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1.

COVID-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI

İlk olarak, Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Wuhan şehrinde Aralık 2019 sonunda çeşitli hastalarda belirli
bir neden olmaksızın gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre (pnömani) görülmesi üzerine
SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs teşhis edilmiştir. Kısa süre içerisinde de bu virüs ile ilişkili
enfeksiyonların bir salgın halini aldığı görülmüştür. Kişiden kişiye bulaşabilen virüsün bulaşma oranı 2020
Ocak ortasında büyüme göstermiş, ilerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan
çeşitli ülkelerde yaşanan virüs vakaları rapor edilmeye başlanmıştır. 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edilmiştir.
Şekil 1: COVID-19 Salgının İlk Günleri

1.1. COVID-19 NEDİR?
Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir.
Koronavirüsler; esas kaynağı yarasalar olmak üzere develer, kediler ve sığırlar gibi birçok hayvan türünde
yaygın olarak görülen bir virüs ailesidir. Bu virüsler nadiren de olsa hayvanlardan bulaşma yolu ile insanları
enfekte edebilir. MERS ve SARS Koronavirüs gibi insandan insana bulaşabilir. İnsan koronavirüsleri ise ilk
1960’lı yıllarda tespit edilmiştir. Koronavirüsler RNA virüsleridir ve alfa, beta, gama ve deltakoronavirüsler
olarak 4 alt grupta incelenmektedir. Mikroskobik olarak etrafında taç görünümü ya da güneşteki patlamalara
benzer şekilde bir hale vardır. Bu nedenle Latincede taç anlamına gelen corona ismi verilmiştir, yani
koronavirüs (coronavirüs) taçlı virüs anlamına gelir. Bu taç görünümü, virüsün zarfında yıldızımsı çıkıntılar
şeklinde bulunan glikoproteinlerden oluşmaktadır. Koronavirüs ailesi bilinen en büyük genomik yapıya sahip
(30 kb genom) RNA virüs ailesidir.
Wuhan şehrinde salgına neden olan koronavirüs diğerlerinden farklı olduğu için geçici olarak yeni keşfedilmiş
koronavirüs olarak isimlendirilmiştir (2019-nCov). İnsanlarda, koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu
Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar
solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. COVID-19 (eski adıyla 2019-nCov), MERS ve
SARS’a genetik olarak benzer şekilde bir betakoronavirüstür. Özellikle SARS virüs ile yakın benzerliğe sahiptir.
Lakin özellikleri yönünden farklılıklar göstermekte ve zaten bu yüzden ayrı bir isimle anılmaktadır.
11 Şubat itibariyle DSÖ yeni korona virüsü COVID-19 (corona virus disease-19) olarak isimlendirmiştir. COVID19 ismine karar verilirken DSÖ danışmanları sadece hastalığa neden olan virüs türüne odaklanmıştır. Co ve Vi
coronavirüsten, “d” İngilizcede hastalık anlamına gelen “disease” kelimesinden, 19 ise vakaların görülmeye
başlandığı yıl olan 2019’dan gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığı COVID-19 olarak isimlendirmesine
karşın, Uluslararası Virüs Taksonomisi Komitesi (ICVT) bu virüsün ismini SARS-CoV-2 olarak belirlemiştir.
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Çünkü yine 2002 yılında ortaya çıkan bir başka koronavirüs olan SARS ile genomik yapısı %82 oranında
eşleşmektedir.
Koronavirüsün, virüs ile temastan semptomların oluşmasına kadar geçen sürenin (kulukça süresi) 2 ile 27 gün
olduğu, virüsün belirtiler ortaya çıkmadan önce de bulaşıcı olduğuna dair bazı kesin olmayan kanıtlar
bulunmaktadır. Ayrıca virüsün, bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün
pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olduğu görülmüştür. Elde edilen
veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda virüsün ağır
hastalık oluşturma riskinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir.

1.2. COVID-19’UN BELİRTİLERİ VE ÇEŞİTLERİ
Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezine (CDC) göre tüm semptomların yanı sıra bir hastanın SARS-CoV-2
yönünden değerlendirilmesi için hastalığının laboratuvarca kanıtlanmış olması, hastalığın yeni tespit edildiği
yahut fazla ilerleme kaydetmediği bölgelerde ise yurt dışı seyahat geçmişi ve bu kişilerle temas geçmişi
araştırılarak ortaya konması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayan fakat şiddetli hastalık belirtisine sahip
ve etiyolojisi belirlenememiş vakaların da yeni koronavirüs açısından değerlendirilmesi gerekebilmektedir.
Bildirilen semptomlar vakaların %90'ında ateş, %80'inde yorgunluk ve kuru öksürük, %20'sinde nefes darlığı
ve %15'inde solunum sıkıntısı içermektedir. Yaygın olmayan semptonlar ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı, boğaz
ağrısı, balgamlı öksürük, kas veya eklem ağrısı, üşüme, mide bulantısı veya kusma ve ishaldir. Göğüs röntgeni
her iki akciğerde de belirti vermiştir. Kan testleri genellikle düşük beyaz kan hücresi sayımı göstermiştir.
Koronavirüs enfeksiyonları, üst ve alt solunum yollarını etkilemektedir. Sıklıkla hafif üst solunum yolları
enfeksiyonu (soğuk algınlığı) şeklinde geçirilmesine rağmen bu enfeksiyonda şiddetli hastalık tablosu ve ölüm
görülebilir. SARS ve MERS virüs şiddetli solunum yolu hastalığına neden olurken henüz keşfedilmiş COVID-19
klinik belirtileri tam açık değildir. Onaylanan vakalarda bulgular ise az ya da hiç semptom olmayan tablodan,
şiddetli hastalık ve ölüme kadar geniş bir aralıktadır. Çoğu insanın özellikle çocukluk döneminde koronavirüs
enfeksiyonu geçirdiği düşünülür. Genç kişilerde hastalık hafif soğuk algınlığı şeklindeyken, şiddetli solunumsal
yetmezlik daha sıklıkla ileri yaştaki kişilerde ve yaşı fark etmeksizin eşlik eden diğer hastalıkların varlığında
(hipertansiyon, diyabet, kalp-damar hastalıkları, kanser, bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlar) görülür.
Şekil 2: Çin’den Yayılan Koronavirüsün Başlıca Belirtileri

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü
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Yetişkinlerde ve çocuklarda görülen nezle vakalarının önemli bir kısmından koronavirüslerin sorumlu olduğu
düşünülmektedir. Bu virüs grubu, ateş ve bademciklerin büyümesi gibi semptomlara neden olmakla beraber
en çok kış ve erken baharda nezleye yol açmaktadır. Bunlara ek olarak koronavirüsler zatürre ile bronşite
neden olabilirler. 7 adet farklı insan koronavirüsü bulunmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

İnsan koronavirüsü 229E (HCoV-229E)
İnsan koronavirüsü OC43 (HCoV-OC43)
SARS-CoV
İnsan koronavirüsü NL63 (HCoV-NL63, Haven koronavirüsü)
İnsan koronavirüsü HKU1
MERS koronavirüsü (MERS-CoV)
Yeni koronavirüs (CoVID-19)

Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS)
İnsanlarda SARS-CoV koronavirüsünün neden olduğu bir solunum yolu sendromudur. 2002 ile 2003 yılları
arasında Hong Kong'dan yayılan SARS salgını neredeyse pandemi haline gelmiş ve dünya çapında 8422 vaka
ve 1524 ölüme yol açmıştır. Dünya Sağlık Örgütü ölüm oranını %10,9 olarak açıklamıştır.
Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS)
İlk olarak 2012 yılında Suudi Arabistan'da tespit edilmiş, MERS-CoV'un yol açtığı bir koronavirüs
enfeksiyonudur. Bu virüsün bulaştığı hastaların %36'sı hayatını kaybetmektedir. Nefes darlığı, öksürük ve ateş
hastalığın en önemli belirtileri arasındadır. Bazı bünyeler hastalığı hafif belirtilerle atlatabilir. Hastalıktan
kurtulanların virüsü bulaştırma riski yoktur.
Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Koronavirüsü 2 (SARS-Cov-2)
Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 veya COVID-19 veya Wuhan koronavirüsü, ilk olarak
2019'da bildirilmiş, Çin'in Wuhan kenti kökenli bir virüstür. İnsandan insana bulaşabilen virüsün bulaşma hızı
2020 yılının Ocak ayı ortalarında hızlanmıştır. Virüsün kuluçka dönemi 4-14 gündür. Virüsün bulaştığı
bireylerde görülen ölüm oranının %3'ün altında olduğu tahmin edilmektedir.
Şekil 3: Koronavirüsün Mikroskobik Görüntüsü

Kaynak: Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu
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1.3. COVID-19’DAN KORUNMA YOLLARI
Kişisel hijyen kuralları korunma için oldukça önemlidir. Bireylerin dikkat edebileceği kişisel hijyen kuralları
olarak elleri sıkça yıkamak veya virüsleri öldürebilecek kolonya veya diğer antibakteriyel maddeler ile elleri
temizlemek en temel kurallardandır.
Virüs çok kolay bulaşabildiği için ek korunma önlemleri alınmalıdır. Virüsün en temel bulaşma yolu solunum
yolu olduğu için kalabalıklardan uzak durmak, başka kişilerle yakın etkileşimden kaçınmak, solunum yollarını
korumak virüsten korunmayı sağlayabilir. Kalabalık ortamlara girildiğinde solunum yollarının maske veya
başka herhangi bir bez ile kapatılması havada bulunan damlacıkların solunmasını engelleyeceği için koruyucu
önlem olarak uygulanabilir. Eğer bu şekilde bir önlem alınıyorsa maskelerin 2 veya 3 saat aralıklarla
değiştirilmesi, diğer koruyucu atkı veya şal benzeri bezlerin de sıklıkla değiştirilmesi ve yıkanması
gerekmektedir.
Şekil 4: Koronavirüsten Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen önlemler ise şu şekilde sıralanmıştır:


El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve
suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel
içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.



Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.



Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 metre uzakta bulunulmalıdır).



Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.



Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık
kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.



Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar
açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

KFA FUARCILIK A.Ş. – Yeni Normale Göre Baltık Bölgesi (Litvanya, Letonya, Estonya) Raporu, Temmuz 2020

8



Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt
mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli,
eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.



Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın
sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

Benzer şekilde T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 14 kural ise şu şekildedir:


Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın.



Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun.



Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.



Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.



Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.



Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.



Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.



Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.



Kıyafetlerinizi 60-90°C’de normal deterjanla yıkayın.



Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.



Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin, maske
takmadan dışarı çıkmayın.



Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.



Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.



Düşmeyen ateş, öksürük, ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

1.4. TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Henüz hastalığı tedavi edecek herhangi bir antiviral ilaç bulunmamaktadır. Diğer viral enfeksiyonların
tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar koronavirüs enfeksiyonlarının tedavisinde de denenmiş ancak etkili bir
sonuç elde edilememiştir. Mevcut ilaçların test edilmesi de dahil olmak üzere geliştirme çabaları devam
etmektedir. Kullanılan tedavi semptomatik olup yatak istirahati, bol sıvı tüketimi ve günlük alınması gerekli
kalorinin alınması vücut direnci açısından gereklidir. Zira hastalığı tedavi edecek olan vücut direncidir.
Hastanın genel durumuna göre gerekli destekleyici tedavi uygulanmaktadır. Hastalığın şiddetine bağlı olarak
oksijen tedavisi, intravenöz sıvılar ve solunum desteği uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

2.

DÜNYADA COVID-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI

Pandemi, en basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit
eden bulaşıcı hastalıklara verilen isimdir. Bir hastalığın pandemi ilan edilmesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından
yapılmaktadır. 2009 yılında yine aynı şekilde bütün dünyayı saran hastalık domuz gribi de pandemik hastalık
ilan edilmiş, yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olmuştur.

KFA FUARCILIK A.Ş. – Yeni Normale Göre Baltık Bölgesi (Litvanya, Letonya, Estonya) Raporu, Temmuz 2020

9

Bir hastalığın pandemi olabilmesi için istikrarlı bir şekilde, dünyanın farklı noktalarında, kitleler üzerinde
görülmeye başlaması gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre bir hastalığın pandemi
olabilmesi için üç kriter aranmaktadır:




Yeni bir virüs olması,
İnsanlara kolayca geçebilmesi,
İnsan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması.

İlk olarak Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei bölgesinin başkenti olan Wuhan’da belirli bir neden olmaksızın
gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine yeni bir koronavirüs teşhis edilmiştir.
Kişiden kişiye kolaylıkla bulaşabilen bu virüsün bulaşma oranı 2020’nin Ocak ortasında büyüme göstermiştir.
İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik’te yer alan çeşitli ülkelerde yaşanan virüs vakaları
rapor edilmeye başlanmıştır. 11 Mart 2020 tarihine gelindiğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel
salgın (pandemi) ilan edilmiştir. 13 Mart 2020’de Avrupa’nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline
geldiği bildirilmiştir.
Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler ilk olarak virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan’da
gerçekleştirilmiştir. Wuhan'ın içine ve dışına seyahatlerde etkili bir karantina, 23 Ocak 2020 saat 10'dan
itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Wuhan'a ve Wuhan dışına uçuşlar ve trenler, halk otobüsleri, metro
sistemi ve uzun mesafe otobüsleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır. Bunun
ardından, Hubei bölgesinde bulunan en az 15 şehirde daha ulaşım benzer şekilde kısıtlandırılmıştır.
Pekin'deki Yasak Şehir, geleneksel tapınak fuarları ve diğer kutlama amaçları toplantılar dahil olmak üzere
birçok Yeni Yıl etkinlikleri bulaşma korkusuyla iptal edilmiştir. Hong Kong ayrıca bulaşıcı hastalık yanıt
düzeylerini en üst seviyeye çıkarmış ve acil durum ilan etmiş, Şubat ortasına kadar okullarını kapatmış ve Yeni
Yıl kutlamalarını iptal etmiştir. 30 Ocak tarihinde Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın diğer ülkelere ve Çin'in bütün
eyaletlerine yayılması nedeniyle uluslararası acil durum ilan etmiştir.
Çin’in ardından tüm dünyada da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülkeler ve organizasyonlar çeşitli
önlemler almaya devam etmiştir. İspanya ve İtalya tüm ülkede karantina uygulaması başlatmıştır. Bütün spor
müsabakaları edilmiş, okullar ve üniversiteler kapatılmıştır. Süpermarket ve eczaneler dışındaki işletmelere
kısıtlamalar getirilmiştir. Fransa, ülke çapında alarm seviyesini 3'e yükseltmiştir. 23 şubat 2020’de Güney Kore
ülkede en yüksek alarm durumunu ilan etmiştir. 17 Mart 2020 tarihinden itibaren Fransa'da kısmi sokağa
çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bulgaristan, virüsün yayılmasını engellemek için ülkede 13 Nisan 2020'ye kadar
olağanüstü hâl ilan etmiştir. Okullar, üniversiteler ve spor müsabakalarına bir ay ara verilmiştir. 13 Mart
2020’de ABD, ulusal acil durum ilan etmiştir. İran, Mart ayında şehirlerarası seyahatte kısıtlamalar getirildiğini
duyurmuştur. İngiltere’de ikiden fazla kişinin toplanmasını yasaklamış ve seyahat ve dış mekan aktiviteleri,
kafeler restorantların kapatılması sağlanmıştır.
Mart ayında dünya genelinde müzeler, kütüphaneler, performans mekanları ve diğer kültürel etkilnlikler,
sergiler iptal edilmiş, ertelenmiş ya da süresiz olarak kapatılmıştır. Buna karşılık olarak dijital platformlar
aracılığıyla alternatif hizmetler sunabilmek amacıyla yoğun çabalar sarf edilmiştir.
2020 yılında gerçekleşmesi plananlanan sosyal kültürel birçok etkilinlik iptal edilmiş ya da ertelenmiştir. Ödül
törenleri, spor müsabakaları, ligler belirsiz süreliğine durdurulmuştur. NBA, İtalya Seri A, Premier Lig, Süper
Lig karşılaşmalarına ara verilmiştir. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Eurovision Şarkı Yarışması, 2020
Yaz Olimpiyatları koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmiştir.
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2.1. SALGINA İLİŞKİN VERİLER
Finansal Veriler
COVID-19 koronavirüs salgını dünya çapında ilişkili birçok ekonomik çalkantıya neden olmuş, hisse senedi,
tahvil ve emtia (ham petrol ve altın dahil) piyasaları da dahil olmak üzere finansal piyasalar üzerinde geniş
kapsamlı ve ciddi etkiler yaratmıştır. Birçok ülkeyi olumsuz yönde etkilemiş, ekonomik, toplumsal, sosyal
bozulmalara sebep olmuştur. İşsizlik rakamları ülke farkı gözekmetsizin artmış, ülkelerin sağlık sistemleri
büyük alarmlar vermeye başlamıştır. Küresel çapta yaşanan bu kriz, ülkelerin virüsle başa çıkabilmek için
birlikte hareket etmelerini gerektirmiştir.
Koronavirüs salgınının dünya çapında Çin dışında koronavirüs yaygınlaştıkça Şubat 2020 sonlarında, Dow
Jones Sanayi Ortalaması ve FTSE, %3'ten fazla düşmüştür. Asya genelindeki bu sert düşüşleri, Avrupa'da düşen
gösterge endeksleri takip etmiştir. DAX, CAC 40 ve IBEX 35'in her biri yaklaşık %4 düşmüş ve FTSE MIB %5'in
üzerine düşmüştür. Petrol fiyatında büyük bir düşüş ve altın fiyatında 7 yılın en yüksek seviyesinde büyük bir
artış olmuştur.
Koronavirüs salgınıyla ilgili endişeler nedeniyle NASDAQ-100, S&P 500 Endeksi dahil olmak üzere çeşitli ABD
borsa endeksleri 2008 yılından bu yana en keskin düşüşlerini kaydetmiştir. Dow Jones, 2008 mali krizinden
bu yana bir günlük en büyük düşüş olan 1,191 puan düşmüştür. Şubat ayında dünya borsaları 2008 mali
krizinden bu yana en büyük tek hafta düşüşünü bildirmiştir.
Mart ayına gelindiğinde, S&P 500, borsa açıldıktan sonra dört dakika içinde %7 düşerek 2007-08 mali
krizinden bu yana ilk kez bir devre kesiciyi tetiklemiş ve 15 dakika boyunca ticareti durdurmuştur. 10 yıllık ve
30 yıllık ABD Hazine tahvillerindeki getiri, rekor seviyelere ulaşmış ve 30 yıllık tahviller tarihte ilk kez %1'in
altına düşmüştür. Asya-Pasifik borsalar kapatılmıştır. Nikkei 225 arasında Tokyo borsasında da 1 yıl içerisinde
en yüksek düşüş %20 oranıyla görülmüştür. Avrupa borsaları %11 düşüşle kapatılmıştır.
Petrol fiyatlarında %8 düşüş gerçekleşmiştir. Mart 2020'de ham petrol fiyatlarının çöküşü ve borsa çöküşüyle
sonuçlanan OPEC+ anlaşmasına varılamamasının ardından Rusya-Suudi Arabistan petrol fiyatı savaşı
açıklanmıştır. Rusya-Suudi Arabistan petrol fiyat savaşı başta ABD olmak üzere birçok ülkeyi olumsuz
etkilemiştir. Mart ayında, petrol fiyatlarının 2008 yılından bu yana kendi büyük tek haftalık düşüş yaşanmıştır.
İşsizlik Verileri
Uluslararası Çalışma Örgütü, 2020 yılının ikinci çeyreğinde küresel çalışma saatlerinin yaklaşık %6,7 düşeceğini
ve bunun da 195 milyon tam zamanlı çalışana eşdeğer olduğunu açıklamıştır. Ayrıca, 2008 mali krizinde
yaşanan 25 milyona yakın iş kaybına kıyasla sadece ilk çeyrekte 30 milyon iş kaybının yaşanmış olabileceğini
belirtilmiştir.
Ocak ve Şubat 2020'de, Wuhan'daki salgının yüksekliği sırasında, Çin'de yaklaşık 5 milyon insan işini
kaybetmiştir. Mart 2020'de, 10 milyondan fazla Amerikalı işini kaybetmiş ve hükümet yardımına
başvurmuştur. 21 Mart 2020’ye kadar geçen sürede 3.3 milyon yeni işsizlik talebi kaydı yapılmış olup bir
önceki en yüksek kayıt 1982'de 700 bin olarak kaydedilmiştir. 4 Nisan’a kadar geçen süre içerisinde üç hafta
içinde sadece ABD’de 16 milyon iş kaybedilmiştir. Federal Rezerv Bankası St. Louis, koronavirüs salgınının
ABD'de 47 milyon iş kaybına neden olabileceğini ve işsizlik oranının %32’ye çıkabileceğini öngörmüştür.
Hindistan'da yaşanan karantina uygulamaları sonrası milyonlarca göçmen işçi işsiz kalmıştır. Angus Reid
Enstitüsü'nden yapılan ankette Kanadalı hanelerin %44'ünde bir tür iş kaybı yaşandığı bulunmuştur.
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2020 Mart ortasında karantina uygulamaları başladığından beri İspanya'da yaklaşık 900 bin işçi işini
kaybetmiştir. Mart ayının ikinci yarısında 4 milyon Fransız işçi geçici işsizlik ödeneği için başvurmuş ve 1 milyon
İngiliz işçi destek kredi programına başvurmuştur. Almanya'daki yaklaşık yarım milyon şirket, işçilerini
Kurzarbeit olarak bilinen devlet tarafından sübvanse edilen kısa süreli çalışma programlarına göndermiştir.
Alman kısa süreli çalışma tazminat programı Fransa ve İngiltere tarafından da uygulanmaya başlanmıştır.
Sektörel Daralma
Birçok hava yolu faaliyetlerini durdurmuştur. British Airways, Finnair, Qatar Airways, United Airlines ve Air
Canada çeşitli sebepler belirterek Çin'e uçuşlarını askıya almıştır. Türk Hava Yolları kademeli olarak önce
yurtdışı seferlerini daha sonra yurtiçi seferlerini azaltmıştır. Bir süre sonra faaliyetlerini tamamen
durdurduğunu açıklamıştır. Dünya şehirlerinin çoğunda, planlanan seyahat %80-90 oranında azalmıştır. Yolcu
gemisi endüstrisi de koronavirüsün ilk toplu görüldüğü yerlerden biri olan Diamond Prencess isimli yolcu
gemisi vakasından etkilenmiş ve böylece seyir hatlarında %70-80 düşüş gerçekleşmiştir.
Hizmet sektörü de koronavirüs sebebiyle olumsuz etkilenmiştir. Restoranlar, kafeler, sinemalar, tiyatrolar,
müzeler kapatılmış, çalışmalarına ara verilmiştir. Dünya genelinde önemli birçok fabrika üretimini durdurmuş
veya üretimine ara vermiştir. ABD’deki üç önemli araba üreticisi tüm üretimini durdurmuştur. Airbus,
Michelin, Skoda, Brembo, Maserati, Renault Grubu, Fiat, Lamborghini ve Ferrari dahil birçok firma İtalya,
İspanya, Fransa, Sırbistan, Slovakya ve Polonya'daki fabrikalarında üretime ara vermiştir. Volkswagen,
fabrikalarında üretimi iki haftalığına durdurmuştur. ABD'de yeni araç satışları %40 azalmıştır. Dünyanın dört
bir yanındaki alışveriş merkezleri, çalışma saatlerini azaltarak veya geçici olarak kapatılarak koronavirüs
salgını sebebiyle tedbir almıştır. Starbucks, Çin'deki şubelerinin yarısından fazlasını kapatmıştır. Ikea, Çin'de
bulunan mağazalarını kapatma kararı almıştır.
Industry Week tarafından yapılan bir ankette koronavirüs salgının üretim işletmelerindeki yansımaları
araştırılması hedeflenmiştir. Ankete katılanların %94,9’unun çalıştığı işletme, üretim-imalat sektöründe
faaliyet göstermektedir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, bazı üretim işletmelerinin
operasyonlarında azalmalar gerçekleşirken, diğer üretim işletmelerinde artışlar göstermektedir. %7,3’lük bir
kısım üretimlerini durdurduğunu, %40,5’lik kısım ise normalden daha az üretim yapıldığını belirtmiştir. Buna
karşın, %40’lık kısım üretimin normal hızda devam ettiğini ve %11,9’luk kısım koronavirüs sebebiyle artan
talebin karşılanması amacıyla üretimin arttığını belirtmiştir.
Şekil 5: Koronavirüsün İşletmelerde Üretim-İmalat Süreçlerine Etkisi

Kaynak: Industry Week
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Turizm sektörü de koronavirüs salgınından etkilenmiş, turizm sektöründe işsizliğin artmasına, işletmelerin
iflasına, turizmin GSYİH’nın önemli bir bölümü oluşturduğu ülkelerin ekonomilerinde daralmalara sebep
olmuştur. Turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok işletmenin geliri azalmıştır. Karantina uygulamaları,
hastalık korkusu, uçuşların iptal edilmesi gibi birçok etken turizmin birçok ülkede durma noktasına gelmesine
sebep olmuştur.
Koronavirüs salgını, salgınlarla mücadele için küresel çapda artan KKE kullanımı, panik satın alımları
(maketlerlerde rafların gıda, tuvalet kağıdı ve su gibi ürünlerin ciddi şekilde azalması) gibi sonuçlar
doğurmuştur. Fabrikaların kapatılması ve lojistik operasyonlarda yaşanan aksama, tedarik sorunlarının ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. DSÖ’ne göre, KKE’ye olan talep %100 artmıştır. Bu da normal fiyatın 20 katına
kadar yüksek fiyatlara yol açmış ve tıbbi ürün tedariğinde gecikmelere neden olmuştur.
Ülke Ekonomileri Verileri
Ülke ekonomileri de küresel çaplı salgından olumsuz etkilenmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı,
gelişmekte olan ülkelerde 220 milyar dolarlık bir gelir düşüşü beklediğini ve COVID-19'un ekonomik etkisinin
aylarca hatta yıllarca sürebileceğini açıklamıştır.
Alman Hükümeti, krizin bir sonucu olarak ekonomisinin neredeyse %10 daralabileceği öngürüsünde
bulunmuş, Fransa Bankası Fransız ekonomisinin durgunluk içinde olduğunu ve 2020 yılının ilk çeyreğinde %6
daralabileceğini açıklamıştır. ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dünya ekonomisinin
2020 yılında koronavirüsün olumsuz etkisi nedeniyle %0,5 oranında daralabileceğini belirtmiştir. Neredeyse
tüm G20 ülkeleri için 2020'de negatif büyüme oranları bekleyen kuruluş, Türkiye ekonomisinin 2020'de %1,4
küçüleceğini öngörüsünü açıklamıştır. Japonya'nın ihracat odaklı ekonomisi salgından önemli ölçüde
etkileneceği ve ekonomik bir yavaşlama süreciyle beraber %3 civarında bu yıl küçüleceğini tahmin edilmiştir.
Birleşik Krallık için salgından önce, Brexit sürecinini ekonomide durgunluk yaratacağı düşünülüyordu. Salgın
sonrası yapılan tahminlerle, koronavirüs salgını sebebiyle 2020'de Birleşik Krallık ekonomisinde %5 daralma
olabileceği öngörülmüştür.
Sosyo-Kültürel Veriler
Nisan ayında yayınlanan Birleşmiş Milletler raporuna göre, 2020 sonuna kadar dünya genelinde 130 milyon
kişinin daha açlık sınırına geleceğini ve toplam açlık sınırında olan kişilerin sayısının 265 milyona ulaşacağı
düşünülmektedir.
Dünyada koronavirüs salgının yol açtığı bozulma, çevre ve iklim üzerinde çok sayıda etkiye neden
olmuştur. Planlı yolculuklardaki ciddi düşüş birçok bölgede hava kirliliğinde düşüş yaşanmasına sebep
olmuştur. Örneğin Çin’de, karantina tedbirleri dolayısıyla karbon emisyonunda %25 azalma, azot oksit
emisyonlarında %50 azalma görülmüştür.
Koronavirüs salgını, birçok ülkede aile içi şiddet ve intihar vakalarında artış yaşanmasına sebep olmuştur.
Karantina uygulamaları, finansal güvensizlik, stres ve belirsizlik gibi etmenlerin vakaların artmasında etkili
olduğunu düşünülmektedir. İşsizlik korkusu, sosyal izolasyon, finansal etmenler intihar vakalarının artmasına
sebebiyet vermiştir.
Koronavirüs salgını dünya genelinde eğitim-öğretimin aksamasına sebep olmuştur. İlköğretim, ortaöğretim,
lise, üniversite gibi kurumlar eğitim-öğretime ara vermişlerdir. Bazı kurumlar çevrimiçi sistemle uzaktan
eğitim ve öğretime devam etmişlerdir. Salgınla mücadele kapsamında okulların kapanması sebebiyle yaklaşık
1.2 milyar öğrencinin etkilendiği düşünülmektedir. UNESCO’nun raporuna göre, 177 ülkede, ülke genelinde
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okullar kapatılmakta ve 13 ülkede bölgesel kapanışlar uygulanmaktadır. Dünya öğrenci nüfusunun
yaklaşık %73’ünün etkilendiği düşünülmektedir.
Şekil 6: Dünya Çapında COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Kapanan Okullar

Kaynak:UNESCO

Alınan Önlemler
Küresel çapta hızla yayılan salgın ülke ekonomilerini olumsuz etkilemiştir. Ülkeler, ekonomilerinin ve
toplumun bu salgından en az şekilde etkilenmeleri için çeşitli önlemler almak zorunda kalmıştır.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüs hastalığına karşı federal yanıtı yönetmek için yeni bir kabine
komitesi kurulacağını duyurmuştur. Kanada Hükümeti, DSÖ’ye 50 milyon dolar ve Kanada'da koronavirüs
araştırmalarını finanse etmek için 275 milyon dolara ek olarak 1 milyar Kanada doları COVID-19 Yanıt Fonu
oluşturacağını açıklamıştır.
Çin Merkez Bankası nispeten mütevazı önlemler alarak bankalar için rezerv gereksinimlerini azaltmıştır. Bu
da koronavirüs salgınından etkilenen işletmelere 80 milyar dolara yakın kredi verebilmelerine imkan
sağlamıştır. Önümüzdeki aylarda faiz oranlarını azaltılacağının bir göstergesi olmuştur. Euro bölgesinin en
büyük ekonomilerinden biri olan Almanya, 350 milyar €’luk destek fonu açıklamıştır. Bu fon, koronavirüs ile
mücadele eden işletmelere sınırsız kredi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca bu fon, stratejik öneme
sahip halka açık ve salgından etkilen firmaların hisselerinin kamu kuruluşlarınca alması için kullanılabilecek
olup zararlı ve kötü niyetli olabilecek hisse alıcılarının önüne geçilip stratejik öneme sahip firmaların yerli
kimliğinin korunmasına önem verilmesini sağlamıştır. Japon Hükümeti de ülkeye son zamanlardaki en zorlu
dönemlerinden birinde yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde büyük bir yardım paketi
açıklamıştır.
İngiltere Hükümeti, şirketlerin büyük işten çıkarılmalarını engellemek için birkaç ay boyunca işçi
maaşlarının %80'ini ödemeyi taahhüt etmiş; serbest çalışan işçilere kayıp ücretler karşılığında geri ödeme
yapılmış; vergi ödemelerini ertelemiş; artan işsizlik ödeneği oluşturmuş; küçük ve orta ölçekli şirketler için bir
kredi programı oluşturmuş; ve yardım kuruluşlarına bağış yardımı sağlamıştır.
Amerika Merkez Bankası FED'in tarihi eylemleri arasında faiz oranlarının sıfıra indirilmesi, banka rezerv
gereksinimlerinin sıfıra indirilmesi, hazine bonoları ve ipotek destekli menkul kıymetlerden yüz milyarlarca
dolar satın alma, kurumsal ve belediye borçlarının satın alınması ve banka dışı borçlara acil kredi verilmesi
gibi önlemler yer almıştır. ABD ekonomisinin bu salgından en az etkilenmesi amacıyla 2 trilyon dolarlık bir
teşvik paketi açıklanmıştır. Ayrıca bireylere 1200 dolara kadar doğrudan ödemeler, işletmelere yüz
milyarlarca dolar kredi ve hibe, işsizlik ödeneklerinde artış ve hastaneler ile sağlık hizmeti sağlayıcıları için
destekler açıklanmıştır.
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Fransa’da doğalgaz-elektrik-su ödemelerinde erteleme, İtalya’da temizlik ürünlerinde %50 vergi muafiyeti,
kiralarda %60 vergi muafiyeti, Bulgaristan’da COVID-19 ile mücadele için bütün sağlık çalışanları için ekstra
ödenek (aylık 500 € prim), Fransa, Almanya ve İsveç’te daha önceden alınmış krediler için özellikle etkilenen
KOBİ tarzı işletmelerin ödeme güçlüğü göz önünde bulundurularak şartların yeniden lehte gözden geçirilmesi,
İsveç’te özellikle işyeri kira sözleşmelerinin Nisan-Haziran dönemleri için düşürülmesi, Macaristan’da dağıtım
servisi veren restoran ve marketlerin daha önce dağıtım izni almamış olmaları durumunda bu hizmeti
verebilmeleri için yasal prosedürlerin en basit düzeye indirilmesi gibi önlemler alınmıştır.
Avrupa Birliği, üye ülkelere, işletmelere ve işçilere acil borç verme ve diğer yardımları sağlamak için 500 milyar
€’luk bir paket oluşturmuştur. Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yıl üyelerine kriz sırasında yardımcı olmak
için 750 milyar €’ya kadar ek bono satın alacağını belirtmiştir.
Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmekte olan ekonomiler tercih edilerek, koronavirüs nedeniyle finansal
krizlerle karşılaşan üye ülkelere borç vermek için 100 milyar dolar ayırmıştır. Nisan ayı başlarında, doksandan
fazla ülke kurtarma talebinde bulunmuştur.
Dünya Bankası, bankanın salgının etkilerine karşı 150 milyar dolardan fazla para harcamıştır. Virüsle ilgili iki
düzineden fazla kredi talebi hızlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Şu ana kadar Hindistan en büyük krediyi 1
milyar dolardan almıştır.
Türkiye Hükümeti 100 milyar liralık paket açıklamıştır. Bu paket kapsamında, krizden en çok etkilenen hizmet
sektöründeki işverenlerin vergi yükümlülükleri, SGK primleri ve kredi borçları ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu
(KGF) limiti yükseltilerek teminat sorunu nedeni ile kredi alamayan firmaların banka kredilerine erişimi
kolaylaştırılması, kısa çalışma ödeneği ile üretime ara veren işyerlerinde çalışanlara geçici gelir desteği
sağlanması, ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyar TL'lik bir kaynak aktarılması, konut alımında kredi koşullarında
kolaylık sağlanması, en düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilmesi, asgari ücret desteği devam ettirilmesi,
ihracatçıya stok finansman desteği verilmesi gibi önlemler alınmıştır.

2.2. DÜNYADA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER
Koronavirüs salgını dünya çapında 215 ülke ve bölgeyi etkilemektedir. Avrupa’nın tamamında koronavirüs
vakaları görülmektedir. 21 Temmuz 2020 itibariyle dünya genelinde 15 milyon barajı aşılmış ve toplam
onaylanmış vaka sayısı 15 milyon 107 bin 327'ye ulaşmıştır. Dünya genelinde 9 milyon 128 bin 158 iyileşen
hasta mevcut iken virüs nedeniyle 619 bin 812 hasta hayatını kaybetmiştir.
Şekil 7: Dünya Çapında Ülkelere Göre Onaylanmış Vaka Sayıları

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü
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21 Temmuz 2020 itibariyle toplam onaylanmış vaka sayıları ülkelere göre incelendiğinde ilk sırada 4 milyon
28 bin 733 ile ABD bulunmakta olup bu ülkeyi 2 milyon 166 bin 532 ile Brezilya, 1 milyon 194 bin 888 ile
Hindistan, 789 bin 190 ile Rusya, 381 bin 798 ile Güney Afrika ve 362 bin 087 ile Peru takip etmektedir.
Salgının ortaya çıktığı Çin’de ise 83 bin 707 vaka kayda geçmiştir. 21 Temmuz 2020 itibariyle Fransa 177 bin
378, Almanya 203 bin 890, Türkiye 221 bin 500 toplam vaka sayısı duyurmuştur.
Tablo 1: Dünyada En Çok Vaka Görülen Ülkeler

ÜLKE

NÜFUS

VAKA SAYISI

ÖLÜM SAYISI

15.107.327

352.227

331.113.437
212.644.740
1.380.752.352
145.938.197
59.348.880
32.996.235
129.006.978
19.125.348
46.755.859
67.906.471
84.050.627
221.108.039
34.842.201
60.456.439
84.388.680
164.779.729
50.911.086
83.799.579
65.282.010
45.218.772
37.760.571
2.807.805

4.028.733
2.166.532
1.194.888
789.190
381.798
362.087
356.255
334.683
313.274
295.817
278.827
267.428
255.825
244.752
221.500
210.510
211.038
203.890
177.378
136.118
111.697
107.430

144.958
81.597
28.771
12.745
5.368
13.579
40.400
8.677
28.424
45.422
14.634
5.677
2.557
35.073
5.526
2.709
7.166
9.180
30.165
2.490
8.862
160

40.266.472

97.159

3.950

102.432.021
273.682.000
1.439.323.776
10.102.848
17.657.105
18.788.851
109.658.953
5.112.751
9.449.751
11.592.539
11.681.496
4.273.896
43.717.283

89.078
89.869
83.707
78.166
76.217
75.153
70.764
69.897
66.348
64.258
62.357
60.434
60.995

4.399
4.320
4.634
5.646
5.366
585
1.837
337
507
9.805
2.273
412
1.534

DÜNYA GENELİ
ABD
Brezilya
Hindistan
Rusya
Güney Afrika
Peru
Meksika
Şili
İspanya
İngiltere
İran
Pakistan
Suudi Arabistan
İtalya
Türkiye
Bangladeş
Kolombiya
Almanya
Fransa
Arjantina
Kanada
Katar
Irak
Mısır
Endonezya
Çin
İsveç
Ekvator
Kazakistan
Filipinler
Umman
Belarus
Belçika
Bolivya
Kuveyt
Ukrayna
Kaynak: Worldometers
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2.3. DÜNYADA DAHA ÖNCE GÖRÜLMÜŞ SALGIN HASTALIKLAR
Tarih boyunca birçok değişik salgın hastalık insanlık için büyük tehlike oluşturmuş, tarihin seyrini değiştirmiş
hatta bazı uygarlıkların sonunu getirmiştir. Her devirde binlerce insan grip, veba, kolera, tifüs gibi bulaşıcı ve
salgın hastalıklardan hayatını kaybetmiştir. Her ne kadar asırlar, devirler değişse de hastalıklar tarih boyunca
hep kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Hastalıklar her devirde olmuş, binlerce insan veba, kolera, tifüs,
cüzzam, frengi, sıtma gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklardan hayatını kaybetmiştir. Yakın tarihe kadar birçok
toplumu etkileyen, bütün dünyanın savaştığı bulaşıcı ve salgın hastalıklardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.
Kara Veba (1346 – 1353)
1346-1353 yılları arasında meydana gelen Kara Veba salgınının 75 ila 200 milyon arasında insanı öldürdüğü
düşünülmektedir. Tam sayıları bilmek mümkün olmasa da özellikle Avrupa nüfusunun bu yıllarda %30 ila %60
oranda azaldığı belirtilmektedir. Yaşanan kıyım sonrası toplumda tanrının ve kilisenin sorgulanmasına sebep
olan Kara Veba salgınının dinde reformun ve hayatın pek çok alanında rönesansın başlamasının başlıca
nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir.
Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Tifüs salgını
1914-1918 yılları arasında Tifüs bakterisini taşıyan bitlerin neden olduğu salgın savaşın beraberinde getirdiği
bir olguydu. Avrupa ve Asya'da 25 milyon kişi hastalanmış ve özellikle Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona
yakın insan hayatını kaybetmiştir. Batılı ülkeler salgına neyin neden olduğunu daha hızlı anlamış ve bitlerden
kurtulmak üzere önlemler alınmıştır. Doğu ülkeleri ise daha geç önlem almış ve bu nedenle dünyanın bu
kısmında çok daha fazla sayıda insan hayatını kaybetmiştir.
İspanyol Gribi (1918-1920)
Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda 500 milyon insana bulaşan H1N1 influenza virüsü neden olduğu
yüksek ateş ile dünya genelinde 50 ila 100 milyon arasında sağlıklı insanın ölümüne neden olmuştur. Bu sayı
birinci ve ikinci dünya savaşlarında ölen insan sayısının toplamından kat kat daha fazladır. Bu virüsü
diğerlerinden ayıran şey saldırdığı bünyenin bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse ateşin de o kadar yüksek
meydana gelmesi olmuştur. İspanyol Gribi tarihteki en büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir.
Asya Gribi (1957-1958)
Çin'de başlayan Influenza-A virüsünün ördeklerde mutasyona uğrayarak insana geçen bir hastalık olduğu
düşünülmektedir. Asya Gribi olarak adlandırılan hastalık 4 milyona yakın insanın canına mal olmuştur. Aynı
zamanda bulunan bir aşı ile salgının önüne geçilmiştir. Bir yıl içerisinde 40 milyon kişi aşılanmıştır. Asya Gribi
kitlesel aşılanmanın önemini ve etkisini gösteren en önemli örneklerden biri haline gelmiştir.
AIDS Pandemi ve Epidemisi (1981-Günümüz)
20’nci yüzyılın ortalarında maymunlardan insana geçtiği anlaşılan HIV virüsünün saptanabilen ilk örneği
1959'da Kongo'da görülmüştür. Ne var ki, teşhisi ve adı ancak 1980'lerde konulmuştur. Son 30 yılda 36 milyon
insanın hayatına mal olan virüsü kesin tedavi edebilecek bir çözüm hala bulunmamaktadır. Sadece önlem
almak ve hastalığa yakalandıktan sonra ömür boyu ilaç tedavisi kullanmak gerekmektedir.
H1N1 Domuz Gribi Pandemisi (2009-2010)
Salgın, ismi resmi olarak “2009 H1N1 FLU” şeklinde belirlenmeden önce domuz gribi olarak biliniyordu.
Panikleyen ülkeler domuz satışlarını ve domuz ürünlerini yasaklamış, domuz eti endüstrisi olumsuz
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etkilenmiştir. Mısır’da virüsü durdurmak için 300 bin domuz katledilmiştir. SWINE FLU isminde olması
sebebiyle domuzlara karşı bir tepki yaratıldı. Halbuki domuzdan insana değil insandan insana bulaşmıştır.
CDC'ye göre, virüs bir yıl içinde dünya çapında 1.4 milyar insanı enfekte etmiş ve 151.700 ila 575.400 arasında
kişi hayatını kaybetmiştir.
Batı Afrika Ebola Pandemisi (2014-2016)
Bildirilen ilk vaka Aralık 2013'te Gine'de gerçekleşmiştir. Daha sonra hastalık hızla Liberya ve Sierra Leone'ye
yayılmıştır. Ebola, 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'yı tahrip etmiş, bildirilen 28.600 vaka ve 11.325 ölüm
kayıtlara geçmiştir. Vakaların ve ölümlerin büyük kısmı bu üç ülkede meydana gelmiştir. Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezleri, Nijerya, Mali, Senegal, ABD ve Avrupa'da daha az sayıda vaka meydana geldiğini
bildirmiştir.
Zika Virüsü Epidemisi (2015-Günümüz)
Zika virüsü genellikle Aedes cinsinin sivrisineklerine yayılmakta olup insanlarda da cinsel yolla
bulaşabilmektedir. Zika'yı taşıyan sivrisinekler sıcak, nemli iklimlerde en iyi şekilde gelişmekte ve Güney
Amerika, Orta Amerika ve virüsün gelişmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydeki başlıca bölgelerini
oluşturmaktadır. Güney Amerika ve Orta Amerika'daki son Zika salgınının etkisi henüz bilinmemektedir. Bilim
insanları virüsü kontrol altına almak için halen daha çalışmalarını sürdürmektedir.

3.

BALTIK BÖLGESİNDE COVID-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI

Baltık bölgesi olarak adlandırdığımız coğrafyayı Letonya, Litvanya ve Estonya ülkeleri oluşturmaktadır.
Litvanya
26 Şubat 2020’de Litvanya COVID-19'un yayılmasına karşı önleyici tedbir olarak olağanüstü hal ilan etmiştir.
28 Şubat 2020’de Litvanya, bir iş gezisi sonrasında İtalya'nın Verona kentinden Kaunas'a gelen 39 yaşındaki
bir kadında COVID-19 vakasının görüldüğünü ve ülkede görülen ilk vaka olduğunu ilan etmiştir. Mart ayı
itibariyle toplum içerisinde virüs yayılım vakaları artmış ve ilk ölüm 20 Mart 2020'de meydana gelmiştir.
Litvanya hükümeti başlangıçta 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar karantina uygulamasını ilan etmiştir ancak bu
süre birkaç kez uzatılmış ve tam olarak 17 Haziran'da karantina sona ermiştir. 15 Temmuz itibariyle,
Litvanya'daki 60 belediyeden 2 tanesi, Birštonas ve Pakruojis bölgesinde koronavirüs vakasının henüz
görülmediği belirtilmiştir.
Letonya
COVID-19 salgının 2 Mart 2020 tarihinde Letonya’da ilk kez görüldüğü resmi kaynaklar tarafından
doğrulanmıştır. Bu tarihten itibaren, 13 Mart'ta hükümet tüm eğitim kurumlarını kapatmış ve 14 Nisan'a
kadar toplantıları yasaklamıştır, bu süre hükümet tarafından 12 Mayıs’a kadar uzatılmıştır. Birçok konser ve
etkinlik iptal edilmiştir veya başka tarihlere taşınmıştır. 20 Mart itibariyle en az 1.600 kültür ve eğlence
etkinliği kesintiye uğramıştır. 2 Mart'ta Letonya Sağlık Bakanlığı Letonya'daki ilk COVID-19 vakasını
doğrulamıştır. Hastalığın bulaşmış olduğu kişi Münih havalimanını da kullanarak Milano'dan Riga'ya uçmuş
bir kadın hastaydı. Aynı gün Letonya hükümeti çeşitli anti-koronavirüs önlemleri için Sağlık Bakanlığına 2.6
milyon euro ek destek sağlamıştır. Sağlık Bakanı Ilze Vilkene ülkesinin koronavirüs salgını için hazırlık
durumunu 10 üzerinden 8 puan olarak ifade etmiştir.
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Estonya
Estonya hükümeti ülkedeki ilk vakanın 27 Şubat 2020'de Tallin'de teyit edildiğini açıklamıştır. 11 Mart'a kadar
Estonya'da 15 kişiye virüs teşhisi konulmuş olup bu kişilerin hepsine virüs ülke dışında, çoğunlukla Kuzey
İtalya'da bulaşmıştır. 12 Mart'ta yerel olarak ilk enfeksiyon vakaları ortaya çıkmıştır ve 13 Mart'ta Estonya
hükümeti 1 Mayıs 2020'ye kadar olağanüstü hal ilan etmiştir. Sonuç olarak tüm okullar ve üniversiteler
kapatılmış, spor ve kültürel etkinlikler iptal edilmiş ve tüm kamu toplantıları yasaklanmıştır. Saare şehri,
COVID-19 tarafından Estonyada en şiddetli şekilde etkilenen bölgedir ve Estonya nüfusunun sadece %2,5'ine
sahiptir ve Mart ayında hastaneye yatırılan hastaların yarısından fazlası bu şehirde bulunmaktadır.
Koronavirüsün ülkeye 4-5 Mart tarihlerinde Saaremaa adasında düzenlenen 2019-20 CEV Challenge Cup
maçlarına katılan İtalyan voleybol kulübü Power Volley Milano tarafından getirildiği ve virüsün daha sonra
düzenlenen bir şampanya festivali ile toplulukta hızla yayıldığı tahmin edilmektedir. Estonya Sağlık yetkilileri
ada nüfusunun yarısının şimdiye kadar virüs ile temas etmiş olabileceğini ileri sürmektedir. Virüsün
Estonya'ya hangi ülkelerden ulaştığı haritalanmış ve yaklaşık yüz bireysel vaka bulunmuştur, bunların 30'u
Avusturya, 20'si İtalya ve geri kalanı ise diğer farklı ülkelerden gelen kişiler tarafından taşınan virüslerden
oluşmaktadır.

3.1. BALTIK ÜLKELERİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜ
Litvanya
2000 yılına kadar Litvanya sağlık kurumlarının büyük çoğunluğu kar amacı gütmeyen işletmeler ve çoğunlukla
bireysel ödeme yapılan ayakta tedavi hizmetleri sunan gelişmiş özel sektördür. Sağlık Bakanlığı da birkaç
sağlık tesisi işletmektedir ve Litvanya'daki iki büyük eğitim hastanesinin işletilmesinde görev almaktadır. 2012
yılında 1990'da olduğundan 52 adet daha az hastane bulunmaktaydı. 66 adet genel hastane, 26 adet ikinci
derece hastanesi, 49 adet hasta bakım hastanesi ve 4 rehabilitasyon hastanesi ülkedeki mevcut hastaneleri
oluşturmaktadır. Bakanlık, yerel şubeleriyle birlikte 10 ilçe halk sağlığı merkezini içeren halk sağlığı ağını
yöneten Devlet Halk Sağlığı Merkezi'nden sorumludur. 10 ilçede ilçe hastaneleri ve uzmanlaşmış sağlık
tesisleri bulunmaktadır.
2013 yılında nüfus başına düşen toplam sağlık harcaması GSYİH'nın %6,2'si olan 1.579 $ olarak kaydedilmiştir.
2009 yılında ise ülkede 12.191 doktor (100.000 kişi başına 36,14) bulunmaktaydı.
Litvanya vatandaşları için Zorunlu Sağlık Sigortası işlemektedir. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ve
Panevėžys'i kapsayan 5 Bölgesel Sağlık Sigortası Fonu bulunmaktadır. Ekonomik kazancı olan insanların
gelirlerinin %9’u sağlık sigortasına ödenmektedir. 2016 yılında, nüfusun yaklaşık %8'i olan 225.510 kişi Ulusal
Sağlık Sigortası fonuna ücretlerini ödememişti, çoğunun ise ülkede olmadığı düşünülmekteydi. Sigorta planı,
yetişkin diş hekimliği veya çoğu insan için reçeteli ilaçları kapsamamaktadır. Ülkede insanların sadece
yaklaşık %1’i gönüllü ek sağlık sigortası yapmıştır.
Ülkede acil sağlık hizmetleri tüm kişilere ücretsiz olarak verilmektedir. Hastane tedavisine erişim normal
olarak bir Pratisyen Hekim tarafından sevk edilerek sağlanmaktadır. Reçeteli ilaçlar Litvanya Devlet İlaçları
Sicilinde listelenmektedir.
Letonya
Letonya'nın sağlık sektörü son zamanlarda verimliliği artırmayı ve ek özel sağlık hizmetleri seçeneklerinin
kullanılmasını kolaylaştırmayı amaçlayan yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Sektörün önemi yüksek
nitelikli personel, düşük maliyetler ve birinci sınıf tesislerin birleşiminde yatmaktadır. Medikal turizm
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Letonya'nın bir spa merkezi olarak itibarını, elverişli konumunu ve yüksek standartlı sağlık hizmetlerinin düşük
maliyetle kullanılabilirliğini temel alan gelişmekte olan bir sektördür ve şu avantajlara sahiptir:






Verimliliği arttıracak güncel çalışmalar,
Rekabetçi fiyatlarla yüksek nitelikli işgücü,
Yüksek standartta sağlık hizmetleri,
Umut verici yeni iş fırsatı; medikal turizm,
Etkin ve yenilikçi bir sağlık sektörüne devlet desteği.

Letonya bağımsızlığını kazandığından beri sağlık sektörünün verimliliğini artırmak için büyük çaba sarf etmiştir.
2003-2018 yılları arasında hastane sayısı 131'den 62'ye düşürülmüş ve özel alanlar birkaç uzman kuruma
devredilmiştir.
Sağlık hizmetleri Letonya ekonomisinde istihdam açısından hala en büyük sektörlerden biridir ve 2019'da
toplam 70.080 kişiye bu sektörde istihdam sağlanmıştır. Sağlık sektörü, 2019'daki GSYİH'nın %4’ünü
oluşturmaktadır. Letonyalılar sağlık hizmetlerini kendileri ödemeye alışkındır ve sağlık hizmetlerinin %42'si
bireyler tarafından ödenmektedir. Bu durum özel sağlık hizmetlerinin sunumunda kolaylaştırıcı bir faktör
olabilir. Şu anda Letonya hükümetinin girişimlerinden biri, devlet tarafından sağlanan sigorta kapsamını
artırmak ve özel sigorta planlarını teşvik etmektir. Ülkede gelecek vaat eden bir alan sağlık hizmetlerinin
medikal turizm biçiminde ihracatıdır. Rekabetçi maaşlar, yüksek kaliteli tıbbi hizmetler, Batı Avrupa, Rusya ve
BDT'deki büyük şehirlere mükemmel ulaşım bağlantıları ve Letonya'nın kaplıca turizminde zaten mükemmel
bir üne sahip olması nedeniyle, bu sektör ülkede büyük bir potansiyele sahip olmuştur. Buna ek olarak,
Letonya hükümeti sektörü verimliliği artırma girişimleriyle ve e-sağlık gibi yenilikçi çözümleri teşvik ederek
desteklemektedir. Yaşlanan nüfusun artan zorluklarını çözmek için hemşirelik ve sosyal bakım tesislerine
yatırım yapılması planlanmaktadır.
Estonya
2001 Sağlık Hizmetleri Örgütü Yasası, Estonya'daki sağlık hizmeti sağlayıcılarının özel hukuk kapsamında özel
kuruluşlar olarak faaliyet göstereceğini belirtmiştir. Bu politikanın amacı hastane yönetimini merkezden
uzaklaştırmak, ancak yine de hastane denetim kurulları aracılığıyla kamunun etkisini korumaktı. Bu nedenle
hastanelerin çoğu kamu kurumu olarak düşünülebilir. Birincil bakım çoğunlukla aile hekimleri (serbest çalışan
girişimciler) tarafından sağlanmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin %13'ü Ulusal Sağlık Sigortası Fonu tarafından toplanan bordro vergisi ile finanse
edilmektedir. Ekonomik büyüme dönemlerinde bu sistem sağlık fonlarının sürekli olarak artmasını garanti
etmekte ve siyasi dalgalanmalardan kaynaklanan tehlikeyi azaltmaktadır. Sağlık sektörü için eşzamanlı ayrı ve
bağımsız para akışı, Maliye Bakanlığının sağlık finansmanı sıkıntılarından uzaklaşmasına olanak sağlar. Bu
nedenle Estonya'da GSYİH'den kaynaklanan sağlık bakım maliyetlerinin payı, AB ortalamasının çok altında
seyretmiş ve yıllar boyunca %5 – %5,4 civarında kalmıştır. Maliye Bakanlığı, 2050 yılına kadar %6,5 hedefine
ulaşmayı amaçlamaktadır.
Estonya'daki sağlık personelin nispeten düşük ücretleri ve AB'de serbest dolaşım imkanı birçok doktoru
komşu ülkelere yönlendirmiştir. Diğer uzmanların yanı sıra radyologlar yüksek talep görmektedir. Bazı
tahminlere göre tıp öğrencilerinin %25'i mezun olduktan sonra AB’de ikamet için göç etmektedir. Sağlık
hizmetlerinin yetersiz ücretlendirilmesini ve düşük maaşları protesto etmek için Ocak 2007'de tüm Estonya
doktorlarının yaklaşık yarısını temsil eden Estonya Tabipler Birliği ve Estonya Hemşireler Birliği hükümetin
müzakerelere girme konusundaki isteksizliğiyle mücadele etmek için grev yapmıştır. Neyse ki, müzakerelerle
grevden kaçınılmış ve asgari ücrette %25'lik bir artış sağlanmıştır. Yüksek enflasyon oranları ve tıp uzmanları
için mevcut AB pazarı fırsatları nedeniyle önümüzdeki yıl benzer eylemler ortaya çıkabilir.
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3.2. BALTIK ÜLKELERİNDE GÖRÜLEN VAKA SAYISI
Litvanya
21 Temmuz 2020 itibariyle Worldometers’da yayınlanan verilere göre Litvanya’daki COVID-19 kaynaklı
toplam vaka sayısı, en son görülen 2 yeni vaka ile birlikte bin 949’a ulaşmıştır. Aktif vaka sayısı 268, iyileşen
kişi sayısı bin 601’dir. Salgın nedeniyle ölen toplam kişi sayısı ise 21 Temmuz tarihinde 80 olarak
gerçekleşmiştir. Bu verilerle birlikte Litvanya, dünya genelindeki toplam vaka sayısı ve toplam ölüm sayısı
sıralamalarında 123’üncü sırada yer almaktadır.
Grafik 1: Litvanya’da Toplam Koronavirüs Vaka Sayısı

Kaynak: Worldometers COVID-19 Bigilendirme Sayfası

Grafik 2: Litvanya’da COVID-19 Günlük Vaka Verileri

Kaynak: Worldometers COVID-19 Bigilendirme Sayfası

Günlük ölen kişi bakımından ise en yoğun gün 6 ölümün gerçekleştiği 10 Nisan tarihidir. Ölüm sayısı açısından
5 ölüm ile 2’nci en yoğun gün olan 14 Nisan’ı, 4 can kaybı 13 Mayıs tarihini izlemiştir.
Grafik 3: Litvanya’da COVID-19 Salgını Günlük Ölüm Verileri

Kaynak: Worldometers COVID-19 Bigilendirme Sayfası
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Letonya
21 Temmuz 2020 itibariyle Worldometers’da yayınlanan verilere göre Letonya’daki COVID-19 kaynaklı toplam
vaka sayısı, en son görülen 4 yeni vaka ile birlikte bin 197’ye ulaşmıştır. Aktif vaka sayısı 121, iyileşen kişi sayısı
bin 45’tir. Salgın nedeniyle ölen toplam kişi sayısı ise 21 Temmuz tarihinde 31 olarak gerçekleşmiştir. Bu
verilerle birlikte Letonya, dünya genelindeki toplam vaka sayısı ve toplam ölüm sayısı sıralamalarında 135’inci
sırada yer almaktadır.
Grafik 4: Letonya’da Toplam Koronavirüs Vaka Sayısı

Kaynak: Worldometers COVID-19 Bilgilendirme Sayfası

21 Temmuz 2020 tarihine kadar olan süreçte Letonya’da görülen vaka sayıları ele alındığında 1 Nisan, 48 vaka
ile birlikte en çok yeni COVID-19 vakasının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçmiştir. Bu tarihi 42 yeni vaka
sayısı ile 29 Mart takip etmiştir. Temmuz ayı baz alındığında günlük vaka artış sayısı azalan bir seyir izlemekte
olup en fazla vakanın görüldüğü 1 Nisan’dan sonra da günlük vaka sayısı 21 Temmuz’a kadar yine azalan bir
seyir seyretmeye devam etmiştir.
Grafik 5: Letonya’da COVID-19 Salgını Günlük Vaka Verileri

Kaynak: Worldometers COVID-19 Bilgilendirme Sayfası

Günlük ölen kişi bakımından ise en yoğun gün 3 ölümün gerçekleştiği 21 Nisan tarihidir. Ölüm sayısı açısından
2 ölüm ile 2’nci en yoğun günler olan 12 Nisan, 22 Nisan, 29 Nisan, 19 Mayıs, ve 17 Haziran’ı 1 can kaybı ile
diğer günler izlemiştir.
Grafik 6: Letonya’da COVID-19 Salgını Günlük Ölüm Verileri

Kaynak: Worldometers COVID-19 Bilgilendirme Sayfası

KFA FUARCILIK A.Ş. – Yeni Normale Göre Baltık Bölgesi (Litvanya, Letonya, Estonya) Raporu, Temmuz 2020

22

Estonya
21 Temmuz 2020 itibariyle Worldometers’da yayınlanan verilere göre Estonya’daki COVID-19 kaynaklı toplam
vaka sayısı, en son görülen 3 yeni vaka ile birlikte 2 bin 25’e ulaşmıştır. Aktif vaka sayısı 44, iyileşen kişi sayısı
bin 912’dir. Salgın nedeniyle ölen toplam kişi sayısı ise 21 Temmuz tarihinde 69 olarak gerçekleşmiştir. Bu
verilerle birlikte Estonya, dünya genelindeki toplam vaka sayısı ve toplam ölüm sayısı sıralamalarında 120.
sırada yer almaktadır.
Grafik 7: Estonya’da Toplam Koronavirüs Vaka Sayısı

Kaynak: Worldometers COVID-19 Bilgilendirme Sayfası

21 Temmuz 2020 tarihine kadar olan süreçte Estonya’da görülen vaka sayıları ele alındığında 26 Mart, 134
vaka ile birlikte en çok yeni COVID-19 vakasının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçmiştir. Bu tarihi 103 yeni
vaka sayısı ile 3 Nisan takip etmiştir. Temmuz ayı baz alındığında günlük vaka artış sayısı azalan bir seyir
izlemekte olup en fazla vakanın görüldüğü 26 Mart’tan 30 Nisan’a kadar dalgalı bir seyir izlemiş olup
sonrasında günlük vaka sayısı 21 Temmuz’a kadar azalan bir seyir ile devam etmiştir.
Grafik 8: Estonya’da COVID-19 Salgını Günlük Vaka Verileri

Kaynak: Worldometers COVID-19 Bilgilendirme Sayfası

Günlük ölen kişi bakımından ise en yoğun gün 6 ölümün gerçekleştiği 2 Nisan tarihidir. Ölüm sayısı açısından
4 ölüm ile 2’nci en yoğun günler 6 Nisan ve 15 Nisan olarak kayıtlara geçmiştir.
Grafik 9: Estonya’da COVID-19 Salgını Günlük Ölüm Verileri

Kaynak: Worldometers COVID-19 Bilgilendirme Sayfası
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3.3. EKONOMİK ETKİ
Litvanya
Maliye Bakanlığının, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı, Ekonomi ve Yenilikçilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
ve Litvanya Banka’sı ile birlikte hükümete sunduğu hırslı, dayanışma gösteren, etkili ve dolayısıyla önemli bir
plan olmaktadır. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) %10'unun, 5 milyar euro tutarına denk gelen
tüm önlemlerin uygulanması için tahsis edilmesi planlanmaktadır. Bu durum hükümetin ülke ekonomisini eşi
benzeri görülmemiş bir şekilde enjekte etmesidir. Ülkenin GSYİH’sinin %10'unun 5 milyar euro tutarındaki
tüm önlemlerin uygulanmasına tahsis edilmesi planlanmaktadır. Başbakan Saulius Skvernelis, bu paranın
ülkede istihdamı, sağlığı ve güvenliği sağlamak için kullanılacağın ve şüphesiz iş dünyasına yardımcı olarak ve
ekonomiyi canlandıracağını ifade etmiştir.
Maliye bakanı Vilius Sapoka, nüfusun sağlığını korumaya, küçük ve orta ölçekli işletmelere yardım etmeye,
istihdamı ve ekonomiyi teşvik etmeye odaklanan etkili bir plan hazırladıklarını vurgulayarak dünyanın içinde
bulunduğu durumun olağanüstü bir durum olduğunu bu nedenle sadece karşılıklı anlayış, işbirliği ve kararlı
eylemler ile ülke ekonomimizin geleceğinin belirleneceğini ve durumu yakından izleyecek, önerileri
dinleyecek ve Eylem Planını destekleyeceğini ifade etmiştir. Kamu otoriteleri, iş dünyası ve toplum olarak
ekonomi ve sosyal çevre üzerindeki olumsuz etkileri olabildiğince azaltmak için dayanışma göstermemiz ve
birlikte hareket etmemiz gerektiğini söyleyerek cümlelerini tamamlamıştır.
Şekil 8: Litvanya’nın GSYİH Büyüme Oranı 2009-2021 (Büyüme oranları bir önceki yıla göre hesaplanmıştır)

Kaynak: Statista Veri Platformu

İstatistik, 2009-2019 yılları arasında Litvanya'da reel GSYİH'deki büyümeyi ve 2021 yılı tahminleri
göstermektedir. 2019 yılında Litvanya'nın gerçek gayri safi yurtiçi hasılası bir önceki yıla göre %3,91 oranında
büyümüş olmasına rağmen 2020 yılında koronavirüs kaynaklı olarak büyük bir düşüş yaşamıştır. Tahminler
bu durumun 2021 yılında tekrar artacağını göstermektedir.
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Letonya
COVID-19'un hem dünyada hem de Letonya'da kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasından etkilenen ekonomik
faaliyetteki düşüş, bir bütün olarak işgücü piyasası üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Emek yoğun sektörler
doğrudan etkilenmiştir (ulaşım hizmetleri / yolcu taşımacılığı, seyahat acentesi ve tur operatörü rezervasyon
hizmetleri, konaklama ve yemek hizmetleri, sanat ve çeşitli kültürel alanlar, spor merkezleri vb. sektörler).
Sadece 2019'da doğrudan etkilenen sektörlerdeki çalışan sayısı yaklaşık 60 bin civarında olup bu da
ekonomideki toplam iş sayısının yaklaşık %7'sini oluşturmaktadır. Aynı zamanda, şimdiye kadar sunulan
destek önlemlerinin COVID-19'un işgücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini hafiflettiği belirtilmelidir. Bu
yıl 18 Mayıs'a kadar 45.000'den fazla işçi ve serbest meslek sahibi, acil durum döneminde işlerin ve gelirin
korunmasını kısmen sağlayan kesinti ödeneği almıştır.
Yakın zamanda hem kayıtlı işsizlik oranları hem de kayıtlı boş pozisyonların dinamikleri genel olarak işgücü
piyasasındaki durumun yavaş yavaş istikrarlı bir duruma geldiğini göstermektedir. Devlet İstihdam Bürosuna
göre, Mayıs ayında kayıtlı iş arayanların sayısındaki artış Nisan ayına göre neredeyse üç kat yavaşlamıştır.
Bununla birlikte, Mayıs ayının başından itibaren kayıtlı mevcut işlerin sayısı istikrar kazanmış ve bu yıldan
itibaren büyümeye devam etmiştir. 5 Mayıs ile 21 Mayıs arasında açık iş sayısı 2.000'den fazla artmıştır.
İşgücü piyasası durumu kademeli olarak istikrar kazanmış olsa da ekonomik faaliyetin uzun süre düşük kalması
ve uygun devlet destek tedbirleri olmadan durumun hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Genel olarak,
devlet yardımlarının işletmelerin kısa vadede işlerinin korunmasını sağlamasına, şirketlerin kriz sonrası
dönemde daha hızlı bir şekilde toparlanmalarına ve ekonomik aktiviteyi sürdürmelerine fırsat sağlayacak
olmasına rağmen yinede şirketler her şeyini kaybedebilir. Bu arka plana karşı, hem gerçek istihdamdaki genel
düşüş hem de işsizlikteki artış kısmen atıl işgücü nedeniyle daha yüksek olacaktır.
Ekonomi Bakanlığına göre, 2020 yılında istihdam edilen nüfusun gerçek (atıl dahil) azalışı ortalama %7,5'e
ulaşabilir, bununla birlikte işsizlik oranı da yaklaşık %11 seviyesine yükselecektir.
Şekil 9 :Letonya’nın GSYİH Büyüme Oranı 2009-2021 (Büyüme oranları bir önceki yıla göre hesaplanmıştır)

Kaynak: Statista Veri Platformu

İstatistik, 2009-2019 yılları arasında Letonya'da reel GSYİH'deki büyümeyi ve 2021 yılı tahminleri
göstermektedir. 2019 yılında Letonya'nın gerçek gayri safi yurtiçi hasılası bir önceki yıla göre %2,2 oranında
büyümüş olmasına rağmen 2020 yılında koronavirüs kaynaklı olarak büyük bir düşüş yaşamıştır. Tahminler
bu durumun 2021 yılında tekrar artacağını göstermektedir.
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Estonya
Nisan 2020'de Estonya ihracatının ilk 3 hedefi Finlandiya, İsveç ve Letonya olmuştur, ihracatta en büyük düşüş
ise Hollanda’da (35 milyon euro) yaşanmıştır. Hollanda’yı ise Rusya ve İsveç takip etmiştir (her iki ülke için 32
milyon euro düşüş).
Estonya’nın genel olarak gerçekleştirdiği ithalatta ana tedarikçi ülkeleri Finlandiya, Almanya ve Litvanya’dır.
Bununla birlikte İsveç'ten gelen mallarda (66 milyon euro düşüş) ve Almanya’dan gelen mallarda (42 milyon
euro düşüş) en belirgin düşüşler tespit edilmiştir. Karakteristik olarak Estonya için pandemi nedeniyle dış
ticarette söz konusu azalma 11 yıl içindeki en büyük düşüştür, Estonya ekonomisinin önemli derecede
yeniden yapılanma geçirdiği iddia edilmektedir.
6 Nisan'da Estonya 2020 Ek Bütçesi Tasarısı ilk toplantısını Riigikogu'da gerçekleştirmiştir. Somut bir şekilde,
ekonominin hükümete bağlı kanadı için ekonomik destek girişimlerinin maliyeti de dahil olmak üzere nominal
bütçe açığının 2,62 milyar euroya ulaşmasını sağlayan normatif bir belge düzenlenmiştir. Makro düzeyde,
devlet bütçesinin GSYİH'nin %10,1'inin nominal eksiğine sahip olacağı tahmin edilmektedir, bu da %5,2'lik
yapısal açıkla birlikte kendini açıklamaktadır, bunun nedeni ülkede gerçekleşecek öngörülebilir bir ekonomik
durgunluktur. Estonya'da kriz sırasında, sonrasında ve durgunluğun bir sonucu olarak, planlanan bütçe geliri
11,8 milyar eurodan 10,2 milyar euroya düşmüştür.
26 Nisan'da, Töötukassa şirketi bu zamana kadar ülkede işsiz olarak kayıtlı 47.889 kişinin bulunduğunu
raporlamıştır. Estonya ekonomisinin mütevazi seviyesi göz önünde bulundurulduğunda bu rakam iş
gücünün %7,4'ünü temsil etmektedir. Estonya'da pandemi nedeniyle acil durumun ortaya çıktığı zamandan
beri kayıtlı işsizlerin sayısı toplam 11.178 kişi artmıştır, ülke ekonomisi bu durumu rahatlıkla yönetebilmiştir.
Açıkça görülüyor ki, Nisan ayı sonunda Estonya, sosyo-ekonomik bir fenomen olarak krizden kaynaklanan
işsizliğin kontrolden çıkacağı bir durumdan başarıyla kaçınmıştır.
Şekil 10: Estonya’nın GSYİH Büyüme Oranı 2009-2021 (Büyüme oranları bir önceki yıla göre hesaplanmıştır)

Kaynak: Statista Veri Platformu

İstatistik, 2009-2019 yılları arasında Estonya'da reel GSYİH'daki büyümeyi ve 2021 yılı tahminleri
göstermektedir. 2019 yılında Estonya'nın gerçek gayri safi yurtiçi hasılası bir önceki yıla göre %4,3 oranında
büyümüş olmasına rağmen 2020 yılında koronavirüs kaynaklı olarak büyük bir düşüş yaşamıştır. Tahminler
bu durumun 2021 yılında tekrar artacağını göstermektedir.
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3.4. TOPLUMSAL ETKİ
Litvanya
Litvanya’da yapılan anketlere göre halk tıp doktorlarına ve devlet kurumlarına eşit güvendiğini ortaya
koymuştur. Ayrıca, devlet kurumları tarafından sağlanan bilgilere güvenen katılımcılar, COVID-19 korkusunun
nispeten daha düşük bir düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Bu da gösteriyor ki Litvanya hükümeti salgın
döneminde halkın güvenini kazanmayı başarmış ve şeffaflıkla ilgili izlediği politika başarıyla devam etmiştir.
Ankete katılanlar COVID-19 semptomları hissetmesi halinde ankete katılanların %53’ü aile doktorunu
aramış, %33'ü kendini evinde izole etmiş, %8'i Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin bilgilendirme hattını
aramıştır. Halk bu konuda bilinçli olduğunu göstermiştir.
Letonya
Özellikle pandemi dönemi olan Mart ayının son haftalarında, giderek daha fazla sayıda kadın yardım istemiş
ve aile içi şiddeti bildirmiştir. Belediye polisi de ailelere ilişkin çok sayıda çağrı almıştır. COVID-19'un patlak
vermesiyle, gelen çağrıların sayısı neredeyse iki katına çıkmıştır. Letonya Belediyesinin, polis kurumlarından
aldığı bilgilere göre pandemi döneminde sadece aile ilişkileri kötüleştiği için değil, ayrıca komşuların evlerinde
daha fazla zaman geçirmeleri ve aile içi şiddete tanık olmaları nedeniyle de arttığı düşünülmüştür. Ayrıca
şiddet mağdurları da son aylarda yardım için daha fazla arama yapmıştır. Şiddet bildiren telefon
konuşmalarının sayısı %36 artış göstermiştir. Belediye Sosyal Hizmetleri aile içi şiddetin artması ve nasıl
güçleneceği üzerine çalışmalara ivedi bir şekilde başlamıştır.
Letonya’da ayrıca alınan karara istinaden çevrimiçi oynanan kumar yasaklanmıştır. Toplumsal değişime
bakılacak olursa online hizmetlerden, online oyunlardan halk fazlasıyla faydalanmış ve bu durum yasak
getirmeye kadar ilerlemiştir.
Estonya
Estonya, COVID-19 pandemisinden çok önce dünyanın en gelişmiş dijital toplumlarından birini kurmuş ve
elektronik oylama, okullarda çevrimiçi öğrenme, dijital bürokrasi ve sağlık gibi hizmetler sağlamıştır.
Koronavirüs krizi ortaya çıktığında, Estonya'nın dijital kamu hizmetleri çoğunlukla kesintisiz devam ettiği için
bu yatırım işe yaramıştır. Estonya'da, okulların %87'si krizden önce çevrimiçi sistemine geçmişlerdir. Estonya
öğretmenleri dijital eğitim ve internet güvenliği konularında eğitilmişlerdir. Estonya, COVID-19 krizi sırasında
diğer eğitim sistemlerini desteklemek için ücretsiz dijital eğitim araçları sağlamıştır. Mevcut krizde toplumda
var olan ve artan güven ve öngörü bir kere daha kazanmıştır. Estonya’nın bu konudaki başarısı önemsenmiştir.
Ama bu gerçekten bir vizyon, kapsayıcılık, adalet ve bireysel haklara saygı ile ilgili olduğu belirtilmiştir. Bu
değerler toplumun temelini oluşturduğu vurgusu yapılmıştır. Burdan da anlaşılacağı gibi Estonya halkının
COVID-19 döneminde alışveriş alışkanları, eğitim düzeni, hükümetten beklentilerinde pek fazla değişiklik
görülmemiştir. Halihazırda bu düzen geçmişten gelen bir düzen olduğundan toplumsal yönde çok fazla bir
krize yol açmamıştır.

3.5. BALTIK HÜKÜMETLERİNİN ALDIĞI TEDBİRLER
Baltık devletleri (Estonya, Letonya ve Litvanya) COVID-19 semptomu göstermeyen ve ülkelerinde ikamet
edenler ile yasal olarak ülkelerinde bulunanların 15 Mayıs itibariyle serbest olarak Baltık devletleri arasında
seyahat edebilmelerine karar vermiştir.
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Litvanya
12 Mart itibariyle Litvanya Hükümeti, 100'den fazla katılımcılı halka açık tüm kapalı alandaki etkinliklerinin
iptal edilmesini, anaokulları, devlet okulları ve üniversiteler de dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarının
çevrimiçi öğrenmeyi kullanma önerisiyle iki haftalığına kapatılmasını ve tüm müzeler, sinemalar ve spor
salonlarının da kapatılmasını emretmiştir. 14 Mart itibariyle çalışma izni olmayan yabancı uyrukluların ülkeye
girişlerini engelleyen sınır kontrolü yeniden başlatılmıştır. 16 Mart itibariyle Litvanya'da iki haftalık karantina
uygulamaya başlamıştır. 14 Mart itibariyle Polonya ve Letonya ile olan sınırlarında sınır kontrollerini tekrar
tesis etmiştir. Litvanya'da çalışanlar ve sürekli ikamet edenler hariç yabancıların Litvanya'ya herhangi bir araç
ile girişi yasaklanmıştır. (Letonya ve Estonya vatandaşlarının ülkelerine ulaşmaları için geçici geçişe izin
verilecektir.) Yük taşımacılığına izin verilmektedir. Ancak Litvanya için gerekli ürünlerin teslimatını garanti
etmedikçe yabancıların ülkeye girişine izin verilmemektedir. Litvanya'ya giriş bu kapılardan yapılabilmektedir:
Kalvarija-Budzisko, Salociai-Grenstale, Butinge-Rucava, Sandy-Medume, Medininkai-Kamenyi Logosu,
RaigardasPrivalka, Kybartai-Chernševskoye, Panemune-Sovetsko, Vilnius, Kaunas, Kaunas, havaalanları ve
Klaipeda limanı. Litvanya, Letonya ve Polonya sınırlarında birtakım sınırlamalar tesis etmiştir. 14 Mart
itibariyle yabancı uyruklular herhangi bir taşıma aracı ile ülkeye giremezler. Litvanya'da ikamet edenler,
Litvanya firmalarında çalışanlar ve herhangi bir taşıma modunda uluslararası ticari yük taşımacılığı
faaliyetlerinde bulunanlar muaftır. Nakliye araçları ile Litvanya üzerinden transit taşıma yapan yabancı
firmalara izin verilmektedir. 16 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Litvanya Hükümeti iki
haftalık ulusal karantina ilan etmiştir. Karantina 16 Nisan'a kadar uzatılmıştır.
Litvanya, Polonya ve Letonya ile olan sınırlardaki kısıtlamaları tekrar tesis etmiştir. 14 Mart itibariyle yabancı
uyruklular herhangi bir taşıma aracı ile ülkeye giremezler. Litvanya'da ikamet edenler, Litvanya firmalarında
çalışanlar ve herhangi bir taşıma modunda uluslararası ticari yük taşımacılığı ile iştigal edenler veya
uluslararası ticari yük taşımacılığı yapanlar muaftır.
Tüm araç ile türleri Litvanyalı şirketlerde uluslararası ticari yük taşımacılığı ile iştigal edenler veya uluslararası
ticari yük taşımacılığı yapan mürettebat, zorunlu konvoy ile ülkeyi transit geçen yabancı uyruklular ve COVID19 semptomları göstermeyenler hariç olmak üzere yabancı ülkelerden Litvanya'ya geri dönen veya gelen
herkes 14 günlük karantina uygulamasına tabidir.
Tüm araç ile türleri Litvanyalı şirketlerde uluslararası ticari yük taşımacılığı ile iştigal edenler veya uluslararası
ticari yük taşımacılığı yapanların 14 günden uzun olmamak kaydıyla Litvanya'ya girişlerinden çıkışlarına kadar
karantinası zorunludur. Ulusal Kamu Sağlığı Merkezi ve Sağlık Bakanlığı yurtdışından Litvanya'ya geri dönen
veya gelen herkese sınırda kapılarında sağlık taraması yapmaktadır.
Uluslararası yük taşıyan sürücülerin gerçekleştirdiği duraklamaları sebebi ve süresi ile not etmeleri
gerekmektedir. Litvanya'dan transit geçen yabancı sürücülere izin verilmektedir.
Litvanya'ya girişe izin verilen sınır kapıları: Kalvarijos–Budzisko, Salociu–Grenstales, Butinges–Rucavos,
Smelynes–Medumes, Medininku– Kamenyj Logo, Raigardo–Privalkos, Kybartu–Cernyševskojes, Panemunes–
Sovetsko, Kenos– Gudagojo, Šalcininku–Benekainiu, Mockavos-Trakiškiu, Lazdiju–Ogrodniku, Vilnius, Kaunas,
Palanga, Šiauliai uluslararası havalimanları, Vilnius demiryolu istasyonu ve Stasylai demiryolu sınır kapıları ve
Klaipeda limanı. Ticari ve/veya uluslararası yük taşımacılığı sınır geçişleri Stasylai-Benekainiai ve PagegiaiSovetsk demiryolu sınır kapılarından yapılmaktadır.
4 Nisan gece yarısı itibariyle Litvanya Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nden yetki ve Ulaştırma ile Dışişleri
Bakanlıklarından onay alınmadıkça Litvanya havalimanlarına ve Litvanya havalimanlarından yolcu uçağı iniş
ve kalkışları yasaklanması öngörülmüştür. Litvanya'ya giden veya Litvanya'dan geçen sürücüler uluslararası
rotaları üzerinde yapmış oldukları tüm duraklamaları sebepleri ve süresi ile birlikte bir dokümana
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kaydedecektir. Bu uygulama Litvanya ve yabancı uyruklu sürücüler için geçerlidir, 17 Haziran'da ulusal
karantina kaldırılmış olup OHAL uzatılmıştır. İç sınırlardaki geçici kontroller 16 Temmuz'a kadar
sürdürülecektir.
Herhangi bir araç ile uluslararası taşımacılık yapan mürettebatın ülkeye girişinde herhangi bir kısıtlama yoktur.
29 Haziran'da 50 ülkeden dönüş yapanlara yönelik getirilen izolasyon uygulamasından uluslararası taşımacılık
sürücüleri muaftır.
Letonya
10 Haziran itibariyle riskli ülkelere gidiş ve riskli ülkelerden geliş yasaklanmıştır. Karayolu taşımacılığı
çalışanları bu uygulamadan ve karantinadan muaftır. Baltık devletleri arasında uluslararası yolcu
taşımacılığına 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren izin verilmektedir. Litvanya ve Estonya arası karayolu,
denizyolu, otobüs ve demiryolu ile uluslararası yolcu taşımacılığının yeniden başlatılmasına hükümet
tarafından izin verilmiştir. Diğer ülkelere uluslararası yolcu taşımacılığı halen Ulaştırma Bakanlığı iznine tabidir.
Letonya uyruklular ve oturma izni olanlar, Litvanya ve Estonya harici ülkeleri son 14 günde ziyaret etmemiş
olanlar ve Letonya'yı transit geçen Litvanya ve Estonya uyruklular 14 gün boyunca izolasyona girmek zorunda
değillerdir. Litvanya'yı transit geçen kişiler de 14 günlük izolasyon uygulamasına tabi değildir. Estonya ve
Litvanya harici harici ülkelerden Letonya'ya gelenler izolasyona girmiş ve toplu taşıma ağı içerisindeyken ağız
ve burunlarını kapatma koşulu ile toplu taşımayı kullanabilirler. 27 Mart'ya Letonya Hükümeti sürüş ve
dinlenme sürelerinde 25 Nisan'a kadar uygulanacak aşağıdaki tolerans uygulamalarına karar vermiştir:






Azami günlük sürüş süresinin 9 saatten 11 saate çıkarılması.
Azami haftalık sürüş süresinin 56 saatten 90 saate çıkarılması.
Arka arkaya iki hafta sürüş süresinin 90 saatten 96 saate çıkarılması.
5.5 saatlik sürüş sonrasında sürücü dinlenmediyse kesintisiz 45 dakika mola verilmesi.
Telafi edilmesi gerekmeksizin haftalık 45 saatlik dinlenme süresinin 24 saate düşürülmesi.

18 Mart itibariyle Letonya'ya girenlerden bir form doldurması talep edilmektedir. Letonya'yı transit geçen
yabancılar dahil, tüm nakliyat şirketlerinden “kamusal alanları ziyaret etmeme” beyanının yapıldığı form
doldurulması istenmektedir. Park alanları ve yakıt istasyonları bu önlemlerden muaftır. Bakanlar Kurulu
Letonya'da 17 Mart itibariyle havalimanı, limanlar, otobüs ve demiryolu ile yolcu taşımasına izin
verilmeyeceğine karar vermiştir. Ulaştırma Bakanlığı vaka bazında istisnalar uygulayabilecektir. Yüklerin
taşınmasında herhangi bir sınırlama yoktur.
Letonya havayolu şirketi AirBaltic 17 Marttan itibaren Tallinn havaalanından olanlar da dahil olmak üzere tüm
uçuşları askıya almıştır.
Estonya
14 Mayıs itibariyle Estonya ve Finlandiya arasında yeni sınır geçişi prosedürleri yürürlüğe girmiştir. Finlandiya
vatandaşlığı, oturma izni, sürekli ikametgahı Finlandiya'da olanlar Estonya'ya iş, eğitim ve ailesel sebeplerle
COVID-19 semptomu göstermedikleri sürece izolasyona tabi tutulmadan daha sık gelebilecektir. Daha fazla
bilgi için https://www.kriis.ee/en/news/government-specified-order-border-crossing-between-estonia-andfinland adresini inceleyebilirsiniz. Estonya'daki acil durum hakkında bilgi paylaşımı için
https://www.kriis.ee/en adresini inceleyebilirsiniz. Estonya Hükümeti Schengen Bölgesi'nin iç ve dış sınır
kapılarından geçişi kısıtlamaya karar vermiştir. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla sınır kontrollerini tekrar
tesis etmiştir. Estonya'ya sadece Estonya vatandaşları ya da Estonya'da ikamet izni olanlar ile birlikte ülkede
aile üyesi olan yabancılar girebilmektedir. Uluslararası karayolu taşımacılığı bu kısıtlamalardan muaf
tutulmaktadır.
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COVID-19 semptomları göstermedikçe yabancılar kendi ülkelerine dönmek için Estonya'dan transit
geçebilirler. Sınır kontrolünde seyahat belgeleri kontrol edilerek sağlık taraması yapılacaktır.Ülkeden çıkışta
herhangi bir kısıtlama yoktur.17 Mart 2020 tarihinde sınır kontrolleri tekrar tesis edilmiştir. Sınır
geçişlerindeki geçici sınırlamalar bir sonraki uyarıya kadar yürürlükte kalacak olup durum iki haftada bir
gözden geçirilecektir.
13 Mart'ta Estonya hükümeti 1 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan etmiştir. Spor ve kültürel etkinlikler de dahil
olmak üzere tüm halka açık toplantılar yasaklanmış, okullar ve üniversiteler kapatılmış, sınır kontrolü her geçiş
ve giriş noktasında sağlık kontrolleri ile denetlenmiştir. Tallinn-Stockholm kruvaziyerleri için yolcu bileti satışı
durdurulmuştur. Hükümet tarafından uygulanan daha ileri kısıtlamalar şu şekildedir:








17 Mart'tan itibaren tam sınır kontrolleri sağlamak için sadece şu kişilerin ülkeye girmesine izin
verilmiştir: Estonya vatandaşları, daimi sakinleri, akrabaları ve yük taşımacılığı yapan nakliye işçileri.
14 Mart'tan itibaren Estonya'nın batı adaları Hiiumaa, Saaremaa, Muhu, Vormsi, Kihnu ve Ruhnu
şehirleri, sakinleri dışındaki herkese kapatılmıştır.
Spor salonları ve kulüpleri, fitnes salonları, havuzlar, su merkezleri, saunalar, kreşler ve çocuk oyun
odalarının derhal kapatılması için emir verilmiş, ülke genelindeki tüm eğlence ve dinlenme tesislerinin
faaliyetleri yasaklanmıştır.
24 Mart'ta Hükümet Acil Durum Komitesi, halka açık alanlarda insanlar arasında en az 2 metre
mesafenin olması gerektiğine ve açık alanlarda en fazla iki kişinin toplanmasına izin verdiğine karar
vermiştir.
Estonya nakliye şirketi Tallink, 15 Mart'tan itibaren Tallinn-Stockholm güzergahında feribot seferlerini
askıya alaya karar vermiştir. Letonya havayolu şirketi AirBaltic de 17 Mart’tan itibaren Tallinn
havaalanından olanlar da dahil olmak üzere tüm uçuşları askıya almıştır.

3.5.1 Ekonomik Tedbirler
Litvanya
Sağlık ve kamu güvenliği sistemlerinin verimli çalışmasına olanak verecek gerekli kaynakları sağlamak için 500
milyon euro hükümet tarafından ayrılmıştır.
Hükümetin odak noktası kişisel koruyucu ekipman, reaktifler, tıbbi ve diğer ekipmanların satın alınmasıdır.
Ayrıca Ekonomik ve Finansal Eylem Planı, personel ikramiye ödemeleri ve COVID-19 hastalığından etkilenen
alanlarda çalışan sağlık çalışanları ve yetkilileri için ek sosyal garantiler de dahil olmak üzere sağlık bakımı ve
ek finansman sağlamaktadır. Buna ek olarak, acil durum yönetiminde yer alan kamu idareleri için çalışanların
ikramiye ödemeleri de dahil olmak üzere ek finansman fonu sağlanacaktır. Plan ayrıca, acil durumlarda halk
sağlığını korumak amacıyla gerekli olan daha hızlı ve daha basit kamu alımları için çözümler sunmaktadır.
Toplamda 500 milyon euro bu önlemlerin uygulanması için tahsis edilmiştir. Ayrıca şu tedbirler alınmıştır:




Hükümet, 16 Mart haftasında iş likiditesini sürdürmek için 500 milyon euro ve yatırımları
hızlandırmak için 1 milyar euroyu kapsayan toplamda 5 milyar euroluk bir destek planı başlatmıştır.
Ekonomik ve Finansal Eylem Planı, ödemeleri hızlandırarak ve fonlama yoğunluğunu artırarak yatırım
programlarının hızlandırılmasını sağlayacaktır.
Hükümet, sağlık, istihdam ve işletmeler için AB yatırım fonlarını yeniden tahsis etmeyi, işletme
maliyetleri için kamu bütçesinden fon kullanımını hızlandırmayı, iklim değişikliği ve yol bakım ve
geliştirme programlarından gelen tüm fonları kullanmayı ve apartmanların yenilenmesini
hızlandırmayı planlamaktadır.
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Hükümet, işletmelere verilen kredi garantilerini 500 milyon euroya kadar arttırmıştır. Ayrıca, bu
garantilere bağlı koşulları da yumuşatmıştır.

Letonya





Letonya bankası KOBİ'leri ve Baltık ülkelerindeki Fintech'i desteklemek için bir girişim başlatmıştır.
Ulusal kalkınma finans kurumu ALTUM, COVID-19 krizinden etkilenen işletmelere kriz çözümleri için
kredi teminatları ve çeşitli krediler sağlayacaktır.
Turizm sektöründe küçük ve orta ölçekli işletmeler için kredi faiz oranları %50, turizm ve ilgili
sektörlerdeki büyük işletmeler için %15 oranında azaltılacaktır.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için kredilere uygulanan faiz oranları %50 azaltılacaktır.

Estonya






KredEx Vakfı aracılığıyla geri ödeme planı düzenlemelerine (kefalet tahsilatı için maksimum 600
milyon euro) izin vermek amacıyla, halihazırda verilmiş olan banka kredileri için 1 milyar euro
tutarında kredi teminatı sağlanmıştır.
ETCB, kamu borç sorgulama aracını kapatmıştır ve halihazırda mevcut olan bilgilerin şirketlerin
ekonomik durumu hakkında yeterli bir fikir vermediği için X-tee hizmetleri aracılığıyla borçlular
hakkında toplu bilgi sağlanmaktadır.
Küçük işletmeleri desteklemek için girişimler başlamıştır.

İşgücü piyasası durumu kademeli olarak istikrar kazanmış olsa da ekonomik faaliyetin uzun süre düşük kalması
ve uygun devlet destek tedbirleri olmadan durumun hızla değişebileceği unutulmamalıdır.

3.5.2 Vergi Tedbirleri
Litvanya








Koronavirüs (COVID-19) pandemisine cevap olarak Litvanya hükümeti ve vergi yetkilileri işletmeler
için 2019 Litvanya gelir vergisi beyannamesinin 1 Temmuz 2020'ye kadar (4 Mayıs 2020'den)
sunulması için son tarihi uzatmıştır.
Yıllık iadelerin teslimi için ertelenen son tarih nedeniyle, mevcut kısıtlamalar göz önüne alındığında
işletmelerin 2019 yılı için Litvanya gelir vergisi beyannamelerini hazırlayıp sunmaları için zamanı
uzatma konusunda görüşmelere başlanmıştır. İşletmeler gecikme faizi veya cezası olmaksızın vergi
ödemelerini erteleyebileceklerdir.
Vergi beyannamesi sezonu en az Nisan ayına kadar başlamayacaktır. 2019 yılında alınan gelirlerin
raporlanması için uygulanacak yeni yıllık gelir vergisi beyannamesinin (form GPM311) elektronik
versiyonu en az 2020 Nisan ayına kadar başlatılmayacaktır.
Ayrıca, Litvanya vergi makamları COVID-19'un sonuçlarından doğrudan etkilenen vergi
mükelleflerinin (bireyler ve şirketler) bir listesini yayınlamıştır. Aşağıdaki yardımlar bu vergi
mükelleflerine otomatik olarak uygulanacaktır:
- Ödenmemiş vergilerin ödemelerinin askıya alınması (16 Mart 2020'den kısıtlamaların sonuna
kadar);
- Cezalar ve gecikmiş faiz ödemelerinin ertelenmesi (16 Mart 2020'den kısıtlamaların sonuna
kadar);
- Eksik vergi ödemelerini ertelemek için vergi taksitli (kredi) anlaşması için başvuru yapma imkanı
sağlanmıştır.
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Söz konusu yardımlar ve sosyal güvenlik katkıları, vergi otoriteleri tarafından toplanan tüm vergiler
için geçerli olacaktır. COVID-19'dan etkilenmesine rağmen listede yer almayan vergi mükellefleri de
bu yardımlardan yararlanabilmek için başvuru yapabilirler.

Letonya





Cari ve gecikmiş vergi ödemelerinin üç yıla kadar ertelenmesi veya gecikme COVID-19 ile ilgili
olduğunda taksitli ödeme yapabilme imkanı sağlanmıştır (vergi makamına bir talep sunulmalıdır).
Serbest meslek sahipleri için bireysel (kişisel) gelir vergisinin peşin ödemelerinin iptal edilmesi ve
peşin ödemelerin yapılmaması nedeniyle geç ödeme ücretinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Belediyelerce izin verilecek emlak vergisi ödemelerinin ertelenmesine karar verilmiştir.
Mali tabloların sunulması (yıllık rapor ve konsolide yıllık rapor) yasal sürenin sonunda yapılabilecektir.

Estonya






Şirketlerin mali durumlarını hafifletmek için Estonya Vergi ve Gümrük Kurulu (ETCB), 1 Mart-1 Mayıs
tarihleri arasında acil durum dönemi için vergi borçları üzerindeki faizlerin hesaplanmasını askıya
almıştır. Ancak, tüm vergi beyannameleri zamanında sunulmalıdır ve işletmelerin fırsatı olduğu
durumda vergilerini geciktirmeden ödemelidir.
Estonya Vergi ve Gümrük Kurulu (ETCB), kamu borç sorgulama aracını kapatmıştır ve halihazırda
mevcut olan bilgilerin şirketlerin ekonomik durumu hakkında yeterli bir fikir vermediği için X-tee
hizmetleri aracılığıyla borçlular hakkında toplu bilgi sağlayacaktır.
Kamu alımları kaydından gelen sorular açık kalacaktır. Aynı nedenden dolayı, ETCB web sitesinde
ödenen vergiler, cirolar veya personel sayıları hakkında herhangi bir analiz yayınlamayacaktır.

3.5.3 İstihdama Yönelik Tedbirler
Litvanya




Hükümet, işten çıkarılmış, çalışma saati düşük olan veya maaşları kesilmiş işçilerin asgari ücreti
almalarını sağlamak için toplam 500 milyon euro tutarında devlet desteğini hayata geçirmeyi
planlamaktadır.
Hükümet, daha önce sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunan serbest meslek sahiplerine sabit
ödemeler konusunda 500 milyon euro destek sağlamayı da planlamıştır.

Letonya



Salgın kaynaklı hastalık izinlerinin veya çalışanların çalışma sürelerinin kesinti maaliyetlerinin %75'i
karşılanacaktır veya ayda 700 euro ödeme gerçekleşecektir.
14 Mart-14 Mayıs 2020 tarihleri arasında COVID-19 nedeniyle işverenin çalışanlarını güvence altına
alamaması durumunda hükümetin maaşlarının %75'ini aylık 700 euro (bordro vergilerine tabi değil)
olarak ödeyeceği “çalışan kesinti süresi” için destek sağlanacaktır.

Estonya
Estonya İşsizlik Sigortası Fonu, 2020 Mart ve Mayıs ayları döneminde çalışanların ücretlerini iki aya kadar
telafi etmek için sübvansiyon ödeyecektir. Sübvansiyon miktarı, çalışanın aylık ortalama ücretinin %70'i
olacak ancak 1000 eurodan fazla olmayacaktır. İşveren, çalışana en az 150 euro ücret ödemek zorundadır.
İşveren aşağıdaki koşullara uymak zorundadır:
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İşveren, sübvanse edilmek istedikleri ayın cirosunda veya gelirinde geçen yılın aynı ayına göre en
az %30'luk bir düşüş yaşamış olmalıdır.
İşveren, çalışanlarının en az %30'unun önceden anlaşmaya varılan iş yükünü sağlayamadığı
durumlarda geçerlidir.
İşveren, çalışanlarının en az %30'unun ücretini en az %30 veya asgari ücrete indirmiş olduğu
durumlarda geçerlidir.
Çalışanların ortalama ücretlerinin %70'ine kadar maaş tazminatı, ancak bir takvim ayı için brüt tutarı
1.000 eurodan fazla olmamalıdır.

3.5.4 Gümrük ve Lojistik Tedbirler
Litvanya
Litvanya 2004'ten beri Avrupa Birliği'nin bir üyesidir ve yakınındaki Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleriyle yakın
bağları bulunmaktadır. Uluslararası ticaret sistemine iyi entegre edilmiştir ve bir dizi anlaşmaya taraftır.
Litvanya, anti-damping veya sübvansiyon karşıtı önlemler gibi bazı Avrupa Birliği ticaret politikalarını
uygulamaktadır. Avrupa Birliği ithalat rejimi Litvanya için geçerlidir. Litvanya, 1 Mayıs 2004'te AB
düzenlemelerinin ana bölümünü kabul etmiştir. İşçilere serbest dolaşım veya bazı ülkelere kabotaj gibi AB
kurallarıyla ilgili olarak ülkeye geçici bir süre tanınmıştır.
Avrupa Birliği'nin oldukça liberal bir dış ticaret politikası olmasına rağmen, bazı ürünlerin ithalat lisanslarına
ihtiyacı vardır. Ortak Tarım Politikasının (https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_en)
uygulanmasını takiben, özellikle tarım ürünlerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir. AB içerisinde tarımın
geliştirilmesini amaçlayan tarım ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin tazminatların uygulanması AB
bölgesine giren ürünler için belirli sayıda kontrol ve düzenleme sistemini ifade etmektedir. Bazı ürünler (esas
olarak güvenlikle bağlantısı olanlar) Litvanya topraklarına giriş yaptığı zaman, Yeni Yaklaşım ve Küresel
Yaklaşım temelinde kabul edilen Avrupa Yönergeleri açısından 'CE' olarak işaretlenmiş olmalıdır.
AB üyesi olarak Litvanya, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içinde yürütülen operasyonlara gümrük vergisi
uygulamamaktadır. AB Ortak Gümrük Tarifesi bölge dışındaki mallar için geçerlidir. Litvanya tarifeleri, ulusal
vergiler ve ithalat/ihracat kısıtlamaları ve yasaklarına ek olarak AB tarife önlemleri hakkında bilgi veren
Litvanya Cumhuriyeti Entegre Tarifesinin (LITAR) web sitesinde bulunabilir. Avrupa dışı ülkeler için vergiler
özellikle genel oran ortalaması %4,2 olan üretilmiş mallar için nispeten düşük görülmektedir, bununla birlikte
tekstil, giyim eşyaları (yüksek vergiler ve kota sistemi) ve gıda sanayi sektörleri (ortalama %17,3 ve çok sayıda
tarife kotası, PAC) hala koruyucu önlemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Avrupa Topluluğunun (AT) birleşik
Nomenklatürü, HS terminolojisini entegre eder ve ek sekiz figür altbölümüne ve topluluk amaçları için
oluşturulmuş kendi yasal notlarına sahiptir. Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak Litvanya AB Gümrük Kanunu'nu
uygular. Litvanya'ya ürünlerin girişi sırasında ihracatçıların Mal Değişimi Beyanı veya Intrastat Beyanı
doldurmaları gereklidir. Litvanya'ya ihraç edilen malların menşe ülkesi Avrupa Birliği'nin bir parçası
olmadığında gümrük vergileri Ortak Gümrük Tarifesine uygun olarak malların CIF değeri üzerinde
hesaplanmaktadır. Detaylı bilgi için https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customsduties/what-is-common-customs-tariff/taric_en adresini kontrol edebilirsiniz.
Yeni bir sistem olan Gümrük Birlik Kanunu, gümrük modernizasyon reformunun bir parçası olarak Ekim
2013'te yürürlüğe girmiştir. Daha detaylı bilgi için https://vls.lrmuitine.lt/en/web/lt-customs/electronicservices adresini kontrol edebilirsiniz.
Litvanya'dan geçen mallar vergiye tabi değildir. Ticari numuneler gibi ürünler ve sergi veya fuarlarda halka
açık sergiler için tasarlanan ürünler için geçici bir vergi muafiyeti elde etmek mümkündür.
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Letonya
1 Mayıs 2004'ten bu yana Avrupa Birliği üyeliğine uygun olarak Letonya, anti-damping veya sübvansiyon
karşıtı önlemler gibi Avrupa Birliği ticaret politikalarını uygulamaktadır. Avrupa Birliği ithalat rejimi, özellikle
tekstil ürünleri sektöründe Letonya için geçerlidir. Letonya, 1 Mayıs 2004'te AB düzenlemelerinin ana
bölümünü kabul etmiştir. İşçilere serbest dolaşım veya bazı ülkelere kabotaj gibi AB kurallarıyla ilgili olarak
ülkeye geçici bir süre tanınmıştır. Her aday ülkenin kurallara uyumu hakkında daha fazla bilgi için Avrupa
Komisyonu tarafından yayınlanan AB'nin genişlemesi kılavuzuna başvurabilirsiniz.
Avrupa Birliği'nin oldukça liberal bir dış ticaret politikası olmasına rağmen, bazı ürünlerin ithalat lisanslarına
ihtiyacı vardır. Ortak Tarım Politikasının (https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_en)
uygulanmasını takiben, özellikle tarım ürünlerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir. AB içerisinde tarımın
geliştirilmesini amaçlayan tarım ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin tazminatların uygulanması AB
bölgesine giren ürünler için belirli sayıda kontrol ve düzenleme sistemini ifade etmektedir. Bazı ürünler (esas
olarak güvenlikle bağlantısı olanlar) Litvanya topraklarına giriş yaptığı zaman, Yeni ve Küresel Yaklaşım
temelinde kabul edilen Avrupa Yönergeleri açısından 'CE' olarak işaretlenmiş olmalıdır.
Malların bu ülkelerden birinden geldiği onaylanmışsa, Letonya ile FTA, AB, EFTA üye ülkeleri ve Ukrayna
arasında hareket eden hemen hemen tüm tarım dışı mallar için hiçbir gümrük vergisi ödenmez. Gümrük
vergisinden muaf 20'den fazla mal çeşidinin bir listesi vardır (insani yardım, özel bağışlar, vb.). Letonya, her
ürün veya ürün türünün bir kod numarası ile belirtildiği mallar için Harmonize Sınıflandırma Sistemini
kullanmaktadır. Harmonize Sistem neredeyse tüm dünyada kullanılmaktadır. Kod numarası 6 rakamdan
oluşmaktadır. Birleşik isimlendirme sistemi HS bazında geliştirilmiştir. AB genelinde kullanılır ve kod
numaralarında
8
rakam
bulunmaktadır.
Daha
detaylı
bilgi
için
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customstariff/harmonized-system-general-information_en adresini ziyaret edebilirsiniz.
Topluluğun içinden gelen mallar Letonya'ya getirildiğinde, ihracatçı ay sonunda Mal Alım Satım Beyanı veya
Intrastat Deklarasyonunu zorunlu olarak doldurmalıdır. Gümrük beyannamesi Letonya ile üçüncü ülkeler
arasındaki ticaret için yürürlükte kalmaktadır. Letonya'ya ihraç edilen malların menşe ülkesi Avrupa Birliği'nin
bir parçası olmadığında, gümrük vergileri birlikteki tüm ülkelerin Ortak Gümrük Tarifesi ile uyumludur.
10 rakamdan oluşan TARIC kodu, menşei Avrupa dışındaki bir ülkede bulunan ürünler için geçerli olan gümrük
vergisi oranını ve topluluk düzenlemelerini tanımlar.
Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından belirlenen güvenlik standartların bir parçası olarak Avrupa Birliği,
mal akışını güvence altına almayı amaçlayan "İthalat Kontrol Sistemi" kurmuştur. O zamandan beri,
operatörlerin malları Avrupa Birliği'nin gümrük bölgesine girmeden önce, ilgili ülkenin gümrüklerine bir Giriş
Özeti Beyanı iletmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için https://www.vid.gov.lv/en adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Ara dönemlerde ithal edilen ticari numuneler ve diğer mallar genellikle Gümrük vergilerinden muaftır.
Muafiyet talepleri ihracatçının kendisi tarafından Letonya Gümrük Dairesine yapılmalıdır.
Estonya
1 Mayıs 2004'ten bu yana Avrupa Birliği üyeliğine uygun olarak Letonya, anti-damping veya sübvansiyon
karşıtı önlemler gibi Avrupa Birliği ticaret politikalarını (https://ec.europa.eu/trade/) uygulamaktadır. Avrupa
Birliği ithalat rejimi (https://ec.europa.eu/trade/index_en.htm) Estonya için geçerlidir. Estonya, 1 Mayıs
2004'te AB düzenlemelerinin ana bölümünü kabul etmiştir. İşçilere serbest dolaşım veya bazı ülkelere kabotaj
KFA FUARCILIK A.Ş. – Yeni Normale Göre Baltık Bölgesi (Litvanya, Letonya, Estonya) Raporu, Temmuz 2020

34

gibi AB kurallarıyla ilgili olarak ülkeye geçici bir süre tanınmıştır. Her aday ülkenin kurallara uyumu hakkında
daha fazla bilgi için Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan AB'nin genişlemesi kılavuzuna başvurabilirsiniz.
Ortak Tarım Politikasının (https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_en) uygulanmasını takiben,
özellikle tarım ürünlerine bazı kısıtlamalar getirilmiştir. AB içerisinde tarımın geliştirilmesini amaçlayan tarım
ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin tazminatların uygulanması AB bölgesine giren ürünler için belirli sayıda
kontrol ve düzenleme sistemini ifade etmektedir. Bazı ürünler, Litvanya topraklarına giriş yaptığı zaman, Yeni
ve Küresel Yaklaşım temelinde kabul edilen Avrupa Yönergeleri açısından 'CE' olarak işaretlenmiş olmalıdır.
2000 yılından bu yana "En çok tercih edilen ulus anlaşması gümrük vergisi kanunu" yürürlüğe girmiştir. Bu
Kanuna göre, üçüncü (AB üyesi olmayan) ülkelerden gelen mallar gümrük vergilerine tabidir. Fiyatlar hakkında
daha
fazla
bilgi
için
lütfen
Estonya
Master
Tarife
sistemine
başvurun:
https://vaarikaas.emta.ee/emts/do/language?lang=en. Sonuç olarak 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği'ne
katılımından bu yana Estonya, AB Ortak Dış Tarifesini kabul etmiştir ve malların menşe ülkesinin diğer AB üye
devletinden birisi olması koşuluyla, Estonya ile ticaret tamamen gümrük vergilerinden muaftır. Bununla
birlikte, Estonya'ya mal getirirken ihracatçılar devletlerarası bir beyanda bulunacaktır. Estonya'ya ihraç edilen
malların menşe ülkesi Avrupa Birliği üye ülkesi olmadığında, gümrük vergileri Ortak Gümrük Tarifesine uygun
olarak, malların CIF değeri üzerinde hesaplanmaktadır.
Avrupa dışı ülkeler için vergiler özellikle genel oran ortalaması %4,2 olan üretilmiş mallar için nispeten düşük
görülmektedir. Bununla birlikte tekstil, giyim eşyaları (yüksek vergiler ve kota sistemi) ve gıda sanayi sektörleri
(ortalama %17,3 ve çok sayıda tarife kotası, PAC) hala koruyucu önlemlerle karşı karşıya kalmaktadır.
İhracatçılar ürünlerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yapabilmek ve gümrük tarifeleri alabilmek için geçerli
tüm gümrük vergilerini ve tüm malların gümrük ticaret politikası önlemlerini içeren TARIC koduna ve onun
veritabanına başvurmalıdır. Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından belirlenen güvenlik standartların bir
parçası olarak Avrupa Birliği, mal akışını güvence altına almayı amaçlayan "İthalat Kontrol Sistemi" kurmuştur.
O zamandan beri, operatörlerin malları Avrupa Birliği'nin gümrük bölgesine girmeden önce, ilgili ülkenin
gümrüklerine bir Giriş Özeti Beyanı iletmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler:
-

İmzalı bir ticari fatura,
Menşei belgesi/Mal sertifikası.

Gümrük işlemleri sırasında malları serbest dolaşıma alırken mallar için bir gümrük vergisi ödemeniz
gerekecektir. Ödenecek miktar, malların türüne, menşe ülkesine ve miktarına bağlıdır. Gümrük vergilerinin
yanı sıra, KDV ve bazı mallar (alkol, tütün ve motor yakıtı) için bir tüketim vergisi ödemeniz gerekecektir.
AB üye ülkesine yapılan ithalatlar hakkında genel bilgi için lütfen AB Gümrük Birliği web sitesini ziyaret ediniz.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en. Ayrıca Estonya Gümrük web sitesini de ziyaret
edebilirsiniz: https://www.emta.ee/eng.

4.

TÜRKİYE – BALTIK ÜLKELERİ İLİŞKİLERİ

4.1. EKONOMİK DURUM
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020 Yılı Haziran Ayı Veri Bültenine göre Türkiye’nin Haziran
ayında ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %15,77, ithalatı ise % 8,24 oranında artmıştır.
2020 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre:


İhracat, %15,77 artarak 13 milyar 469 milyon dolar,
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İthalat, %8,24 artarak 16 milyar 305 milyon dolar,
Dış ticaret hacmi, %11,52 artarak 29 milyar 774 milyon dolar olmuştur.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %82,61 seviyesine yükselmiştir.

Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen
COVID-19 salgınını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin, hem ülkemizin
hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya
başladığı görülmektedir. Nitekim, Mayıs ayından itibaren yukarı yönlü toparlanma sinyali veren ihracatımızın
Haziran ayında artışa geçtiği görülmektedir. Ayrıca, Haziran ayında ihracatımız bir önceki aya göre %35,13 artış
göstermiştir.
2020 yılı Mayıs ayında %74,5, geçen yılın Mayıs ayında ise %77,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı Haziran
ayında %82,6’ya yükselmiştir. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ise Haziran
ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 92,8 olmuştur. Bu rakam Ocak-Haziran döneminde ise %75,9 olarak
gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan, Haziran ayında ithalatımız da bir önceki yılın aynı ayına göre %8,24 artarak 16 milyar 305
milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
Tablo 2: GTS’ye Göre Türkiye’nin Dış Ticaret Verileri (Milyon $)

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Litvanya
Türkiye’nin 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Litvanya’ya ihracatı 113 milyon dolar iken 2020 yılının aynı
döneminde 93 milyon dolara gerilemiştir. Litvanya’dan yaptığımız ithalat ele alındığında ise ihracata
kıyasla %47’lik bir artış yaşandığı ve 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemindeki 138 milyon dolarlık ithalat değerinin
2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık 204 milyon dolara yükseldiği görülmektedir.
Tablo 3: GTS’ye Göre Türkiye’nin Litvanya İle Dış Ticareti (Milyon $)

Ocak-Mayıs
Dış Ticaret

2019

2020

Değişim
(%)

İhracat

113

93

-18

İthalat

138

204

+47

Dış Ticaret Hacmi

251

297

+18

Dış Ticaret Dengesi

-25

-111

Kaynak: T.C Ticaret Bakanlığı

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı veren denge, 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemine gelindiğinde
bir önceki yılın aynı dönemine göre artmasıyla dış ticaret açığı vermeye devam etmiştir.
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T.C. Ticaret Bakanlığının resmi web sayfasında ülke bazlı yayınlanan “COVID-19 Gelişmeleri” bölümünde
belirtildiği üzere Litvanya’da salgın nedeni ile ithalat ve ihracatta herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Letonya
Türkiye’nin 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Letonya’ya ihracatı 53 milyon dolar iken 2020 yılının aynı
döneminde 40 milyon dolara gerilemiştir. Letonya’dan yaptığımız ithalat ele alındığında ise %25’lik bir azalış
yaşandığı ve 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemindeki 96 milyon dolarlık ithalat değerinin 2020 yılı Ocak-Mayıs
döneminde yaklaşık 72 milyon dolara düştüğü görülmektedir.
Tablo 4: GTS’ye Göre Türkiye’nin Letonya İle Dış Ticareti (Milyon $)

Ocak-Mayıs
Dış Ticaret

2019

2020

Değişim
(%)

İhracat

53

40

-25

İthalat

96

72

-25

Dış Ticaret Hacmi

149

112

-25

Dış Ticaret Dengesi

-43

-32

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı veren denge, 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemine gelindiğinde
bir önceki yılın aynı dönemine göre artmasıyla dış ticaret açığı vermeye devam etmiştir.
Estonya
Türkiye’nin 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Estonya’ya ihracatı 41 milyon dolar iken 2020 yılının aynı
döneminde 35 milyon dolara gerilemiştir. Estonya’dan yaptığımız ithalat ele alındığında ise ihracata
kıyasla %21’lik bir azalış yaşandığı ve 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemindeki 95 milyon dolarlık ithalat değerinin
2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık 75 milyon dolara düştüğü görülmektedir.
Tablo 5: GTS’ye Göre Türkiye’nin Estonya İle Dış Ticareti (Milyon $)

Ocak-Mayıs
Dış Ticaret

2019

2020

Değişim
(%)

İhracat

41

35

-15

İthalat

95

75

-21

Dış Ticaret Hacmi

136

110

-19

Dış Ticaret Dengesi

-54

-40

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı veren denge, 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemine gelindiğinde
bir önceki yılın aynı dönemine göre azalmış olmasına rağmen dış ticaret açığı vermeye devam etmiştir.

4.2. LOJİSTİK DURUM
Litvanya


14 Mart itibariyle Polonya ve Letonya ile olan sınırlarında sınır kontrollerini tekrar tesis etmiştir.
Litvanya'da çalışanlar ve sürekli ikamet edenler hariç yabancıların Litvanya'ya herhangi bir araç ile
girişi yasaklanmıştır. Yük taşımacılığına izin verilmektedir. Ancak Litvanya için gerekli ürünlerin
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teslimatını garanti etmedikçe yabancıların ülkeye girişine izin verilmemektedir. Litvanya'ya giriş bu
kapılardan yapılabilmektedir: Kalvarija-Budzisko, Salociai-Grenstale, Butinge-Rucava, SandyMedume, Medininkai-Kamenyi Logosu, RaigardasPrivalka, Kybartai-Chernševskoye, PanemuneSovetsko, Vilnius, Kaunas, Kaunas, havaalanları ve Klaipeda limanı.


20 Mart itibariyle Litvanya, Letonya ve Polonya sınırlarında birtakım sınırlamalar tesis etmiştir. 14
Mart itibariyle yabancı uyruklular herhangi bir taşıma aracı ile ülkeye giremezler. Litvanya'da ikamet
edenler, Litvanya firmalarında çalışanlar ve herhangi bir taşıma modunda uluslararası ticari yük
taşımacılığı faaliyetlerinde bulunanlar muaftır. Nakliye araçları ile Litvanya üzerinden transit taşıma
yapan yabancı firmalara izin verilmektedir.



3 Nisan itibariyle tüm araç ile türleri Litvanyalı şirketlerde uluslararası ticari yük taşımacılığı ile iştigal
edenler veya uluslararası ticari yük taşımacılığı yapan mürettebat, zorunlu konvoy ile ülkeyi transit
geçen yabancı uyruklular ve COVID-19 semptomları göstermeyenler hariç olmak üzere yabancı
ülkelerden Litvanya'ya geri dönen veya gelen herkes 14 günlük karantina uygulamasına tabidir. Tüm
araç ile türleri Litvanyalı şirketlerde uluslararası ticari yük taşımacılığı ile iştigal edenler veya
uluslararası ticari yük taşımacılığı yapanların 14 günden uzun olmamak kaydıyla Litvanya'ya
girişlerinden çıkışlarına kadar karantinası zorunludur. Ulusal kamu Sağlığı Merkezi ve Sağlık Bakanlığı
yurtdışından Litvanya'ya geri dönen veya gelen herkese sınırda kapılarında sağlık taraması
yapmaktadır.



9 Nisan itibariyle yabancı ülkelerden gelen kişilerin 14 günlük izolasyonu zorunludur. Tüm araç türleri
ile Litvanyalı şirketlerde uluslararası ticari yük taşımacılığı ile iştigal edenler veya uluslararası ticari
yük taşımacılığı yapanlar, Litvanya'yı ikamet ettikleri ülkeye kadar eskortla transit geçenler ve COVID19 belirtisi göstermeyenler muaftır.



23 Nisan itibariyle Litvanya'ya giden veya Litvanya'dan geçen sürücüler uluslararası rotaları üzerinde
yapmış oldukları tüm duraklamaları sebepleri ve süresi ile birlikte bir dokümana kaydedecektir. Bu
uygulama Litvanya ve yabancı uyruklu sürücüler için geçerlidir.



2 Haziran itibariyle Litvanya firmaları için çalışan uluslararası taşımacılık çalışanları son iki hafta
içerisinde 100 bin kişide 25'ten az enfeksiyon vakası görülen ülkelerden gelenler hariç 14 gün
izolasyona tabi tutulacaktır.



1 Temmuz itibariyle iç sınırlardaki geçici kontroller 16 Temmuz'a kadar sürdürülecektir. Herhangi bir
araç ile uluslararası taşımacılık yapan mürettebatın ülkeye girişinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Letonya


Bakanlar Kurulu Letonya'da 17 Mart itibariyle havalimanı, limanlar, otobüs ve demiryolu ile yolcu
taşımasına izin verilmeyeceğine karar vermiştir. Ulaştırma Bakanlığı vaka bazında istisnalar
uygulayabilecektir. Yüklerin taşınmasında herhangi bir sınırlama yoktur.



18 Mart itibariyle Letonya'ya girenlerden bir form doldurması talep edilmektedir. Letonya'yı transit
geçen yabancılar dahil, tüm nakliyat şirketlerinden “kamusal alanları ziyaret etmeme” beyanının
yapıldığı form doldurulması istenmektedir.



27 Mart'ta Letonya Hükümeti sürüş ve dinlenme sürelerinde 25 Nisan'a kadar uygulanacak aşağıdaki
tolerans uygulamalarına karar vermiştir:
-

Azami günlük sürüş süresinin 9 saatten 11 saate çıkarılması.
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-

Azami haftalık sürüş süresinin 56 saatten 90 saate çıkarılması.
Arka arkaya iki hafta sürüş süresinin 90 saatten 96 saate çıkarılması.
5.5 saatlik sürüş sonrasında sürücü dinlenmediyse kesintisiz 45 dakika mola verilmesi.
Telafi edilmesi gerekmeksizin haftalık 45 saatlik dinlenme süresinin 24 saate düşürülmesi.



Baltık devletleri arasında uluslararası yolcu taşımacılığına 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren izin
verilmektedir. Litvanya ve Estonya arası karayolu, denizyolu, otobüs ve demiryolu ile uluslararası
yolcu taşımacılığının yeniden başlatılmasına hükumet tarafından izin verilmiştir. Diğer ülkelere
uluslararası yolcu taşımacılığı halen Ulaştırma Bakanlığı iznine tabidir. Letonya uyruklular ve oturma
izni olanlar, Litvanya ve Estonya harici ülkeleri son 14 günde ziyaret etmemiş olanlar ve Letonya'yı
transit geçen Litvanya ve Estonya uyruklular 14 gün boyunca izolasyona girmek zorunda değillerdir.



Litvanya'yı transit geçen kişiler de 14 günlük izolasyon uygulamasına tabi değildir. Estonya ve Litvanya
harici harici ülkelerden Letonya'ya gelenler izolasyona girmiş ve toplu taşıma ağı içerisindeyken ağız
ve burunlarını kapatma koşulu ile toplu taşımayı kullanabilirler.



10 Haziran itibariyle riskli ülkelere gidiş ve riskli ülkelerden geliş yasaklanmıştır. Karayolu taşımacılığı
çalışanları bu uygulamadan ve karantinadan muaftır.

Estonya


18 Mart itibariyle Estonya Hükümeti Schengen Bölgesi'nin iç ve dış sınır kapılarından geçişi
kısıtlamaya karar vermiştir. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla sınır kontrollerini tekrar tesis
etmiştir. Estonya'ya sadece Estonya vatandaşları ya da Estonya'da ikamet izni olanlar ile birlikte
ülkede aile üyesi olan yabancılar girebilmektedir. Uluslararası karayolu taşımacılığı bu kısıtlamalardan
muaf tutulmaktadır. COVID-19 semptomları göstermedikçe yabancılar kendi ülkelerine dönmek için
Estonya'dan transit geçebilirler. Sınır kontrolünde seyahat belgeleri kontrol edilerek sağlık taraması
yapılacaktır. Ülkeden çıkışta herhangi bir kısıtlama yoktur. 18 Mart 2020 tarihinde sınır kontrolleri
tekrar tesis edilmiştir. Sınır geçişlerindeki geçici sınırlamalar bir sonraki uyarıya kadar yürürlükte
kalacak olup durum iki haftada bir gözden geçirilecektir.



14 Mayıs itibariyle Estonya ve Finlandiya arasında yeni sınır geçişi prosedürleri yürürlüğe girmiştir.
Finlandiya vatandaşlığı, oturma izni, sürekli ikametgahı Finlandiya'da olanlar Estonya'ya iş, eğitim ve
ailesel sebeplerle COVID-19 semptomu göstermedikleri sürece izolasyona tabi tutulmadan daha sık
gelebilecektir.



Baltık devletleri (Estonya, Letonya ve Litvanya) COVID-19 semptomu göstermeyen ve ülkelerinde
ikamet edenler ile yasal olarak ülkelerinde bulunanların 15 Mayıs itibariyle serbest olarak Baltık
devletleri arasında seyahat edebilmelerine karar vermiştir.

4.3. KARŞILIKLI GERÇEKLEŞTİRİLEN YARDIMLAR
Litvanya
Türkiye ile Litvanya arasında hükümetler arası büyük bir yardım gerçekleştirilmemiş olmakla birlikte Türkiye
8 Mayıs 2020 tarihinde Litvanya’ya portatif akciğer ventilatörleri göndermiştir. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas
Linkevicius, portatif akciğer ventilatörlerinin ülkesine ulaştığını sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak
duyurmuştur.
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Letonya
Türkiye ile Letonya arasında COVID-19 sebebiyle iki ülke tarafından şimdiye kadar herhangi bir yardım desteği
talebi olmadığı için yardım gerçekleşmemiştir.
Estonya
Türkiye ile Estonya arasında COVID-19 sebebiyle iki ülke tarafından şimdiye kadar herhangi bir yardım desteği
talebi olmadığı için yardım gerçekleşmemiştir.
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