kudrin, GSYH’de bu yıl %3 ila 5 oranında düşüş beklediğini açıklamıştır. (Bazı 

uzmanlar ekonomide %8 oranında küçülme yaşanabileceğini öne sürmektedir.) Sayıştay 

Başkanı ayrıca, işsizlik rakamlarının geçici olarak 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini 

belirtmiştir. Tahıl haricindeki temel ihtiyaç ürünlerinde ithalata bağımlı üretim yapısı nedeniyle 

tüketici fiyatlarında kaydadeğer artış beklenebilecektir. Açık kaynaklardaki verilere göre 

ithalatta karşılaşılan güçlükler nedeniyle halihazırda perakende sebze-meyve fiyatlarında artış 

oranı kimi bölgelerde %50’yi aşmıştır. Diğer taraftan, Rus Turizm Ajansı, turizm sektörünün 

2020 yılının ilk altı ayındaki kaybını 1,5 trilyon Ruble olarak açıklamıştır. Ulusal 

Derecelendirme Ajansı’nın yayımladığı analitik rapora göre Rusya’da koronavirüsten en çok 

etkilenen sektörlerin toplam kayıpları 18 trilyon Ruble’ye, işini kaybeden vatandaş sayısı ise 

15,5 milyona ulaşabilecektir. Ekonomik Kalkınma Bakanı, Rusya ekonomisini desteklemek 

amacıyla alınan önlemlerin toplam hacminin 2 trilyon Ruble’yi geçtiğini ifade etmiştir. 

 

Ukrayna: İşsizlik ve ürünlerde fiyat artışı açısından olumsuz etkilenmiştir.  

 

Orta Asya ve Kafkasya: 
Moğolistan: Moğol makamları kararlarını ve uygulamalarını samimi ve tıbbi endişeler yerine 

Haziran ayı sonunda yapılacak parlamento seçimleri ile partilerin milletvekili adayı belirleme 

süreçlerine ilişkin siyasi hesaplara göre belirlemeye başlamıştır. Covid-19’un Moğolistan 

ekonomisi üzerindeki etkisi, büyük oranda Çin’deki üretimin ve ekonominin genel seyrine göre 

değişim gösterecektir. Maden ihracatında yaşanan düşüşün devam etmesi durumunda ülkenin 

makro-ekonomik göstergelerinde ciddi bozulmalar olacaktır. İstihdamın yarısını karşılayan 

hizmet sektöründeki istihdam kaybının boyutu, alınan ekonomik tedbirlerin etkisine göre ileriki 

dönemde netleşecektir. Ülkeye tüm giriş çıkışların şimdilik 30 Nisan’a kadar durdurulmuş 

olması nedeniyle turizm sektörü sıkıntılar yaşamaktadır.  

 

Türkmenistan: Türkmenistan tarafınca Şubat ayından bu yana kademeli olarak alınan tedbirler 

neticesinde, ülkeye yük girişinde aksamalar ve sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunun bir 

sonucu olarak, ülkede ürün tedariğinde eksiklikler ve buna bağlı fiyat artışları görülmektedir. 

Ayrıca, COVID-19 salgını nedeniyle ÇHC’nin 2020 Ocak ve Şubat aylarında 

Türkmenistan’dan satın aldığı doğalgaza dair ithalat hacminin geçtiğimiz yılın aynı dönemine 

kıyasla %10.4 oranında azaldığı kaydedilmektedir. Bu itibarla, ÇHC’nin doğalgaz talebindeki 

düşüş ile birlikte, küresel piyasalarda petrol fiyatlarına bağlı olarak doğalgaz fiyatlarındaki 

düşüşün, ana gelir kaynağı doğalgaz ihracatı olan Türkmenistan’a döviz girişini azalttığı 

bilinmektedir. Keza resmi kur üzerinden 3.5 Türkmen Manatına tekabül eden 1 ABD Dolarının 

kara borsadaki fiyatı, 2018 yılından bu yana ilk defa 20 Türkmen Manatına yükselmiş ve 

halihazırda 20 Türkmen Manatının üstündedir. 
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Güney Asya: 
Butan: 750.000 nüfusa sahip Butan’da COVID-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan en 

fazla etkilenen sektörlerin başında 50.000’in üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlayan 

turizm sektörü gelmektedir. Komşuları Çin ve Hindistan’daki COVID-19 salgını nedeniyle 6 

Mart’tan itibaren yabancı turistlerin ülkeye girişlerinin yasaklandığı ülkede turizm durma 

noktasına gelmiştir. 

 

Hindistan: COVID-19 salgınının ülke siyasetine henüz doğrudan bir etkisi olmamıştır. 

Bununla birlikte, sözkonusu salgına bağlı olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağı ülkedeki 

ekonomik faaliyetleri ciddi bir şekilde etkilemiştir. Sözkonusu yasağın uygulandığı her bir 

günün Hint ekonomisinde yaklaşık 4,6 milyar dolar tutarında bir kayba yol açtığı 

kaydedilmektedir. Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından McKinsey’nin iyimser 

tahminlerine göre (3 Mayıs’ta sona erecek olan sokağa çıkma yasağı sonrası tedarik zincirinin 

çabuk toparlanması halinde) sözkonusu salgının ülke ekonomisine yaklaşık 130 milyar dolarlık 

bir maliyetinin olacağı kaydedilmektedir. Ülkede en fazla etkilenen sektörler arasında sırasıyla 

havacılık ve konaklama, otomotiv ve ileri sanayiler, inşa ve gayrimenkul, tekstil, lojistik ve yük 

taşımacılığının yer aldığı çeşitli raporlarda kaydedilmektedir. Öte yandan Körfez’de çalışan 8 

milyon kadar Hint işgücünün bir bölümünün işsiz kalması nedeniyle gönderecekleri dövizde 

ciddi düşme beklenebilir. Bazı Körfez ülkeleri Hint işgücünün bir kısmını Hindistan’a dönmeye 

zorlayabilir. 

 

Maldivler: Maldivler ekonomisi büyük ölçüde turizm gelirlerine bağımlıdır. Ülkenin 

GSYİH’sinin yaklaşık %28’ini ve döviz gelirlerinin yaklaşık %60’ını turizm oluşturmaktadır. 

Salgınla beraber turizm gelirlerinde önemli düşüş yaşanmıştır. Bununla bağlantılı olarak, ülke 

ekonomisinde daralma yaşanacağı ve ülkenin başta Çin’e olmak üzere dış borçlarını ödemekte 

sıkıntı yaşayabileceği beklenmektedir. 

 

Malezya: Ülke genelinde inşaatlar durdurulmuştur. Karantina sürecinde perakende satışları 

%60 oranında düşmüş olup, Mart ve Nisan ayları ihracat rakamlarında da keskin düşüş 

beklenmektedir.  

 

Nepal: Seyahat kısıtlamaları nedeniyle turizm sektörünün önemli ölçüde olumsuz etkilendiği 

belirtilmektedir. Bu yılı “Visit Nepal Year 2020” olarak ilan eden Nepal bu kapsamda 

öngördüğü etkinlikleri iptal etmiştir. Ülkedeki imalat sektörünün büyük çoğunluğunun Çin’den 

gelen hammadde akışının durması nedeniyle olumsuz etkilendiği kaydedilmektedir. Ayrıca, 

yurtdışında çalışan Nepalli işçilerin ülkelerine gönderdiği para havalelerinde işten çıkarılma 

gibi sebeplerden ötürü yaşanan düşüş de ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. İthalatın azalması 

nedeniyle Nepal’deki toptancılık ve perakende sektörü ile, büyük bölümü Çin’den gelen inşaat 

malzemelerinin azalması nedeniyle inşaat sektörünün de olumsuz etkilendiği kaydedilmektedir. 

 

Sri Lanka: Ulusal Seçim Komisyonu, koronavirüs salgını nedeniyle seçimlerin 25 Nisan’da 

gerçekleştirilemeyeceğini ve süresiz olarak ertelendiğini duyurmuştur. Yeni seçim tarihi henüz 

kesinleşmemiştir. Sri Lanka Merkez Bankası raporuna göre, Şubat ayında 7,9 milyar Dolar olan 

Sri Lanka’nın resmi brüt rezervlerinin toplamı Mart sonu itibariyle yaklaşık 7,6 milyar Dolardır. 

Mart sonu itibariyle döviz rezervleri ise 7,1 milyon Dolar seviyesindedir. Merkez Bankası 

raporuna göre Sri Lanka’da enflasyon oranı Şubat ayında %6,2 iken Mart ayında %5,4’e 

düşmüş, gıda ürün fiyatlarının azalması nedeniyle sözkonusu düşüşün yaşandığı, öte yandan, 

sağlık ve ulaştırma gibi sektörlerde ürün fiyatlarının artış gösterdiği Merkez Bankası tarafından 

ifade edilmiştir. Dünya Bankasının “South Asia Economic Focus: The Cursed Blessing of 

Public Banks” başlıklı raporunda, Sri Lanka ekonomisinin %3 oranında küçüleceği 

belirtilmekte, toplam borcun Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) oranının %91,6’ya, bütçe 

ağının GSYİH’e oranının ise %9,8’e yükseleceği uyarısı yapılmaktadır. Bütçe açığı ve borç 
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seviyesinin artmasının piyasa duyarlılığını da olumsuz etkileyeceği, Sri Lanka’nın 2020’de dış 

borç geri ödemelerinin 4,8 milyar Dolar olmasının öngörüldüğü, 1 milyar Dolarlık kısmının 

Eylül 2020’ye kadar ödenmesi gerektiği de raporda belirtilmektedir. Dünya Bankasının Sri 

Lanka ve diğer Güney Asya ülkelerinin koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl en kötü büyüme 

performasını gösteren ülkeler olacağını, sekiz ülkeyi kapsayan Güney Asya bölgesi ülkelerinin 

büyüme oranlarının bu yıl %1,8 ila %2,8 arasında olmasının öngörüldüğünü açıkladığı basında 

yer almıştır. 

 

Doğu Asya: 
Çin: Salgın Çin ekonomisini Batı ülkeleri kadar etkilememiş olsa da ekonomik büyümeye 

büyük bir sekte vurmuş bulunmaktadır. Çin ekonomisi GSMH istatistiklerinin çeyreklik bazda 

tutulmaya başlandığı 1992 yılından beri ilk kez bir çeyrekte küçülmüştür. Çin’in 2020 ilk 

çeyrek daralması %6,8 olmuştur. 

 

Japonya: Başbakan Abe ve kabinesinin kaderini ülke ekonomisinin safahatının belirleyeceği 

görüşü yaygındır. Japonya'nın ekonomisinde durgunluk endişeleri varken ilaveten salgın 

dolayısıyla ülke ekonomisi dış ticaret ve turizmde ciddi derecede yara almıştır. 

 

Asya Pasifik: 
Avustralya: Yapılan araştırmalarda ülke ekonomisinin belirli bir oranda küçüleceği 

gözlemlenmektedir.  

 

Yeni Zelanda: GSYİH’nin (GDP) ikinci çeyrekte %15, 2020’de ise yıllık %5 düşebileceği, %4 

seviyelerinde seyreden işsizliğin %10’a ulaşabileceği, YZ’nin borcu 100 milyar NZD’yi 

bulabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte, çeşitli uzman ve kurumların açıkladıkları en iyi 

ve en kötü senaryolar farklılık arzedebilmektedir. 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 
Fas: Ekonomibib durunu kötü olup, devlet bütçesinin tek başına sağlık sektörünğ, ekonomiyi 

ve yoksul kesimleri desteklemek için yetersiz kalacağı bilinmektedir. 

 

Irak: Koronavirüs salgını ülkedeki iktisadi durumu, petrol fiyatlarını düşürerek, dolaylı olarak 

etkilemiştir. Zira, pandemi nedeniyle petrol fiyatları 20-30 ABD Doları beher varil seviyesine 

düşmüştür. Öte yandan, halen parlamentoda onaylanamayan 2020 bütçesi hazırlanırken, çok 

düşük bir öngörü olan 59-60 ABD Doları beher varil üzerinden hazırlanmıştır. Bütün gelir 

kalemleri petrol üzerine kurulu bütçede, petrolün varilinin mezkur meblağdan ihracının 

öngörüldüğü hâlde dahi 60 milyar ABD Doları açık öngörülmüştür. Keza, ülkede nakit 

sıkıntısının da başladığı belirtilmektedir.  

 

İran: Salgının iyi yönetilemediğine ilişkin eleştiriler, salgının ülkede ilk olarak ortaya çıktığı 

dönemde yetkililerin bunu gizlediğine yönelik iddialar göz önüne alındığında, iç siyasette ve 

halk ile Hükümet arasında yeni çatlakların ortaya çıkması olasıdır. 

 

Lübnan: C-19 ile mücadele kapsamında 15 Mart’tan bu yana uygulanagelen kısıtlamalar 

nedeniyle, günlük işlerde ve yevmiye usulü çalışanlar, hizmet sektöründe faaliyet gösterenler, 

taksici ve kamyoncular başta olmak üzere ulaşım ve nakliye alanlarından hayatlarını kazananlar 

tüm gelir kaynaklarını yitirmiştir.  

 

Kuveyt: Siyasi ve sosyal bakımdan, normal şartlarda Kuveyt’in en önemli sorunlarından biri 

olan ve herhangi bir kırılma döneminde ciddi kriz potansiyeli barındıran ülkenin yaklaşık 
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%75’ni oluşturan yabancı nüfus sorunu salgın bağlamında Kuveyt’in en önemli gündem 

maddelerinden biri haline gelmiştir. Zira Hindistan, Mısır, Bangladeş ve Sri-Lanka gibi 

ülkelerden gelen yabancılar gerek yaşam koşulları nedeniyle enfekte olmaya yatkın olmaları 

gerekse sağlık sistemi için oluşturdukları ilave yük bakımından Kuveyt için endişe kaynağıdır. 

Bazı yorumlarda, sorun “saatli bomba” olarak nitelendirilmektedir. Kuveyt, bu bağlamda, 

yabancıların gönderilmesi için gerek içeride gerek ikili düzeyde çabalarda bulunsa da henüz 

sözkonusu kitleden çok küçük bir kısmı ülkeyi terketmiştir. Hindistan ve Mısır’ın 

vatandaşlarını kabul etmeye yanaşmadığı iddia edilmektedir.    

    

Kuzey Amerika: 
ABD: ABD’de geçtiğimiz bir ay içerisinde işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 

22,4 milyona ulaşmıştır. ABD'de ekonomik faaliyetlerin bir aydan uzun süre durma noktasına 

gelmesiyle, ABD ekonomisinin yönelik yıl sonu tahminleri de olumsuz yönde revize edilmiştir. 

IMF, 2020 yılı ABD işsizlik oranı beklentisini %10,4 seviyesine yükseltmiş; ABD 

ekonomisinin %5,9 daralmasının beklendiğini bildirmiştir. ABD siyasetindeki kutuplaşma 

salgın döneminde de devam etmektedir. Demokratlar, Trump Yönetimi'nin salgınla 

mücadelede gerekli tedbirleri almakta geciktiğini ve süreci iyi yönetemediğini savunmaktadır.  

 

Kanada: Covid-19 salgını öncesinde ayrılıkçı söylemlerin görüldüğü Kebek ve Alberta 

eyaletlerinin, salgınla beraber federal hükümetle işbirliği içinde hareket etmeye özen 

göstermesi ülke siyasetindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. 

Bu bağlamda, federe birimler ile federal hükümet arasındaki mevcut ilişkinin bir benzerinin 

daha önce görülmediği dile getirilen hususlar arasındadır. Covid-19 salgını nedeniyle ülke 

ekonomisi büyük ölçüde durma noktasına gelmiştir. Salgınla mücadele çerçevesinde yüksek 

miktarlarda yapılan kamu harcamaları ekonomi üzerinde ilave baskı oluşturmaktadır. Bu 

çerçevede, Şubat ayında %5,6 olarak açıklanan işsizlik oranının halihazırda %20’ye çıkmış 

olabileceği belirtilmektedir. Salgınla mücadele kapsamında ahiren alınan ilave tedbirlerle 

birlikte, 2021 yılı bütçe açığının gayrisafi milli hasılanın %8,5’ine tekabül edecek şekilde 184 

milyar Kanada Dolarına ulaşmasının beklendiği belirtilmekte, bu meblağın küresel mali kriz 

nedeniyle 2009 yılında kaydedilen bütçe açığının üç katından fazlasına denk geldiği 

kaydedilmektedir. Ayrıca, IMF tarafından yayımlanan bir rapora göre, salgının etkilerinin 

2020’nin ikinci yarısından itibaren ortadan kalkacağı varsayımı çerçevesinde, Kanada 

ekonomisinin yıl sonunda %6,2 oranında küçülmüş olacağı tahmin edilmektedir. 

 

Latin Amerika: 
Antigua ve Barbuda: Covid-19 Salgınından, turizm başta olmak üzere, tüm sektörlerin 

yanısıra, müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinin de olumsuz etkilenmesi 

beklenmektedir. Mecburi olmayan tüm ekonomik, sosyal ve siyasi faaliyetler durdurulmuş 

olduğundan, ülke salgınla mücadele edebilmek için dış desteğe ihtiyaç duymaktadır. 

  

Belize: Ülkede turizmin durmuş olması nedeniyle Ekonomi en önemli çarkını kaybetmiştir. 

Salgın nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde ticarette yavaşlamıştır. Bu aşamada salgının 

ülkenin siyasi durumuna bir etkisi bulunmamaktadır. 

 

Brezilya: Eyalet valiliklerince alınan işyerlerinin kapatılması gibi izolasyon tedbirlerini her 

fırsatta eleştiren ve bunlara son verilmesini savunan Devlet Başkanı Bolsonaro’nun salgınla 

mücadele politikasının ülkede kutuplaşmanın artmasına ve Bolsonaro’yu bir ölçüde 

yalnızlaştırdığı görülmektedir. 2020 yılı için büyüme tahminleri düşürülmüştür. Bu bağlamda, 

tahminler %0,02 ila- %1,2 aralığındadır. İşsizliğin artacağı öngörülmektedir. Küresel 

ekonomideki yavaşlamayla bağlantılı olarak dış ticaret hacminin de düşmesi beklenmektedir. 
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Sanayii sektöründe ara madde ithalatı nedeniyle üretim zincirinde aksamalar yaşanmıştır. 

Hizmetler sektöründe dış ve iç turizmin durması, alışveriş merkezleri, lokantalar, sinemalar ve 

sair yerlerin kapalı olması sebebiyle iç talep düşmüştür. Borsa, salgının etkisiyle büyük değer 

kaybetmiştir. 4 Mart itibariyle 107.224 değerinden işlem görürken, 23 Mart günü %40 değer 

kaybederek 63.569 değerine kadar düşmüş, bilahare bir miktar toparlanmıştır. Keza yerel para 

birimi Şubat ayı başındaki 4,28 değerinden halihazırda 5,25 seviyelerine gelmiştir. 

 

Peru: Salgın Peru'da siyasi açıdan önemli bir soruna yol açmamıştır. Peru'nun önemli gelir 

kaynaklarından olan turizm, gastronomi ve tekstil sektörleri ağır darbe almıştır. 

 

Şili: Anayasanın değiştirilmesine ilişkin olarak Nisan ayında yapılması öngörülmüş olan 

referandum 25 Kasım’a ertelenmiştir. Şili Merkez Bankası, COVID-19 salgını dolayısıyla 

girilen süreçte, ulusal ekonominin 2020 yılı sonunda %1,5 ila %2,5 kadar küçülebileceğinin 

hesaplandığını açıklamıştır. 

 

Venezuela: COVID-19 salgını öncesinde, Venezuela hükümeti ile muhalefet partileri arasında 

başlatılan diyalog süreçlerinin salgın nedeniyle sekteye uğradığı söylenebilir. Salgın öncesinde 

de çeşitli sıkıntılarla boğuşan ve yaptırımlar nedeniyle dış dünyayla günlük ticareti durma 

noktasına gelen Venezuela ekonomisinin, COVID-19 salgınının etkilerini diğer ülkelere göre 

daha kolay hazmedebildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Salgının ekonomiyi bulunduğu 

noktadan daha geriye götüremeyeceği düşüncesiyle tüm işyerlerinin kapatılması gibi ciddi, 

radikal önlemler alınabilmiş, zaten az sayıda olan uluslararası uçuşlar anında 

durdurulabilmiştir. Yaptırımlar nedeniyle dış borçlanmanın mümkün olmaması, ülkede 

havaalanı, köprü, yol inşaatları gibi büyük altyapı yatırımları bulunmadığından devletin 

geleceğe yönelik mali yükümlülüklerinin az olması, alınabilecek tedbirler bakımından 

hükümetin elindeki seçenekleri çoğaltmaktadır. 

 

Afrika: 
Angola: İhracat gelirlerinin %96’sını petrolden elde ediyor olması dolayısıyla küresel petrol 

fiyatlarına tam olarak bağımlı ve ithalata dayalı son derece kırılgan bir ekonomiye sahip 

Angola’da, petrol fiyatlarında yaşanan kriz ve neredeyse eş zamanlı ortaya çıkan Covid-19 

salgını Uluslararası Para Fonu (IMF) ile başarıyla yürütülen ekonomik reform sürecine darbe 

vurmuş, bu da hem siyasi hem de toplumsal hassasiyetleri arttırmıştır. 

 

Botsvana: Salgın, Botsvana’nın en büyük iki gelir kaynağı olan elmas ve turizm sektörlerini 

vurmuştur. Küresel ekonomik belirsizlik ve özellikle ABD, İngiltere, Brüksel, ÇHC, Hindistan 

gibi başlıca ham elmas pazarlarındaki durgunluk nedeniyle, Botsvana ekonomisinin temel gelir 

kaynağı olan elmas fiyatları ve satışları düşmüştür. Botsvana Hükümeti’nin elmas sektöründeki 

ortağı De Beers’ın satışları Şubat ayında % 36 azalmıştır. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Mart 

ve Nisan ayı satışları gerçekleşememiştir. Salgınla bağlantılı gelişmelerden ağır darbe alan 

diğer sektör turizm ve ağırlamadır. GDP’nin yaklaşık %5’ini oluşturan turizm sektörü, ülkenin 

ihracat gelirlerinde ikinci kalemdir. Özellikle istihdam açısından önem taşıyan turizm, seyahat 

yasakları ve OHAL uygulamaları nedeniyle tamamen durmuştur.  

 

Çad: Şimdilik ülkede bir gıda ve tüketim malzemeleri krizi yoktur. Fiyatlarda aşırı bir 

yükselme yoktur. Ancak salgının ve salgına karşı alınan önlemlerin süresinin uzaması 

durumunda bu koşullar değişebilir. Sürenin uzaması işsizliği de doğrudan etkileyecektir.  

 

Etiyopya: Daha önce 29 Ağustos 2020'de yapılması kararlaştırılan genel seçimler, salgın 

nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelenmiştir. Bu durum, normal şartlarda Eylül 2020 sonunda 

görev süresi dolacak olan Hükümetin meşruiyetinin özellikle ülkedeki bazı muhalif çevreler 

tarafından sorgulanmasına ve gerginliklerin yaşanmasına neden olabilecektir. Covid-19 salgını, 
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sağlık sektörünün harcamalarını arttırmış, Bunun mali dengeler bakımdan Etiyopya Devletine 

büyük yük getireceği öngörülmektedir. Ayrıca uluslararası ticaret, üretim ve hizmet sektörleri 

salgından olumsuz etkilenen alanların başında gelmektedir. Örneğin Etiyopya Havayollarının 

şimdiden 550 milyon ABD Doları zarar ettiği belirtilmektedir. Özellikle hizmet sektörünün 

Etiyopya GSMH’sinin %45’ni oluşturduğu düşünüldüğünde, hizmet sektörü kazançlarının 

azalmasının, büyümeyi ve istihdam rakamlarını düşürmesi beklenmektedir. Bu çerçevede 

Etiyopya Hükümeti, özel sektörün salgının meydana getirdiği krizden en az etkilenmesini 

teminen bir takım iyileştirici destek paketleri üzerinde çalışmaktadır.  

 

Gana: Pandemi kaynaklı küresel durgunluk beklentisi, 2017'den bu yana dünyanın en hızlı 

büyüyen ve Sahraaltı Afrika'nın en fazla yatırım çeken ülkeleri arasında girmeyi ve En Az 

gelişmiş Ülkeler Grubu'ndan çıkmayı başaran Gana'nın kalkınma hamlesini yavaşlatacaktır. 

Gana'nın 2018 yılında yakaladığı 2,8 milyar Dolar tutarındaki doğrudan dış yatırım düzeyi ile 

2,6 milyar Dolar tutarındaki net portföy yatırımlarının düşmesi beklentisi mevcuttur. Altın 

haricinde öne çıkan ihraç kalemlerinde (petrol, kakao, boksit, demir) gelir kaybı 

beklenmektedir. Ülkeye döviz kazandıran dördüncü büyük sektör olan turizm ve ağırlama 

açısından durum hem yatırımların geri dönüşünün sağlanması hem istihdam boyutuyla kaygı 

vericidir. Bu yıl Gana'nın vergi geliri kaybının 2.2. milyar Dolar olacağı, %4,7 olarak öngörülen 

bütçe açığının %7,8'e yükselerek son üç yılın kazanımlarını eriteceği ve pandeminin ekonomiye 

toplam maliyetinin 9,5 milyar Gana Cedi'sine (takriben 1,5 milyar Dolar) ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. 2020 yılı Gana büyüme tahmini %6,8'den %2,6'ya indirilmiş olup, pandemiyle 

mücadele için alınan tedbirlerin uzaması durumunda %1,5 düzeyine doğru revize edileceği ve 

bunun son 37 yılın en düşük büyüme hızı olacağı söylenmektedir.  

 

Güney Afrika Cumhuriyeti: GAC, Covid-19 salgını sonucunda oluşan küresel iktisadi 

faaliyetlerdeki daralma ve finansal piyasalardaki belirsizlik ortamına, ulusal ekonomisi oldukça 

kırılgan durumdayken maruz kalmıştır. Ülkenin mali dengeleri de kamu iktisadi teşebbüslerinin 

yüksek borçlulukları ve bu kapsamda yürürlüğe konulan kurtarma paketleri nedeniyle ciddi 

ölçüde bozulmuştur. Elektrik arzına ilişkin sıkıntı büyümektedir. Kamu mali dengelerini 

toparlayacak ve büyümeyi sağlayacak ekonomik reform hamlelerini hızla yürürlüğe koyacak 

kararlılık gösterilememektedir. İstihdam yaratan ekonomik büyümenin sağlanamaması 

nedeniyle işsizlik giderek artmakta; kamunun borçluluğu hızla yükselmektedir. Pandeminin bu 

olumsuz tabloyu daha vahim şekilde etkilediği açıktır. GAC’nin dış ticareti ve ulusal 

ekonomisi, salgının başta ÇHC olmak üzere GAC’nin geleneksel büyük pazarları Almanya, 

İngiltere, ABD, Fransa, İtalya, Hindistan gibi ülkelerdeki yansıması nedeniyle misliyle olumsuz 

etkilenmiştir. Sınırlar mal ticaretine açık olmakla birlikte, temel ürün ve hizmet olarak 

nitelenmeyen sektörlerde üretimin durmuş olması ve kişi hareketliliğinin ciddi ölçüde 

sınırlanmış olması ticarette düşüşü de kaçınılmaz kılmaktadır. Açıklanan mali destek 

programlarının orta vadede özel sektörü ayakta tutabilecek etkiyi gösterip göstermeyeceğini 

öngörmek bu aşamada zordur. 

 

Güney Sudan: Dünya Bankası, Covid-19 nedeniyle Sahraaltı Afrika’da 25 yıl sonra ilk kez 

ekonomik durgunluk yaşanmasını beklemektedir. Olası ekonomik durgunluğun ve petrol 

fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı düşüşün, dışa bağımlı, iflasını açıklamış ve toplam 

ihracatının yüzde 98’i petrole dayanan Güney Sudan ekonomisini olumsuz etkilemesi 

kaçınılmazdır. 

 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Covid-19 salgını, halihazırda birçok sınamayla karşı 

karşıya olan, kırılgan bir yapıya sahip KDC için her açıdan ilave bir sınamayı teşkil etmektedir. 

Ülkedeki güvenlik sorunu gözönüne alındığında ciddi bir buhranı tetikleyebilecek olan salgının, 

ülkedeki muhalif tarafların siyasi emelleri için bir kaldıraç olarak kullanılması da mümkündür. 
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Mozambik: Koronavirüs salgınının zaten kırılgan olan Mozambik ekonomisi üzerindeki 

etkilerinin, geçmiş dönemlerde yaşanan olumsuz gelişmelere nispeten çok daha yoğun olacağı 

tahmin edilmektedir. Olumsuz ekonomik beklentiler ışığında, büyüme tahminlerinde de 

revizyona gidildiği, bu çerçevede 2020 yılı için yapılan büyüme oranı tahmininin %3,8’den 

%2,2’ye çekildiği görülmektedir. 2019 yılında İdai ve Kenneth kasırgalarının yol açtığı yıkım 

neticesinde %1,9 olarak gerçekleşen büyümenin bu kez koronavirüs salgını nedeniyle benzer 

bir düzeyde gerçekleşeceği tahmine müsaittir. Salgının dünyada yayılmaya başlamasından 

itibaren yerel para birimi Metikal ABD Doları ve Avro karşısında değer kaybetmiştir. Bu durum 

da ekonomi üzerinde ilave bir baskı yaratmaktadır. Belli başlı ticaret ortakları ÇHC, Japonya, 

AB ülkeleri olan Mozambik’in ticari kısıtlamalar nedeniyle özellikle ihracat bakımından 

kaydadeğer güçlüklerle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Mevcut durumdan özellikle su 

ürünleri ve kaju fıstığı ihracatının zarar göreceği, diğer taraftan ekonominin kömür, alüminyum, 

şeker ve pamuk gibi hammaddelerin ihracatına bağımlı olmasının da küresel düzeyde 

yaşanması beklenen durgunluğa karşı ülkeyi korunmasız bırakacağı değerlendirilmektedir. 

Halihazırda dahi salgından en fazla etkilenen sektörlerden birisinin turizm olduğu 

görülmektedir. Nitekim, turizm ve otelcilik sektöründe 2020 yılı için %3 olarak yapılan sektörel 

büyüme tahmini ilk aşamada %0,5’e çekilmiştir.   Bugüne kadarki gelişmeler ışığında 

sektördeki küçülmenin %22 ilâ %39 arasında olabileceği konuşulmaktadır.  

 

Nijer: Nijer Maliye Bakanlığı, Covid-19'un ekonominin genel durumuna ilişkin esasen bir 

çalışma yapmıştır. Bu çerçevede, Nijer ekonomisinin 2020 yılı büyüme beklentisi %6,9’dan 

%4,1’e; enflasyon beklentisi ise %4,4- %7,9 bandına revize edilmiş; istihdamdaki gerilemenin 

%2,4, maaş kaybının ise %1,8 nispetlerinde gerçekleşmesi hesaplanmış; bütçe gelirlerinin, 

Nijer’in 2020 yılı GSYİH’sinin %1,1’ine tekabül eden bir oranda azalması; bütçe açığının ise 

yine GSYİH temelinde %2,6’dan %3,7’ye yükselmesi öngörülmüştür. 

 

Nijerya: Salgının küresel piyasalarda durgunluk yaratması ve talep eksikliği ile petrol 

fiyatlarının düşmesi, Nijerya açısından salgının en büyük olumsuz etkisini oluşturmaktadır. Bu 

nedenle, Federal Hükümet yıllık bütçesinde kesintiye gitmiş ve ulusal para Naira’yı devalüe 

etmek zorunda kalmıştır. Salgının küresel etkilerinin devam etmesi halinde, Nijerya’ya siyasi 

ve ekonomik uzun vadeli ciddi sorunlar yaratma potansiyeli mevcuttur. 

 

Senegal: Ülkedeki siyasi çevrelerin bu süreçte keskin tartışmalara girmekten kaçındığı 

gözlemlenmektedir. Salgın nedeniyle ülke ekonomisinde 2020 yılına ilişkin %6,8 olan büyüme 

tahmini %3 olarak güncellenmiştir. Salgınla mücadele kapsamında, hükümet 1,5 milyar Avro 

tutarında bir destek paketi açıklamış ancak paketin ağırlıklı olarak iç ticaretin devamlılığı, 

makro ekonomik istikrarın korunması, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve temel gıda 

ihtiyaçlarının giderilmesi kapsamında kullanılacağı belirtilmiştir. Büyük çaplı yatırımların 

ikinci planda kalacağı tahmine müsaittir. 

 

Somali: Somali yönetiminin ana gelirleri yabancı ülkelerin yapmış oldukları doğrudan bütçe 

destekleri ile gümrük vergilerinin yanısıra büyük kısmı Mogadişu’da olmak üzere 

toplayabildikleri vergiler, liman ve havalimanı işletmesinden elde edilen gelirlerden 

oluşmaktadır. Havalimanı önce uluslararası uçuşlara, daha sonra da iç uçuşlara kapatılmıştır. 

Ayrıca, Somalilerce yaygın olarak tüketilen Khat’ın (yemen otu) ticareti ağırlıklı olarak Kenya 

üzerinden havayoluyla yapılmakta olup, Somali’de önemli bir tüketim maddesidir. Sözkonusu 

ürün kayıtlı olarak ülkeye girmesinden ötürü üründen alınan vergiler Federal Hükümet’in 

önemli bir gelir kaynağıdır. Covid-19 salgını nedeniyle havaalanlarına getirilen kısıtlamalar 

Hükümeti sivil havacılık hizmetlerinden elde edilen gelirler ile khat ticaretinden sağlanan 

vergilerden mahrum bırakmıştır. 

 

(Somaliland: Salgın SL dış politika faaliyetlerini, özellikle SL’ın uluslararası tanınma 

yönündeki çabalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Ülkemizin Somali-Somaliland Görüşmeleri 
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girişimine ilişkin faaliyetleri de salgın nedeniyle yavaşlamıştır. SL ekonomisi yüksek oranda 

ithalata dayanmaktadır. İthalattan tüketiciye olan tedarik zinciri aynı zamanda büyük oranda 

istihdam sağlamaktadır. Salgının başlangıç döneminde olması nedeniyle, henüz gözle görülür 

bir sıkıntı olmamakla birlikte dış tedarikçilerin ve uluslararası ulaştırma şirketlerinin alacağı 

kısıtlama tedbirleri, gıda, ilaç, yakıt, yapı malzemesi gibi maddelerde dışa bağımlı olan SL’de 

yokluklara ve işten çıkarmalara yol açacağı değerlendirilmektedir. SL ekonomisinin en önemli 

kalemi başta deve olmak üzere canlı hayvan ihracatıdır. Suudi Arabistan yıl boyunca 

sürdürdüğü SL’dan canlı hayvan ithalatını hac döneminde kaldırmakta ve yaklaşık 2 milyon 

baş canlı hayvan Suudi Arabistan’a ihraç edilmektedir. Salgın nedeniyle bu yıl Suudi 

Arabistan’ın canlı hayvan ithalat yasağını sürdürmesi halinde SL’lı hayvan üreticilerinin büyük 

sıkıntıya düşecekleri düşünülmektedir. Diyasporanın yıllık ortalama doğrudan gönderdiği 600 

milyon ABD Dolarının yanısıra, yatırımların ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle diyasporanın 

SL’ı ziyaretleri sırasında yaptıkları harcamalardan elde edilecek gelirlerin düşeceği 

anlaşılmaktadır.) 

 

Sudan: Salgının Sudan'daki mevcut siyasi ve ekonomik dengesizlik durumunu daha da 

ciddileştirecek bir mahiyete bürünmesi imkan dahilindedir. Geçtiğimiz hafta muhalif cenahlar 

tarafından Başbakan Abdalla Hamdok'un istifası istenmiş ve kısa sürede 1 ABD Doları 142 

Sudan Pound'u seviyesine yükselmiştir. Halkı halihazırda derin bir yoksulluk kıskacında 

bulunan Sudan'ın salgının yayılması durumunda çok daha müşkül durumda kalması 

mümkündür. 
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12. Salgın sona erdikten sonra, salgının yarattığı hasarın ülkenin 

ekonomik, ticari ve mali uygulama ve genel politikalarına olası 

etkileri 

Avrupa: 
Almanya: Tam olarak ne zaman ve nasıl çıkılacağı belli olmayan bu süreçten, Almanya’nın 

“siyah sıfır prensibini” askıya almış ve ekonomisi kaydadeğer ölçüde küçülmüş olarak çıkacağı 

kesinleşmiş olmakla beraber, ağır tahribata uğramış küresel ekonomik düzende Almanya’nın 

diğer belli başlı aktörlere kıyasla göreceli konumunun nasıl şekilleneceği henüz belirsizdir. Bu 

çerçevede Almanya’nın, ihracat pazarlarına erişimi ve dünyayla yüksek entegrasyon düzeyine 

yönelen sınama dolayısıyla bugünkü yüksek ekonomik refahı mutlak olarak tehdit altında olsa 

da kurumsal altyapısı, mali imkanları, güçlü imalat sektörü ve gelişmiş sağlık sistemiyle 

koronavirüs sonrasında da dünyada öndegelen ekonomik aktörlerden biri olmayı sürdürmesi 

muhtemeldir. Öte yandan, koronavirüs salgının yol açması kaçınılmaz olan ekonomik 

daralmanın etkisiyle Almanya’da aşırı sağın uzun vadede daha da güçlenmesi riski Almanya 

için bir sınama teşkil etmektedir. 

 

Avusturya: Kriz sona erdikten sonra koronavirüsü kapsamında ilan edilen paketlerin nasıl 

finanse edileceği konusunda koalisyon ortakları arasında anlaşmazlıklar yaşanması 

muhtemeldir. Kriz karşısında alınacak tedbirlere ilişkin koalisyon ortakları ÖVP ile Yeşiller 

arasında bazı fikir ayrılıkları da yaşanmıştır. Örneğin Yeşillerin büyük parkların halkın 

kullanımına açılmasına ya da bazı caddelerin araç trafiğine kapatılarak yayalara tahsis 

edilmesine ilişkin tekliflerine ÖVP karşı çıkmıştır. Keza salgın sona erdikten sonra Yeşillerin 

gündeme getirebileceği varlık vergisi ya da miras vergisine ilişkin düzenlemelerin ÖVP 

tarafından kabul görmeyebileceği de basında işlenmektedir. Ayrıca korona yardım paketlerinin 

finansmanı konusunda da ÖVP ile Yeşiller arasında anlaşmazlıkların yaşanması ihtimali 

mevcuttur. 

 

Belçika: Salgın sonrasında ekonomik kayıpların telafisi için tüketimi destekleyici tedbirlere ek 

olarak özel sektör yatırım ve ticaretini destekleyici ancak rekabet gücünde bozulmaya neden 

olmayacak önlemlerin uygulamaya konulması beklenmektedir. 

 

Birleşik Krallık: Salgın atlatıldıktan sonra ülkenin genel siyasi ve ekonomik politikalarında 

böylesi yeni bir salgına karşı hazırlık seviyesini yükseltmek için ihtimaliyat planlamaları 

yapılması beklenmelidir. Birleşik Krallık'ta kamu maliyesi alanında raporlar yayımlayan Bütçe 

Sorumluluğu Ofisi'nin (Office of Budget Responsibility) salgının ülke ekonomisi üzerindeki 

etkilerine ilişkin hazırladığı senaryoda, salgının kamu maliyesine ciddi etki yaratacağını ama 

bunun uzun vadede etkilerinin azltılabileceğini, Hükümetin halihazırda aldığı ekonomik 

tedbirlerin bütçe maliyetine yol açmakla birlikte, ileride uzun vadeli zararı sınırlandıracağını, 

ÇIKARIMLAR 

SALGIN SONRASINDA EKONOMİYİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ATILACAK ADIMLAR ÜLKEDEN 

ÜLKEYE FARKLILIK GÖSTERMİŞTİR. BU BAĞLAMDA ÜLKELERİN UYGULAYACAĞI 

POLİTİKALARIN BAŞARISINI BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖRÜN ÜLKELERİN 

HALİHAZIRDAKİ EKONOMİK GÜCÜ OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. OLASI ETKİLER,  

NORMALLEŞME SÜREÇLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMEYE DEVAM 

EDİLMEKTEDİR.  
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GSYİH'nın ikinci çeyrekte %35 daralacağını, işsiz sayısının 2 milyondan fazla artacağını, ancak 

karantina tedbirleri sonrasında toparlanmanın hızlı olacağını tahmin etmiştir. 

 

Bulgaristan: AB’den yeterli desteğin temin edilememesi ile sanayi ve tarımsal üretimde 

yaşanan/yaşanacak olan daralmanın önümüzdeki dönemde popülist ve milliyetçi söyleme sahip 

siyasi odakların istifade edebilecekleri bir durum yaratabileceği tahmine müsaittir. 

 

Çekya: Çek analistler Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Çek ekonomisinin 2020 yılı itibarıyla 

yüzde 6,5 oranında azalacağı tahminin iyimser olduğunu ve ülkede yüzde 10 oranında bir 

ekonomik daralma görülebileceğini belirtmektedir. IMF tahmini olan yüzde 6,5 daralmanın 

gerçekleşmesi halinde dahi, bu durum yakın dönem ülke tarihinin en kötü büyüme 

sonuçlarından birini teşkil edecek olup, esasen Çek ekonomisi 2009 yılı küresel mali krizinde 

dahi bu derece önemli bir düşüş kaydetmemiştir. Çek Maliye Bakanı Alena Schillerova, Çek 

ekonomisinin ancak sekiz yıl içinde kriz öncesi seviyelere dönebileceğini, 2021 yılında 

ekonomi yüzde 3,1 büyürken, işsizlik yüzde 3,5'e yükseleceğini açıklamıştır. Önümüzdeki 

dönemde bazı firmalara devlet tarafından “kurtarma operasyonları” düzenlenmesi sözkonusu 

olabilecektir.   

 

Danimarka: AB içinde makroekonomik göstergeleri en iyi ülkelerden biri olan Danimarka, 

sağlam bir ekonomiye sahiptir. Ülkenin dış borcu oldukça azdır. Bu çerçevede, ülkenin 

ekonomisinin de COVID-19 salgının ardından nispeten çabuk toparlanması beklenmektedir. 

 

Fransa: Fransız ekonomisinin başlıca ekonomik sorunları sırasıyla; delokalizasyon 

(uluslararası rekabet dolayısıyla üretim maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle Fransa 

fabrikalarını özellikle Asya ülkelerine taşımıştır) nedeniyle artan işsizlik, bütçe açıkları ve 

sosyal güvenlik sistemindeki açıklardır. Dolayısıyla, salgın sonrasında Hükümetin, 2021 yılı 

için öngörülen emlak vergisi, kurumlar vergisi indirimi kararlarını değiştirebileceği, özellikle 

tarım, otomobil ve inşaat sektörlerindeki üretimin Fransa’da gerçekleşmesi için adımlar 

atılabileceği ifade edilmektedir.    

 

Hollanda: Ekonomik destek önlemleri nedeniyle ve özellikle sürecin uzaması durumunda 

kamu maliyesinin önemli ölçüde bozulacağı değerlendirilmekte, 2020 yılında bütçe dengesinin 

en iyi senaryoda GSYİH'nın %1,3'ü, en kötü senaryoda ise %7,3 kadar açık verebileceği 

hesaplanmaktadır. 2021 yılı sonuna kadar kamu borcunun GSYİH'nın %74'üne ulaşabileceği 

öngörülmektedir. Ekonomik etkileri 2021 yılına uzayan bir krizin ekonomideki bozulmayı çok 

daha belirgin hale getirmesi beklentisi hakimdir. Bu kapsamda, 2021 yılında dış ticarette %10’u 

aşan bir daralma ve %10 seviyesinde işsizlik oranları öngörülmektedir. Dış ticaretteki daralma 

Hollanda’nın yaklaşık 1 trilyon Avro’luk (CBS) hacmi dikkate alındığında 100 milyar Avro’ya 

kadar ulaşabilir.  

 

İrlanda: Covid-19 salgını öncesi İrlanda ekonomisi, bütçe fazlası veren ve kaydadeğer bir 

büyüme hızı yakalamış bir ülke iken, salgın sonrasında Hükümetin önceliği, ekonominin 

yeniden eski düzenine getirilmesi olmuştur. Öte yandan, iktidar Partisi FG’nin, 8 Şubat genel 

seçimlerinden üçüncü Parti olarak çıkmasında büyük rol oynayan konut ve sağlık sektöründeki 

sıkıntılar, koronavirüs krizinin de etkisiyle, yeni Hükümetin en öncelikli konuları olmaya 

devam etmektedir. Yeni Hükümetin kurulmasıyla birlikte sözkonusu alanlara yönelik devlet 

yatırımlarının artması beklenmektedir. Öte yandan, ülke siyasetinin ve ekonomisinin alacağı 

seyri, FF ve FG’nin, Hükümet kurmak üzere diğer Partilerle yapmakta oldukları görüşmelerin 

başarıya ulaşıp ulaşmayacağının belirleyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yeni hükümetin 

kurulamaması halinde, ülkenin yeniden seçime gitmesi ihtimali sözkonusudur. Gerek Covid-19 

krizi gerekse Brexit geçiş döneminin 2020 yılı sonunda sona ereceği dikkate alındığında, yeni 

bir genel seçim ortamının, ülke ekonomisine ilave sorunlar getireceği şüphesizdir.   

 



91 
 

İspanya: Demografik yapısı, KOBİ’lerin sayısının göreli fazlalığı, hizmet sektörüne (turizm, 

perakende otelcilik ve ulaştırma/taşımacılık) büyük bağımlılığı gibi kendine özgü ekonomik 

yapısı nedeniyle salgının İspanya ekonomisi üzerindeki etkisinin daha derin olacağı genel 

kanaattir. Öte yandan, 2009 mali krizi sonrasında uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında 

sağlık sisteminde kesintilere giden İspanya, salgın sonucunda bu kesintilerin bedelini ağır bir 

şekilde ödemiştir. Kriz sonrasında, sağlık harcamalarına öncelik verilmesi ve sanayinin ülkenin 

gelecekte de benzer krizler karşısında ihtiyaç duyulabilecek malzemeyi kendisi üretir hale 

gelecek şekilde yeniden yönlendirilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir. İspanya 

ekonomisinin temelini oluşturan hizmetler sektörü içerisinde en büyük paya turizm, lojistik, 

bankacılık-sigortacılık, sağlık sektörleri sahiptir. Özellikle turizm, İspanya ekonomisini 

besleyen ana unsurlardandır. Resmi rakamlara göre, gayri safi yurt içi hasılanın %11,7’si 

(yaklaşık 137 milyar Avro), işgücünün %13,3’üne istihdam sağlayan turizm sektöründen elde 

edilmektedir. 2017 yılında 81,9 milyon turistin geldiği İspanya, Fransa’nın ardından dünyada 

en fazla turist çeken ikinci ülke olmuştur. 2018 yılında İspanya’ya gelen turist sayısı 82,6 

milyon, turizm geliri 89,6 milyar Avro, 2019 yılında ise turist sayısı 83,7 milyon, turizm geliri 

92,3 milyar Avro olarak kaydedilmiştir. Bu çerçevede, İspanya ekonomisinin neredeyse 

belkemiği olan turizm sektörü, krizden ağır yara almıştır. Basında, dünya genelinde turizmden 

elde edilen gelirde %30 oranında varan azalma beklentisine yer verilmekte ve bu rakamın 

artması ihtimaline değinilmekte, İspanya’da turizmin en canlı olduğu yaz dönemi için 

rezervasyonların neredeyse tamamen iptal edildiği bildirilmektedir. Sanayi ve Turizm 

Bakanlığı bu aşamada sektörün ne zaman yeniden toparlanabileceğine ilişkin öngörüde 

bulunmaktan kaçınmaktadır. Ancak, İspanya’nın turizm açısından güvenli bir ülke olmadığı 

algısının ortadan kaldırılmasının uzun sürebileceği ve sadece bu yılı değil, gelecek yıllardaki 

turizm performansını da etkileyebileceği kaygısı mevcuttur. Ülkede turizm ve irtibatlı 

sektörlerde 2020 yılındaki toplam kaybın 56 milyar Avro düzeyinde olabileceği tahminine yer 

verilmektedir.  Bu çerçevede, İspanya’nın turizm sektörünün ve imajının yeniden 

canlandırılması kriz sonrasındaki öncelikleri arasında yer alacaktır.  

 

İsveç: Salgın sonrası duruma ilişkin olarak İsveç’te karamsar bir havanın hakim olduğu 

söylenebilecektir. Salgın nedeniyle işsizlik oranının yakın zamanlardaki ekonomik krizlerde 

dahi görülmemiş düzeye çıkmasının endişe verici olduğu, hükümetin aldığı önlemlerin yeterli 

olmadığı belirtilmektedir. COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik konjonktürde 

sosyal devlet yapısının ve politikalarının ön plana çıkması nedeniyle azınlık hükümetinin artık 

liberal ekonomik reformlarına devam edemeyeceği, bunun da liberal partilerin hükümetten 

desteğini çekmesine neden olabileceği şeklinde bazı öngörüler de bulunmaktadır.   

 

İsviçre: Mali açıdan, önümüzdeki dönemde salgının toplum üzerindeki etkilerini azaltmak 

üzere sosyal harcamaların daha da artırılması beklenebilecektir. 

 

İtalya: IMF (Uluslararası Para Fonu) 2020 ve 2021 tahminlerini güncellediği Nisan ayı Dünya 

Ekonomik Görünüm raporunda, İtalya’nın GSYİH’sının 2020 yılında %9,1 oranında azalacağı, 

2021 yılında ise %4,8 büyüyeceği tahmini yapılmaktadır. Raporda ayrıca İtalya’da 2020 yılı 

için enflasyonun %0,2, cari işlemler dengesinin %3,1 ve işsizliğin %12,7; 2021 yılı için ise, 

enflasyonun %0,7, cari işlemler dengesinin %3 ve işsizliğin %10,5 olması tahmin edilmektedir. 

IMF tarafından açıklanan Mali İzleme raporunda ise İtalya için, 2019 yılında %1,6 olan bütçe 

açığının 2020 yılında %8,3’e yükselmesinin, 2021 yılında %3,5’e gerilemesinin ve 2019 yılında 

%134,8 olan Kamu Borcu /GSYİH oranının ise, 2020 yılında %155,5’e yükselmesinin ve 2021 

yılında %150,4’e düşmesinin öngörüldüğü kaydedilmiştir. Uluslararası danışmanlık firması 

Deloitte, Kovid krizinin 2020 Temmuz ayına kadar sürmesi halinde İtalya’nın ekonomik 

kaybının GSYİH’sının %4,6’sı oranında, 80 milyar Avro (87 milyar Dolar) olacağını 

öngörmüştür. İtalya’nın GSYİH’nın %10’unu oluşturan ve halihazırda cirosu sıfıra yakın olan 

turizm sektörü Kovid-19 salgını nedeniyle en çok kayıp yaşayan sektörlerden biri olmuştur. 
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Önümüzdeki yaz ayları için iç turizmin teşvik edilmesine yönelik “ödül” uygulamasına ve 

kumsallarda güvenlik mesafelerine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.  

 

KKTC: Covid-19 salgını, KKTC ekonomisinin ciddi ölçüde sekteye uğramasına, ekonominin 

can damarı olan turizm sektörünün ve yüksek öğretimin durma noktasına gelmesine, gelir 

kaynaklarının büyük oranda daralmasına sebep olmuştur. Hali hazırda, KKTC’nin gerek devlet 

bütçesi gerek reel sektör dinamikleri açısından, yeterli ek kaynak yaratma imkanı 

bulunmamaktadır. Salgının etkileri uzun vadeye yayılması halinde, ekonomik sıkıntıları da 

beraberinde getirebilecektir.  

 

(Ülkemizce tanınmayan GKRY’de Covid-19 salgınının ekonomiye  yapacağı etkilerin, en 

erken 2021 yılından itibaren giderilmeye başlayacağı beklenmektedir. 2021 yılına ilişkin, bu 

konudaki tahminlerde, Uluslararası Para Fonu %5,6 ve Moody’s %5 oranında iyileşme 

öngörmektedir.) 

 

Lüksemburg: Covid-19’un vereceği hasarın kontrol edilebilir seviyede kalması amacıyla 

hükümet diğer AB ülkeleri tarafından alınan önlemleri ve tecritten çıkma eğilimlerini yakından 

takip etmektedir. Hükümet, ekonomi ve ticari faaliyetlerin daha uzun süreliğine kısıtlı 

kalmasını tercih etmemekle birlikte, hâlihazırda nispeten kontrol altına alındığı müşahede 

edilen Covid-19’un yayılmasının tekrar hızlanmaması için ihtiyatlı bir yaklaşım 

sergilemektedir.   

   

Polonya: Ülkeye ilişkin ekonomik yorumlarda, salgından çıkış koşullarının ve ekonominin 

tekrar harekete geçirilmesi için önlemlerin Hükümet tarafından ele alındığı, vaka sayılarında 

iki hafta art arta azalma tespit edilmesinin bu maksatla harekete geçilmesi için elzem görüldüğü, 

bununla beraber Polonya’nın hala yeterli günlük test yapamadığı ve sağlık verilerine 

güvenilemediği kaydedilmektedir. 

 

Portekiz: Salgının ekonomik etkilerinin henüz düzlüğe çıkmış olan Portekiz ekonomisinde orta 

vadede kuvvetle hissedileceği anlaşılmaktadır. 3 yıllık resesyon beklentisi kuvvetlidir. IMF 

yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, dünyada 1928’den bu yana en büyük 

resesyonun beklendiğini, 2020’de Portekiz ekonomisi için %8’lik küçülmeyle işsizliğin 

(%6,5’ten) %13,9’a çıkacağını, bunun 380 bin işsiz anlamına geldiğini, 2021’de ise görece bir 

rahatlama yaşanacağını, rakamların sırasıyla %5 ve %8,7 olacağını açıklamıştır. 

 

Balkanlar:  
Karadağ: Salgın Ağustos ayına kadar kontrol altına alınamadığı takdirde, Karadağ'da 2009 

yılındaki benzer büyüklükte bir durgunluk görebileceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, 

Hükümetin işsizlik ve sosyal koruma yardımları yoluyla gelir kayıplarını telafi etmek gibi kısa 

vadeli politikalara başvurabileceği değerlendirilmektedir. Öte yandan, halihazırda yüksek kamu 

borcu olan Karadağ'ın otoyol projesi için Çin'den alınan krediyi 2021'de ABD Doları üzerinden 

geri ödemeye başlaması ve borçlanma faaliyetlerinin artması durumunda da uluslararası yardım 

kuruluşlarına başvurması ihtimal dahilindedir. AB üyeliği perspektifiyle liberal ve açık 

ekonomiyi benimseyen Hükümetin bu eğiliminde değişikliğe gitmesi mümkün gözükmemekle 

birlikte, iç ve dış ekonomik riskler sebebiyle üzerindeki baskının giderek artacağı tahmin 

edilmektedir. Öte yandan, muhalefet tarafından bu durumun istismar edilebileceği ve salgın 

nedeniyle şimdilik gündemden düşen siyasi sorunların (din özgürlüğü yasası, Sırp Ortodoks 

Kilisesi ile müzakere süreci, seçim reformu süreci gibi) yeniden gündeme getirilerek bir kriz 

ortamının da yaratılabileceği düşünülmektedir. 

 

Kosova: IMF tarafından yapılan basın açıklamasında da Kosova ekonomisinin 2020 yılında 

salgın sebebiyle %5 daralmasının beklendiği; hükümet tarafından alınan ekonomik tedbirler 
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sebebiyle bütçe açığının genişleyeceği, kamu borç yükünün artacağı; bununla birlikte kamu 

otoritelerinin finansal istikrarı muhafaza etmeye yönelik kararlılıkları sebebiyle bu tedbirlerin 

geçici olması ve salgın sonrası mali disiplin kurallarının tekrar uygulamaya konması halinde, 

kamu borç yükünün sürdürebilir olmaya devam edeceği belirtilmiştir.  

 

Kuzey Makedonya: Ülkede hem Covid-19 salgının hem de mezkur salgınla mücadele 

politikalarının ekonomik, ticari ve mali etkilerinin ciddi şekilde hissedileceği, resesyon 

yaşanacağı belirtilmektedir. Salgın sürecinin ve sonrasının tüketim, yatırım ve ihracatta olası 

düşüş nedeniyle ülke ekonomisi için ciddi bir durgunluk sürecine sebebiyet vermesi 

beklenmektedir. Özellikle sokağa çıkma yasağının daha da genişletilmesi ve üretimin daha da 

azalması bu etkiyi derinleştirebilecektir. Salgın sürecinde kamusal harcamaların azaltılması ve 

kamu istihdamının durdurulmasının salgın sonrası belirli sektör ve iş kollarında daralmaya 

sebebiyet verme ihtimali mevcuttur. Özellikle gıda, sağlık ve tüketim mallarının tedarikinin 

kesintisiz devam etmesinin sağlanmasına yönelik tedbirler önemini korumayı sürdürecektir. 

Doğu Avrupa: 
Moldova: Moldova ekonomisinin halihazırda dış yardımlara bağımlı yapısı bilinmektedir. 

Salgın sona erdikten sonra oluşması muhtemel bütçe açığının kapatılması ve ekonomik yapının 

yeniden canlandırılması için dış yardımlara olan ihtiyacın daha da artacağı tahmin edilmektedir.   

Dış ortaklardan alınacak kredilerin ekonomi çarkını döndürmeye yönelik alanlarda 

kullanılmadığı takdirde dışa bağımlı ekonomik yapının daha da pekişmesi kaçınılmaz olacaktır.  

 

Rusya: Koronavirüs pandemisinin RF genel ekonomik ve ticari politikalarına etkisi, salgının 

süresinin yanı sıra, Rus ekonomisi için başat konumunda bulunan enerji sektöründeki küresel 

sınamalarla da şekillenecektir. Önümüzdeki dönemde alınacak genel ekonomi politikaları, 

küresel petrol fiyatları ve Rus enerji şirketlerinin mali durumuyla bağlantılı olarak 

belirlenecektir. Devlet Başkanı Putin’in halka hitaplarında vurguladığı üzere, alınacak 

tedbirlerde, “ekonominin sürdürülebilirliği” ve “işsizliğin önlenmesi” de RF yönetimi açısından 

temel öncelikleri oluşturmaktadır.    

 

Orta Asya ve Kafkasya: 
Türkmenistan: Salgınının mevcut ekonomik ve ticari etkilerinin önümüzdeki dönemde daha 

yoğun hissedileceği, kamu kurumlarının döviz cinsinden borçları nedeniyle döviz ihtiyacının 

daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu durumun, Türkmenistan makamlarının bankacılık 

sektörü ve özel sektör üzerindeki kontrolünü artırmak amacıyla daha katı önlemler almasına 

yol açabileceği akla gelmektedir. 

 

Güney Asya: 
Butan: Ülkenin ekonomik kayıplarının telafisinin özellikle turizm sektörünün canlanma 

süresine bağlı olacağı düşünülmektedir. 

Hindistan: Birçok uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, koronavirüs salgınına bağlı 

olarak Hindistan’ın 2020-21 mali yılı (31 Mart 2020 – 1 Nisan 2021) için ekonomik büyüme 

tahminlerini ciddi oranlarda aşağı çekmişlerdir. Uluslararası Para Fonu (IMF) bu bağlamda 

ülkenin anılan dönem için büyüme tahminini %5,8’den %1,9’a düşürmüştür. Ülkedeki ticari ve 

üretim faaliyetlerindeki düşüşün zaten kırılgan olan Hindistan bankacılık ve finans sistemini 

ciddi ölçüde baskı altına alacağı değerlendirilmektedir. Özellikle KOBİ’lerin kredi borçlarının 

%25’ini ödeyemeyebileceği bazı yorumlarda kaydedilmektedir. Hint hükümetinde, COVID-19 

pandemisinin küresel etkilerinin azalmasını müteakip dönemde, çok uluslu şirketlerinin 

yatırımlarını ve sermayelerini Çin’den çekerek, Dünya Bankası tarafından hazırlanan İş Yapma 

Kolaylığı Endeksi’nde son yıllarda üst sıralara yükselen ve kendisini “dünyanın en büyük 
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demokrasisi” olarak lanse eden Hindistan’a kaydırmaları beklentisi olduğu müşahede 

edilmektedir.  

 

Maldivler: Ülkenin ekonomik kayıplarının telafisinin turizm sektörünün canlanma süresine 

bağlı olacağı düşünülmektedir. 

 

Malezya: 2020 yılında milli gelir büyümesinin daha da kötüleşebileceği değerlendirilmektedir. 

Gecikmeli etkilerle Şubat ayı sanayi üretiminin yıllık olarak beklentilerin (% 1) üzerinde (% 

5,8) açıklanmasına rağmen, 2020 yılının ilk çeyreğinde perakende sektörü hareket kısıtlaması 

ve azalan turist girişlerinin etkisiyle yaklaşık % 20 daralmıştır. Mal ve hizmet ihracatının 

yaklaşık %30’unu oluşturan turizm ve elektrik elektronik sektörü yurt dışı talebin azalmasına 

bağlı olarak, perakende, inşaat gibi yurt içi talebe bağlı olan sektörlerin de hareket 

kısıtlamasından olumsuz etkilendiği görülmektedir. Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle 

turizm gelirlerinin azalması hem ödemeler dengesini hem de ekonomik büyümeyi olumsuz 

etkilemektedir. Ayrıca Malezya’nın bir numaralı ticaret, turizm ve yatırım partneri olan Çin’in 

ekonomisinde kaydedilen daralma da Malezya’yı da doğrudan etkilemektedir. Bu koşullar 

çerçevesinde Covid-19’un Malezya ekonomisine etkilerinin, 2003 yılındaki SARS salgınına 

kıyasla çok daha ağır hissedileceği tahmin edilmektedir. Malezya Merkez Bankası tarafından 

yapılan açıklamaya göre son yıllarda ortalama %4 ila 5 bandında büyüyen Malezya 

ekonomisinin, 2020 yılında %2’ye kadar küçülmesi öngörülmektedir. Bütçe açığının ise %6’ya 

ulaşması beklenmektedir. 1997 Asya kriziğnde %3,2, 2009 küresel finans krizinde %3,7 olan 

Malezya’da işsizlik oranının covid-19’un etkisiyle 2020 yılında %4’e ulaşması 

öngörülmektedir. Hanehalkı gelirinin %12 tüketim harcamalarının yıllık bazda %11 azalacağı 

tahmin edilmektedir. 

 

Nepal: Nepal hükümetinin ülkeden döviz çıkışını asgari düzeye çekecek ithalat yasakları veya 

sınırlandırmalarına bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. Nepal, Hindistan’la arasındaki 

tedarik zincirine bağımlıdır. Gıda, benzin gibi kritik malların ithalatını Hindistan’dan veya 

Hindistan üzerinden üçüncü ülkelerden yapmaktadır. Salgın döneminde, iki ülkede yaşanan 

tecrit uygulamalarına rağmen iki ülke arasındaki tedarik zinciri devam etmiştir. Öte yandan, 

salgının sürmesi ve buna bağlı olarak tecrit uygulamalarının arttırılması durumunda Hindistan 

ile Nepal arasındaki tedarik zincirinin ne kadar sürdürülebileceği cayi sualdir. Bu bakımdan, 

Nepal’in kendi imkan ve kapasitelerini geliştirmeye yöneleceği akla gelmektedir. 

 

Sri Lanka: Koronavirüs salgınının sona ermesinin ardından Sri Lanka ekonomisinin tüm 

sektörlerde ciddi sınamalarla karşılaşacağı, salgın nedeniyle ihracatın azalması, ödemeler 

dengesindeki düşüş, turizm ve dış istihdam gelirlerindeki azalma nedeniyle ticaret dengesindeki 

açığın artacağı, küresel ekonomideki iyileşmeye de bağlı olarak ülke ekonomisinin 

düzelmesiyle birlikte durumun 2021 itibariyle iyiye gideceği tahmin edilmektedir. 

 

Doğu Asya: 
Çin: Salgının Çin ekonomisine en azından bir yıl kaybettirdiği açıktır. Ancak Çin’in ekonomik 

olarak küçülse de bu salgından Avrupa ülkeleri kadar yara almayacağı göz önünde 

bulundurulacak olursa Çin’in bu salgın sürecini dünya GSMH’sinden alacağı payı artırmış 

olarak atlatacağı öngörülmektedir. Diğer gelişmiş ülkeler daralırken Çin’in en azından sıfır ya 

da %1-2 bandında bir büyümeyi yakalamasının bile Çin’in dünya ticaretinden aldığı payın 

artması ile sonuçlanacağı değerlendirilmektedir. Mali anlamda Çin ekonomisinin, dünyadaki 

diğer birçok ülkeye göre söz konusu krize karşı daha dayanıklı olduğu ve finansal ya da mali 

anlamda yine diğer ülkelerle kıyaslandığında kırılganlığının çok daha az olduğu 

düşünülmektedir. Diğer taraftan, Çin’in ülke içinde ise karlılık oranları düşen ve borçluluk 

oranları artan sektörlerdeki firmalara yönelik yeni bir konsolidasyon ve düzenleme sürecine 

gireceği ve atıl kapasite sorunu olan veya olacak firmaların borçluluk oranlarını yakından takip 
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edeceği için mali kontrolü sıkı tutacağı, bunun ise Çin’den dünyaya yapılan doğrudan ve 

finansal yatırımları düşüreceği öngörülmektedir. Çin’in mevcut finansal gücünü kendi firma ve 

sektörlerini yeniden yapılandırmak için kullanacağı düşünülmektedir. 

 

Güney Kore: Kore ekonomisinin bel kemiğini oluşturan Hyundai, Samsung ve LG gibi büyük 

Kore firmaların da dış piyasadaki ekonomik daralmanın olumsuz etkilerini önümüzdeki 

dönemde daha da ciddi hissedeceği beklentisi mevcuttur. Bununla birlikte salgın sonrası 

dönemde, Kore’nin korumacı politikalara yönlenmesi beklenmemekte, aksine, iç piyasadaki 

daralmayı dışardaki ticari imkanlarını genişletmek suretiyle gidermeye yönlenmesi 

öngörülmektedir. Bu çerçevede, Çin ile salgının ilk dönemlerinde sekteye uğrayan arz-talep 

zinciri, bugün Asya’da salgının vahametinin azalması sonrasında tekrar tesis edilmeye 

başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde Kore Yönetiminin, asgari ücreti arttırıcı politikalarını 

sürdürmesi, kamu harcamalarını arttırmak suretiyle büyümeyi desteklemesi, ayrıca istihdamın 

geliştirilmesi için özellikle KOBİ’lere destek ve teşviklerini sürdürmesi, öte yandan, 4. sanayi 

devriminin öncülerinden olan Kore’nin bu alanlardaki mukayeseli üstünlüğünü devam ettirmek 

üzere bilişim teknolojileri, dijitalizasyon ve otomasyon süreçlerine hız kazandırması 

beklenmektedir.  

 

Asya Pasifik: 
Avustralya: Federal hükümet tarafından, pandemi nedeniyle Avustralya'nın imalat sanayi 

kapasitesinin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunduğu; medikal malzemeler, ilaçlar 

gibi stratejik ürünlerin ülke içerisinde ürerilebilir olmasının zaruret arz ettiği; ayrıca, ekonomik 

bağımsızlığın sağlanmasının temel hedef olduğu ve bu yönde çalışmalar yapılacağı ifade 

edilmiştir. 

 

Yeni Zelanda: Ekonomik büyüme (küçülme), işsizlik, borç alanında ortaya çıkan etkilerin, 

salgın 2020’de sona erecek olsa da önümüzdeki yıllarda sürmesi beklenmektedir. 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 
Irak: Petrol fiyatlarının pandemi öncesindeki seyrine gelmesi Irak’ın iktisadi durumunun 

evvelki haline dönebilmesi için ülkenin önceliğini teşkil etmektedir. Petrol fiyatlarının seyri 

dışarısında reel bir etkisinin olabileceğini öngörmek mümkün görünmemektedir, zira ülke 

siyasi yapısı halen parçalı ve 6 aydır süren bir hükümet krizinin içerisindedir.  

 

Lübnan: Salgın öncesinde dahi, resmi verilere göre ülke nüfusunun %25’i açlık sınırının 

altında bulunan ve gelir dağılımı adaletsizliği, kamu borcunun gayrı safi yurt içi hasılaya oranı 

gibi “olumsuz” listelerde tepede yer alan Lübnan’daki ekonomik durumun, C-19’un yarattığı 

tahribat sonrasında çok daha kötüye gitmesi beklenmektedir. Ekim 2019’da başlayan toplumsal 

olaylar sonucunda 100.000’i aşkın kişinin işsiz kaldığı, bir o kadar kişinin ise maaşında 

kesintiye gidildiği, sayıları binlerle ifade edilen ticari işletmenin ise iflas ettiği ülkede, salgın 

sonrasında bu rakamların katlanması kuvvetle muhtemeldir. Parçalı yapısı, sürekli olarak 

üçüncü ülkelerin çekişmelerine sahne olması ve kendi kimliğini oluşturamaması nedeniyle 

uzun yıllardır istikrara kavuşamayan Lübnan’ın çöküşün eşiğindeki ekonomisine son darbeyi 

salgının vurması olası görünmektedir. 

 

Kuveyt: Çeşitli sektörlerde çalışan yabancı nüfusun bir kısmının Kuveyt’i terketmesi, salgının 

sona ermesi sonrasında, bu kişilerin dönmeleri veya yerlerine başkalarının ikame edilmesine 

kadar bazı sektörlerin ve ekonominin tam olarak işlemesini ciddi şekilde etkileyecektir. Öte 

yandan, salgının bitmesiyle talepte yaşanacak artışın petrol fiyatlarına muhtemel olumlu etkisi 

Kuveyt ekonomisini rahatlatacaktır.  
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Kuzey Amerika: 
ABD: Salgının, ABD'nin küresel tedarik zincilerine olan bağımlılığını ortaya çıkardığı; "Önce 

Amerika" söylemiyle göreve geldiği günden bu yana ülke içi üretimin artırılmasını savunan ve 

ABD'nin lehine olmayan ticari ilişkilerin revize edilmesine çalışan Başkan Trump'ın, ülke içi 

üretimi daha da artıracak politikalara yöneleceği yorumları yapılmaktadır. Salgından edinilen 

derslerin başında, ABD ekonomisinin başta ÇHC olmak üzere, hiçbir ülkeye bağımlı 

olmamasının geldiği vurgulanmaktadır.  

 

Kanada: ABD’ye güvensizliğin Kanada’nın dış ticaretini çeşitlendirme faaliyetlerine kriz 

sonrasında hız kazandırması tahmine müsaittir. Öte yandan, salgınla mücadelede kullanılan 

tıbbi malzemelerle ilgili Kanada’nın dışa bağımlı olması ve ithalat yoluyla teminde sorun 

yaşaması, kritik önemdeki sektörlerde yerli sanayiin güçlendirilmesi gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır. Ayrıca, salgın nedeniyle ÇHC’de yaşanan üretim ve ihracat sorunları Kanada’nın 

imalat sektöründe önemli aksamalara sebep olmuştur. Kanadalı firmaların önümüzdeki 

dönemde bu ülkede imal ettirdiği ürünlerin bir kısmı için alternatif üretici arayışına girebileceği, 

bu itibarla Türk firmalarının Kanada’nın kaynak çeşitlendirme politikasından pay alabileceği 

akla gelmektedir. Son olarak, ülkede tüketim harcamalarında kriz öncesi rakamlara 

dönülmesinin mümkün olmayacağı, zira tasarruf ve harcama dengesinde tasarrufun daha fazla 

ağırlık kazanacağı tahmin edilmektedir.  

 

Latin Amerika: 
Antigua ve Barbuda: Kısa vadede iç piyasada kayda değer ölçüde bir daralma yaşanması 

beklenebilecek, bunun ekonomik ve sosyal etkileri şüphesiz görülecektir. Ancak 2021 yılından 

itibaren bunun düzelme yoluna girmesinin mümkün olabileceği düşünülmektedir. 

 

Belize: Ekonomik olarak ağır etkilerinin olacağı düşünülen Belize’de salgın sonrasında turizmi 

canlandıracak politikaların uygulanabileceği ve diğer ülkelerden yardım taleplerinin artacağı 

düşünülmektedir. 

 

Brezilya: Covid-19 salgınına yönelik olarak nasıl bir tepki verilmesi hususunda Devlet Başkanı 

ile eyalet Valileri arasında önemli görüş ayrılığı mevcuttur. Salgının ülkede büyük çaplı bir can 

kaybına yol açmadan son bulması halinde, Devlet Başkanı Bolsonaro siyaseten güçlenecek, 

buna karşılık önemli can kayıplarının yaşanması halinde siyaseten çok güç duruma düşecektir.  

Covid-19 dolayısıyla ekonomi önemli ölçüde durmuştur. Bu durum talebin ve tüketimin 

düşmesine ve yatırımların ise ertelenmesine yol açmıştır. Tüm dünya için geçerli olan bu durum 

aynı zamanda dış ticarette de kayda değer bir daralmaya yol açacaktır. Salgının son bulmasını 

ve normal hayata dönülmesini takiben ertelenen bazı harcamaların gerçekleştirilmesi ve 

yatırımlara hız verilmesi bir ihtimaldir. Bununla birlikte, düzenli olarak yapılan bazı 

harcamaların sonradan gerçekleşememesi dolayısıyla talepteki kaybın tümüyle telafi edilmesi 

mümkün olamayacaktır. Brezilya’da hammadde ve tarımsal gıdalar önemli üretim alanlarını ve 

ihracat kalemlerini oluşturmaktadır. Kriz sırasında arz zinciri açısından bu maddelerin 

üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanmamaktadır. Bununla birlikte, kriz sırasında üretime yönelik 

bazı firmaların iflas etmesi gibi durumlarla karşılaşılması halinde arz zincirinde de bazı 

sıkıntıların yaşanması mümkün olabilecektir. Toplanacak vergilerde ise bir düşüş 

kaçınılmazdır. Bu durum karşısında kriz sonrasında finansal sektörde sıkıntıların yaşanması da 

olasıdır. 

 

Şili: Şili, şimdiye kadar salgınla mücadelede iyi bir sınav vermiştir. Salgının yarattığı hasarın; 

Şili’nin salgın sona erdikten sonraki ekonomik politikalarına etkisinde, vaka sayılarının ve 

salgının yayılma hızı ile Şili ekonomisi ve kurumlarının şiddeti artan sınamalara dayanma gücü 

belirleyici olacaktır. 
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Venezuela: İthalata bağımlı bir ekonomik düzenin hüküm sürdüğü Venezuela’nın da salgın 

sonrası oluşabilecek küresel ekonomik tsunamiden kaçabilmesi mümkün değildir. Zaten 

kırılgan olan ekonomik tablo, önümüzdeki dönemde aşılması güç sınamalarla karşı karşıya 

kalabilir. Dış ticarette geniş bir yelpazedeki ürünler için sağlanan ithalat vergisi ve gümrük 

istisnalarının, ithalatın devamlılığını güvence altına almak adına en azından bir süre daha 

devam etmesi muhtemeldir. 

 

Afrika: 
Botsvana: Salgın öncesinde de küresel ekonomik belirsizliğin olumsuz etkilerini hisseden 

elmas sektörünün, salgına bağlı olarak derinleşen küresel ekonomik krizden ağır şekilde 

etkileneceği şüphesizdir. Elmas fiyatları ve satışlarının düşmesi önümüzdeki dönemde devlet 

gelirlerini büyük ölçüde azaltacaktır. Elmas madenciliğinden sonra ülkenin diğer temel gelir 

kaynakları, turizm ve Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU) gelirleridir. Salgın, gelecek altı ay 

içinde kontrol altına alınsa ve senenin son çeyreğinde normal yaşama dönülse bile, turizm 

sektöründeki küçülmenin en az %35-50 civarında olması beklenmektedir. SACU havuzundan 

sağlanan gelirlerde ise, GAC ekonomisindeki daralma ve Botsvana Pulası’nın GAC Rand’ı 

karşısında değer kazanması nedeniyle kayıplar ortaya çıkacaktır. IMF’nin ahiren yayınlanan 

verilerine göre, Botsvana ekonomisinin bu sene %5,4 oranında küçüleceği öngörülmektedir.  

 

Çad: İşletmelerin salgından sonra devlet ya da banka desteği olmadan iş hayatlarını 

sürdürmeleri zor olacaktır. Dünya gelişmişlik endekslerinde halihazırda en son birkaç ülke 

arasında yer alan Çad'ın, salgın sonrasında bugüne kadar olduğundan daha fazla dış yardıma 

ihtiyaç duyacağı tahmin edilmektedir. 

 

Eritre: Sınırlı sanayi, turizm, inşaat ve imalat sektörüne sahip olması, tüketim darlığı ve 

yetersiz altyapı imkanları gibi sebeplerle ülkenin bu krizden çok fazla etkilenmeden çıkacağı 

düşünülmektedir. Gelişmelerin, devletin tam kontrolü altındaki siyasi, ekonomik, ticari ve mali 

duruma radikal etkilerinin olmayacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan özellikle Eritre’nin 

ihracatında önemli yer tutan maden cevherlerinin uluslararası fiyatlarındaki düşüşlerin döviz 

gelirlerini azaltacağı, Eritre makamlarının kontrolü dışında gelişecek diğer global trendlerin de 

(petrol fiyatları, global ekonomik daralma vb) ülkeyi olumsuz etkileyeceği tahmine müsaittir. 

Mevcut aşamada, bazı tüketim malzemelerindeki darlık dışında başka bir etki görülmemektedir. 

 

Etiyopya: 1,41 milyon kişinin işsiz kalacağı tahmin edilmektedir. Toplamda 50.000 firmanın 

(%40 mikro, %30 küçük, %20 orta, %10 Büyük ölçekli) kapanacağı tahmin edilmektedir. Bütçe 

açığında, dış ticaret açığında ve dış borç stoğunda artış beklenmektedir. 

 

Gana: Salgının ve bilahare küresel ekonominin toparlanma süresi, Gana ekonomisine etkileri 

üzerinde belirleyici olacaktır. UNCTAD, doğrudan yatırımlardaki düşüş tahminini %30-40 

olarak revize etmiştir. Bu tablo, dış yatırımla üretim altyapısını artırmayı hedefleyen Gana 

açısından düşündürücüdür. Yaşanan sürecin, Sahraaltı Afrika ülkelerinde eğitim, sağlık gibi 

hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olan insani/teknik/kapasite geliştirme yardımlarını da 

azaltması beklenmektedir. Gana, bahsekonu hizmetlerin %60'ı için destek almaktadır. Bu 

durum tabiatıyla SKH ve 2063 gündeminin hayata geçirilmesini de etkileyebilecektir. Yüksek 

dış borç miktarı da dikkate alındığında (GSYİH'nın %63'ü), önümüzdeki dönemde 

mali/finansal yardım ihtiyacı artacaktır. 

 

Güney Afrika Cumhuriyeti: GAC’nin, hammadde ve ara malı itibariyle ÇHC başta olmak 

üzere dışa bağımlılığı azaltacak alternatiflere yönelme ve yerel üretimi canlandırma 

politikalarına yönelebileceği; ülkede halihazırda mevcut olan yerelleşme/yerel üretim 

faaliyetlerinin genişletilmesi eğiliminin güçlenerek devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu 
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kapsamda, halihazırda üzerinde çalışılmakta olan tekstil ve konfeksiyon, mobilya, tavukçuluk 

sektörlerindeki yerelleşme politikalarının otomotiv sektöründekine benzer mali destek 

mekanizmaları ile (ülkenin finansman kapasitesi elverdiği ölçüde) ilerletileceği 

düşünülmektedir. GAC’nin önümüzdeki dönemde karşılaşacağı temel sıkıntının kamu mali 

dengelerindeki bozulmaya bağlı olarak reel sektörü teşvik edecek finansman kaynaklarına 

erişme güçlüğü olacaktır. Halihazırda, Moody’s tarafından da gerçekleştirilen not indiriminin 

ardından, devlet tahvilleri güvenilirlik kaybına uğramış ve risk iştahı daha yüksek yatırımcının 

talebine bağlı hale gelmiş olup, bunun ülkenin piyasalardan borçlanma maliyetini artırması 

beklenmektedir. Diğer taraftan BRICS grubunun Yeni Kalkınma Bankası (NDB) ile Afrika 

Kalkınma Bankası (AFDB) ve Güney Afrika Kalkınma Bankası (DBSA) gibi uluslararası 

finans kuruluşları ile Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların finansman olanaklarından 

yararlanılması imkan dahilindedir. Egemenlik haklarını sınırlandırdığı mülahazalarıyla IMF 

programlarına son raddede başvurulmasının sözkonusu olabileceği düşünülmektedir. 

 

Güney Sudan: Güney Sudan ekonomisine ilişkin sağlıklı ve güncel verilere ulaşmak imkansız 

olduğundan, salgın sona erdikten sonra salgının ülke ekonomisi ve genel politikası üzerine olası 

etkileri hakkında verilere dayalı analiz yapmak imkansızdır. Öte yandan, salgının ülke 

ekonomisine ek bir darbe vurması ve kişi başına 240 Dolar olan milli gelirin daha da düşmesi 

beklenmektedir. 

 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Ekonomik, ticari ve mali göstergeleri halihazırda çok 

düşük/kötü durumda bulunan ülkede salgın sona erdikten sonra bu göstergelerdeki değişikliğin 

nominal olarak düşük kalacağı aşikarken, halihazırda geçimini kısıtlı imkan ve zor şartlarda 

idame ettiren KDC halkı açısından ekonomik faaliyetlerin aksaması/durmasının etkileri de 

ciddi boyutta olabilecektir. Öte yandan, salgının ülkede yaratacağı hasara bağlı olarak, azalan 

kaynaklar ve değişen öncelikler çerçevesinde en büyük darbeyi mevcut Cumhurbaşkanı 

Tshisékedi ve Hükümetince yürütülen kalkınma projelerinin alması beklenmelidir. Keza, 

hükümetin her fırsatta kararlılığını yinelediği yolsuzlukla mücadele de salgından olumsuz 

yönde etkilenecektir. 

 

Nijer: Kalkınma yardımlarının, bilhassa teknik ve finansal kurumlardan ikili temelde temin 

edilen bütçe katkıları ile proje bazlı yardımların önemli bir bölümünün, salgın sonrası dönemi 

de kapsayacak şekilde, Covid-19’dan ağır şekilde etkilenmesi beklenmektedir. Son tahlilde, 

üretim imkanları ve kapasitesi açısından oldukça zayıf bir yapıda bulunan Nijer ekonomisinin 

toparlanması için dış mali yardıma ihtiyaç duyacağı izahtan varestedir. IMF'nin bu bağlamda 

devreye girmesi ve yeni bir kurtarma paketi önermesi, gündeme getirilen görüşler arasındadır. 

 

Nijerya: Buhari Yönetimi’nde genel olarak kısıtlayıcı bir ticaret politikası ve yerli üretime 

önem veren bir ekonomik model izlemeye çalışan Nijerya, Salgın sona erdikten sonra daha açık 

bir ticaret politikası izlemeye, daha liberal bir ekonomiye yönelebilir. Bu kapsamda, devlete ait 

çeşitli işletmelerin veya devletin yürüttüğü hizmetlerin özelleştirilme ihtimali mevcuttur. 

Nitekim devlete ait Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC), şirketin işlettiği üç petrol 

rafinerisinin önümüzdeki dönemde özelleştirileceğini açıklamıştır. 

Senegal: Senegal bölgesinde aktif tutum izleyen bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Ülkede kriz 

karşısında bir dizi tedbir hayata geçirmiştir. Öte yandan, çoğu ülkede olduğu üzere ekonomik, 

ticari ve mali uygulama ve genel politikaların krizden olumsuz etkileneceği tahmine müsaittir. 

 

Somaliland: Dünyanın en yoksul ülkelerinden bir olan SL’ın ekonomisinin COVID-19 

salgınından göreceği zararın oranı, salgının burada alacağı yöne göre belli olacak olmakla 

birlikte, az olmayacağı, büyük gelir kayıplarına yol açacağı, zaten yüksek olan işsizlik oranını 

arttıracağı, ekonominin yaralarını sarmasının uzun süre alacağı, bu süre zarfında dış yardımlara 

daha fazla ihtiyaç duyacağı değerlendirilmektedir. 
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13. Salgınla doğrudan veya dolaylı olarak turizm dahil ekonomik, 

ticari, mali alanlarda ve çeşitli sektörlerde ülkemiz bakımından 

ortaya çıkan ve çıkabilecek risk ve fırsatlar: 

Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisine almış, üretim, imalat ve ulaştırma sektörleri aksamış, 

turizm, lokantacılık ve otelcilik gibi hizmet sektörleri darbe almıştır. Ulaştırma ve turizm 

sektörünün daralması/durma noktasına gelmesi, petrol başta olmak üzere bu sektörle ilişkili 

temel girdi mallara talebi azaltmıştır. Dünya ekonomisinin bu yıl son dönemin en ağır 

daralmasını yaşayacağı   görülmektedir. Bu durumun hemen her ülkenin ekonomisini 

etkilemesi kaçınılmazdır. İhracat, turizm ve dış yatırımlara açık olan ekonomimiz açısından bu 

gelişmeler genel bir risk olacaktır.  

 

Ancak, virüsün Çin’de ortaya çıkması, Çin’in salgınla ilgili şeffaf ve zamanlı bir tutum 

izlemediği yolundaki kanı, reel ekonomide üretimin Çin’e kaydırılması şeklinde tezahür eden 

kontrolsüz küreselleşmenin mahzurlarının anlaşılması ve bu bağlamda Çin’in güvenilir 

tedarikçi rolünün sarsılması, Covid-19 dönemi sonrasında ülkemiz açısından risklerle beraber 

fırsatlar da barındırmaktadır. Küresel sermaye ve çok uluslu şirketler, yatırımlarını Çin’den 

diğer ülkelere kaydırma yönünde bir eğilime girdiklerinde, ülkemiz önemli seçenektir. Çin’in 

sağladığı birçok mal grubunun bir kısmının, tedarik çeşitliliği ve güvenliği arayışındaki bazı 

ülkelerce Türkiye’den temini gündeme gelebilecektir. Salgın sürecinde ülkemizin tıbbi 

malzemeler alanında kuvvetli bir endüstriyel zemine sahip olduğu ortaya çıkmış, ülkemizin 

tanınırlığı artmıştır. Bu zeminin güçlendirilmesi, kalite ve hacmin artırılarak, yardım ve 

ihraçlarımızla girdiğimiz pazarların genişletilmesi mümkündür. Keza, sağlık turizmi ve sağlık 

yatırımları da aynı bağlamda değerlendirilebilir. 

 

Salgın, gıda güvenliğinin de önemini tekrar ortaya koymuştur. Tedarik ve dış alımında kaynak 

çeşitliliğine gitmek isteyecek ülkeler açısından Türkiye, doğal bir tercih olacaktır.  

 

Özellikle tıbbi malzeme, gıda, sağlık turizmi/sektörü, yaş meyve-sebze, altyapı/inşaat/taahhüt    

ve tekstil alanlarında ülkemiz açısından fırsatlar ortaya çıkabilecektir.  

 

Tıbbi Malzeme (Maske, tulum, eldiven, solunum cihazı, ventilasyon 
aleti, ilaç, hava temizleyici cihazlar) 
 

Avrupa:  

Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 

Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İtalya, İzlanda, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Portekiz, 

Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan 

ÇIKARIMLAR 

SALGIN ÜLKEMİZ İÇİN İLERİYE DÖNÜK OLARAK RİSKLER DOĞURDUĞU KADAR 

FIRSATLAR DA SUNMAKTADIR. BU BAĞLAMDA ÖNE ÇIKAN EN BÜYÜK RİSK 

TURİZM SEKTÖRÜNDE YAŞANACAK BUNALIM OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR. 

FIRSATLAR İSE SAĞLIK, ULAŞIM, ALTYAPI VE KEZA TURİZM GİBİ ALANLARDA HER 

COĞRAFYA İÇİN FARKLI YANSIMALARLA KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR. 
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Balkanlar: 

Bosna-Hersek, Karadağ 
 

Doğu Avrupa: 

Belarus, Rusya, Ukrayna 
 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu:  

Fas, Katar, Kuveyt, Libya, Umman, Ürdün 
 

Güney Asya: 

Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Pakistan 
 

Doğu Asya: 

Çin, Japonya, Kamboçya 
 

Asya-Pasifik: 

Avustralya 
 

Kuzey Amerika: 

Kanada, Meksika 
 

Latin Amerika: 

Arjantin, Brezilya, Ekvator, Paraguay, Peru,  
 

Afrika: 

Angola, Etiyopya, Güney Afrika Cunhuriyeti, Kenya, Mali, Mozambik, Nijerya, Ruanda, 

Tanzanya 
 

Sağlık Hizmetleri (İşletme, sağlık turizmi, personel eğitimi, sağlık 
reformu, hastane yatırımı, laboratuvar, bilimsel işbirliği)  
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Avrupa: 

Belçika, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İrlanda, Norveç, Portekiz 
 

Balkanlar: 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya 
 

Doğu Avrupa: 

Moldova 
 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Kazakistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu:  

Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kuveyti Tunus, Umman, Yenen 
 

Güney Asya: 

Endonezya, Filipinler, Malezya 
 

Doğu Asya: 

Japonya, Kamboçya, Güney Kore, Vietnam 
 

Latin Amerika: 

Brezilya, Kosta Rika, Küba, Nikaragua, Peru, Venezuela,  
 

Afrika: 

Angola, Botsvana (medikal oksijen üretimi projesi), Brezilya, Burkina Faso, Çad, Ekvator 

Ginesi, Fildişi Sahili, Gambiya, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan (anahtar teslim 

sahra hastanesi projesi), Kamerun, Kenya, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik 

Cumhuriyeti, Liberya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sierra Leone, Zambiya 

 

Altyapı Yatırımları (Ulaştırma, sosyal konut, karayolu) 
 

Avrupa: 

Estonya, İrlanda, İspanya, İsviçre, Litvanya, Malta (Gozo-Malta Tüneli projesi), Polonya, 

Romanya, Yunanistan (özelleştirme süreçlerine firmalarımızın Yunan firmalarıyla 

konsorsiyum halinde katılmaları halinde) 
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Balkanlar: 

Arnavutluk, Sırbistan 
 

Doğu Avrupa: 

Moldova, Rusya 
 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Gürcistan, Kazakistan (yük taşımacılığı projeleri), Tacikistan 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu:  

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen 
 

Güney Asya: 

Filipinler, Myanmar 

 

Doğu Asya: 

Kamboçya, Vietnam 
 

Latin Amerika: 

Arjantin, Brezilya, Ekvator (tersane-gemi yapımı), El Salvador, Guatemala, Kosta Rika, 

Nikaragua, Peru, Venezuela 
 

Afrika: 

Angola, Burundi, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Gana, Güney Sudan, Kongo Cumhuriyeti 

(denizaltı boru hattı), Liberya, Madagaskar (2019-2023 Madagaskar Atılım Projesi), Nijer, 

Sierra Leone, Somali, Tanzanya, Zimbabve 

 

Gıda (Yaş meyve-sebze, kuruyemiş, tahıl, unlu mamuller, et, 
yumurta, konserve) 
 

Avrupa: 

Almanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Macaristan, 

Polonya, Romanya, Slovenya, Yunanistan 
 

Balkanlar: 

Arnavutluk, Bosna-Hersek 
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Doğu Avrupa: 

Rusya 
 

Orta Asya ve Kafkasya:  

Gürcistan 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Fas, İsrail, Kuveyt, Libya, Umman, Ürdün 
 

Güney Asya: 

Afganistan, Malezya, Myanmar 

 

Doğu Asya: 

Singapur, Vietnam 
 

Asya-Pasifik: 

Avustralya, Yeni Zelanda 
 

Latin Amerika: 

Arjantin, Ekvator, Meksika, Uruguay 
 

Afrika: 

Angola, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Mozambik, Seyşeller, Tanzanya 

 

Turizm (Tanıtım faaliyetleri, THY uçuşları, güvenli turizm) 
 

Avrupa: 

Andorra, Birleşik Krallık, Çekya, Estonya, Finlandiya, İspanya, Letonya, Litvanya, Monako, 

Polonya 
 

Balkanlar: 

Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan 
 

Doğu Avrupa: 

Rusya 
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Orta Asya ve Kafkasya: 

Moğolistan (THY kargo başlatılması) 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Irak 
 

Doğu Asya: 

Çin, Japonya, Kamboçya (THY seferi başlatılması), Güney Kore, Singapur, Tayvan 

(Tanınmamaktadır), Vietnam 
 

Güney Asya: 

Maldivler, Myanmar (Yangon’a THY seferi başlatılması), Pakistan 

Asya-Pasifik: 

Avustralya 
 

Latin Amerika: 

Haiti (THY sefer başlatılması), Kosta Rika (THY sefer başlatılması), Nikaragua, Venezuela 
 

Afrika: 

Cibuti (Cibuti-Etiyopya ortak THY kargo uçuşları başlatılması), Fildişi Sahili, Gabon (THY 

kargo başlatılması), Kongo Cumhuriyeti (THY seferi başlatılması), Liberya (THY seferi 

başlatılması), Nijer, Seyşeller (THY kargo başlatılması), Zambiya 

 

Tarım Sektörü (Tarım, tarım makineleri)  
 

Avrupa: 

Fransa, İtalya, Macaristan, Romanya, Yunanistan 
 

Balkanlar: 

Karadağ 
 

Doğu Avrupa: 

Moldova, Rusya, Ukrayna 
 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Gürcistan, Tacikistan 
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Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Fas, Yemen 
 

Güney Asya: 

Bangladeş 
 

Asya-Pasifik: 

Yeni Zelanda 
 

Latin Amerika: 

Kolombiya, Kosta Rika, Nikaragua 
 

Afrika: 

Angola, Botsvana, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Mozambik, Sudan, 

Tanzanya, Uganda, Zambiya, Zimbabve 

 

E-ticaret (Sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleri)  
 

Avrupa: 

Belçika, Bulgaristan, Estonya, Fransa, İsveç, İsviçre (güven vermek için “ch” uzantılı internet 

portalları üzerinden mal sunumu), Litvanya 
 

Doğu Asya: 

Japonya, Güney Kore 
 

Güney Asya: 

Malezya, Tayland 
 

Latin Amerika: 

Kosta Rika, Meksika 
 

Afrika: 

Cibuti, Kenya, Nijerya, Ruanda 

 

İnşaat Malzemeleri (Elektrikli makine, kara taşıtları, demir-çelik)  
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Avrupa: 

Almanya, Finlandiya, Hollanda, İsviçre, Macaristan 
 

Güney Asya: 

Afganistan, Myanmar 
 

Asya-Pasifik: 

Avustralya 
 

Latin Amerika: 

Arjantin, Ekvator, Kolombiya, Peru 
 

Afrika: 

Angola, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Peru, Uganda 

 

Enerji (Yenilenebilir enerji)  
 

Avrupa: 

Yunanistan 
 

Balkanlar: 

Karadağ 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Fas  
 

Asya-Pasifik: 

Yeni Zelanda 
 

Latin Amerika: 

Arjantin, Brezilya, El Salvador, Kosta Rika, Nikaragua,  
 

Afrika: 

Botsvana, Liberya, Nijer, Sierra Leone, Sudan, Zimbabve 
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Lojistik Hizmetleri 

Avrupa: 

Bulgaristan, Fransa, İspanya 
 

Balkanlar: 

Arnavutluk 
 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Azerbaycan, Türkmenistan 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

İran: 29 Nisan 2020 tarihinde nakliye araçlarının sınır geçişleriyle ilgili yayımlanan İçişleri 

Bakanlığı genelgesinde İranlı ve Iraklı nakliye araçlarına getirilen kısıtlamalar, İran makamları 

nezdinde hoşnutsuzluğa yol açmış, İran Dışişleri Bakanlığı kısıtlamaların kaldırılması için 

gerek Bakanlığımız gerek Büyükelçiliğimiz nezdinde girişimde bulunmuştur. Uygulamada 

İran’a yönelik kolaylık sağlanmadığı takdirde, İran’ın mütekabil kısıtlamaları İran üzerinden 

Orta Asya ve Basra varışlı transit nakliye araçlarımız bakımından devreye alabileceği tahmine 

müsaittir. 

Latin Amerika: 

Kosta Rika, Nikaragua 
 

Afrika: 

Angola, Cibuti, Gabon, Somali, Zambiya 

 

Ev Eşyaları (Mobilya, bahçecilik aletleri, ofis malzemeleri, oyuncak, 
mutfak aletleri, beyaz eşya, televizyon)  
 

Avrupa: 

Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Macaristan 
 

Doğu Avrupa: 

Rusya 
 
 

Güney Asya: 

Myanmar 
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Asya-Pasifik: 

Avustralya 
 

Latin Amerika: 

Kolombiya 
 

Afrika: 

Fildişi Sahili, Kenya, Mozambik 

 

Tekstil ve Giyim (Hazır giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta)  

Avrupa: 

Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Macaristan 
 

Balkanlar: 

Bosna-Hersek 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

İsrail, Ürdün 
 

Latin Amerika: 

Kolombiya 
 

Afrika: 

Angola, Zimbabve 
 

Otomotiv Sektörü (Yedek parça)  

Avrupa: 

Finlandiya, Hollanda, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya 
 

Güney Asya: 

Afganistan 

 

Doğu Asya: 

Tayland 
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Latin Amerika: 

Kolombiya, Peru 

 

Savunma Sanayii (İHA, SİHA, helikopter, roket, uçak)  

Avrupa: 

Macaristan 
 

Doğu Avrupa: 

Ukrayna 
 

Orta Asya ve Kafkasya: 

Özbekistan 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Kuveyt, Yemen 
 

Doğu Asya: 

Vietnam 

Latin Amerika: 

Ekvator 
 

Afrika: 

Çad, Mozambik 

 

İstihdam (Mevsimlik işçi, vasıflı işçi)  

Avrupa: 

İtalya, Malta 

 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Kuveyt 

 

İhracatımızda Daralma Yaşanabilecek Ülkeler:  

Avrupa: 

Almanya, İspanya, Romanya 
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Doğu Avrupa: 

Rusya 
 

Doğu Asya: 

Çin 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Irak 
 

Kuzey Amerika: 

Kanada 
 

Afrika: 

Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan 

 

Yeni İhracat İmkanları Çıkabilecek Ülkeler  

Avrupa: 

İngiltere (gıda), Çekya (Çin’e alternatif olarak), Danimarka (gıda), Fransa, İsviçre (e-ticaret, 

mobilya-konfeksiyon, inşaat malzemeleri), Romanya (gıda, unlu mamüller),  
 

Balkanlar: 

Kosova (e-ticaret, gıda, temizlik ürünleri) 
 

Doğu Avrupa: 

Rusya (yaş sebze-meyve, tekstil) 
 

Güney Asya: 

Malezya (tarım ve gıda ürünleri, e-ticaret, savunma sanayi ürünleri, helal alanında işbirliği), 

Nepal (sağlık turizmi), Sri Lanka (Çin’e alternatif olarak) 

Doğu Asya: 

Hong Kong (e-ticaret ve hava kargo) (Ülkemizce tanınmamaktadır) 
 

Asya-Pasifik: 

Yeni Zelanda (Çin ve diğer Asya pazarlarına alternatif olarak),  
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Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Kuveyt (tüm sektörler) 
 

Kuzey Amerika: 

ABD (tedarik zincirlerinde çeşitlenmeye gideceği cihetle) 
 

Latin Amerika: 

Antigua ve Barbuda (inşaat malzemeleri, demir çelik, kimyasal ürünler), Brezilya (Çin’e 

alternatif olarak, savunma sanayi ürünleri), Şili (savunma sanayi ürünleri), Venezuela (tüm 

sektörler) 
 

Afrika: 

Botsvana (mamul maddeler), Çad (savunma sanayi ürünleri, üretime yönelik alet ve 

makinalar), Eritre (bavul ticareti), Etiyopya (tüm sektörler, müteahhitlik, teknik müşavirlik ve 

sağlık turizmi, e-ticaret), Güney Afrika (e-ticaret), Güney Sudan (sahra hastanesi inşa 

edilmesi), Mozambik (gıda ürünleri, elektrikli aletler, savunma sanayi ürünleri), Nijer (tüm 

sektörler), Nijerya (e-ticaret) ile iş çevrelerimizin yararlanacakları yeni fırsatların çıkması 

beklenmektedir.  

 

Yeni Yatırım İmkanları Çıkabilecek Ülkeler:  

Avrupa: 

Fransa (münferiden ya da Fransız ortaklarla), İrlanda (sağlık, konut ve inşaat), İspanya 

(sağlık), Polonya (altyapı projeleri), Portekiz (sağlık), Bulgaristan, Romanya (inşaat) 
 

Balkanlar: 

Karadağ (turizm, sağlık) 
 

Doğu Avrupa: 

Moldova (sağlık) 
 

Güney Asya: 

Butan (sağlık), Maldivler (turizm), Nepal (turizm), Hindistan (ilaç, siber güvenlik, IT) 
 

Doğu Asya: 

Hong Kong (medikal teknoloji ve fin-tech) (Ülkemizce tanınmamaktadır) 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu: 

Lübnan (Lübnan şirketlerinin merkezinin İstanbul’a taşınmaya devam edilmesi), Kuveyt 

(ülkemizin imajı çok güçlenmiştir) 
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Kuzey Amerika: 

Kanada (inşaat) 
 

Latin Amerika: 

Brezilya (sağlık, özelleştirilecek tesisler), Venezüela (turizm) 
 

Afrika: 

Bostsvana (sağlık, gıda ve tarım), Çad (elektrik üretimi, madencilik), Gana (gıda ve tarım), 

Nijer (inşaat, enerji ve hizmet sektörleri), Nijerya (elektrik üretimi ve dağıtımı ile petrol 

üretimi, sağlık), (Somaliland’da yatırımcılarımız için yeni fırsatlar ortaya çıkabilecektir).  

 

Turizm Sektöründe Daralma Yaşanabilecek Ülkeler:  

Avrupa: 

Almanya (2019 seviyesine 2021’de dönüş), Avusturya, Çekya, Fransa, Lüksemburg, 

Polonya, Portekiz 
 

Doğu Avrupa: 

Moldova, Rusya 
 

Güney Asya: 

Sri Lanka 
 

Doğu Asya: 

Çin 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu:  

Irak 
 

Kuzey Amerika: 

Kanada 
 

Latin Amerika: 

Brezilya 
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Afrika: 

Somali 

 

Salgın Bitince Turistik İmkanların Artabileceği ve Tanıtıma Ağırlık 
Verilmesi Gereken Ülkeler:  

Avrupa: 

Belçika, İngiltere, İsveç, Monako, Polonya, Bulgaristan 
 

Doğu Asya: 

Hong Kong (Ülkemizce tanınmamaktadır) 
 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu:  

Lübnan, Kuveyt 
 

Latin Amerika: 

Brezilya’ya yönelik ülkemiz turizmini tanıtıcı çalışmalarda bulunulmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir.  

 

 


