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BELARUS 

Belarus, 2020 Ocak ayı verilerine göre nüfusu 9 milyon 408 bin olan, Avrasya'nın merkezinde, 

Doğu Avrupa'da yer alan bir ülkedir (1). Komşu ülkeleri kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda 

Litvanya ve Letonya, güneyde Ukrayna, güneybatıda ise Polonya'dır. Denize bağlantısı olmayan 

Beyaz Rusya'da geniş düzlükler ve bataklıklar bulunmaktadır. Oldukça yumuşak ve nemli bir 

havaya sahip olan Beyaz Rusya ılıman kara iklimine sahiptir (2). Ülkenin kişi başına geliri 13.909 

Dolardır. Nüfus yapısına bakıldığında yaşlı nüfusu toplam nüfusunun %15’ini, göçmen nüfusu 

1.085.396 kişi ile toplam nüfusunun %12’sini oluşturmaktadır. Gelişmiş bir sağlık sistemine sahip 

olan Belarus’ta 1000 kişiye 4.8 doktor düşmektedir (3). 

Covid-19’un Yayılma Süreci  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün, Çin'in Hubei eyaletinin, Wuhan şehrinde 31 Aralık 2019'da bir 

grup insanda solunum hastalığına neden olan yeni bir virüs olan COVID-19’u doğrulamasının 

ardından, Belarus için ülkedeki ilk COVID-19 vakası 28 Şubat 2020'de Minsk’te bildirilmiştir (4). 

Aynı tarihte, COVID-19 pandemisinin Belarus’da yayıldığı doğrulanmıştır. İran'dan bir öğrencinin 

27 Şubat 2020'de yaptırdığı test pozitif çıktıktan sonra Minsk'teki bir hastaneye kabul edilmiştir. 

Birey 22 Şubat 2020'de Bakü, Azerbaycan'dan bir uçuşla Belarus'a gelmiştir (5). 

3 Nisan 2020'de, Sağlık Bakanlığı yetkilileri basın toplantısı sırasında toplamda 351 vaka 

doğrulandığını, bu vakaların 190'ının Minsk şehrinde, 89'unun Vitsebsk Voblastı'nda, 50'sinin  
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Minsk Voblastı'nda, 13'ünün Homyel Voblastı'nda, altısının Hrodna Voblastı'nda, ikisinin 

Mahilyov Voblastı'nda ve birinin Brest Voblastı'nda olduğunu bildirmiştir (6). 

7 Nisan 2020'de, 54 iyileşme ve 13 ölüm dahil olmak üzere, toplam 861 onaylanmış vaka 

bildirilmiştir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından bölgelerdeki epidemiyolojik durum hakkında bir 

güncelleme yayınlanmıştır: 7 Nisan 2020 itibariyle Minsk'te 497, Minsk Bölgesi'nde 91, Vitebsk 

Bölgesi'nde 143, Gomel Bölgesi'nde 32, hastanede yatan COVID-19 hastası, 18'i Mogilev 

Bölgesi'nde, 10'u Grodno Bölgesi'nde ve üçü Brest Bölgesi'nde. Vitebsk Bölgesi ve Minsk, her 

birinde kayıtlı beş ölüm vakası ile ölüm istatistiklerine ve sırasıyla 27 ve 25 iyileşme ile iyileşme 

istatistiklerine liderlik etmektedir. Bu tarih itibariyle 31 COVID-19 hasta entübe durumda, yoğun 

bakımda tedavi almaktadır. Resmi kayıtlara göre, ülkedeki COVID-19 hastalarının çoğu 25 -64 yaş 

aralığındaydı (7). 

11 Mayıs 2020'de, 6531 iyileşme ve 135 ölüm dahil olmak üzere toplam 23.906 doğrulanmış vaka 

bildirilmiştir. Belarus'ta bugüne kadar 274.000'den fazla COVID-19 testi gerçekleştirilmiştir. 9 

Mayıs 2020’de Belarus Çin'den 100.000 COVID-19 hızlı tanı kiti almıştır. Bildirildiğine göre, 

testler halk tarafından Belarus Sağlık Bakanlığı'na bağışlanan fonlarla satın alınmış ve ilk 

kullanımları bir sonraki partinin alınmasına kadar sağlık kurumlarıyla sınırlı olacak, daha sonra 

testler halka açık genel kullanıma sunulacaktır (8). 

31 Mayıs 2020 itibariyle, 18.514 iyileşme ve 335 ölüm dahil olmak üzere, toplam 42.556 

doğrulanmış vaka rapor edilmiştir. Belarus'ta bugüne kadar 541.000'den fazla COVID-19 testi 

gerçekleştirilmiştir (Şekil1-Şekil 4) (9). 

 
                  Şekil1: Belarus Günlük Yeni COVID-19 Vaka Sayıları 
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    Şekil2: Belarus Toplam COVID-19 Vaka Sayıları 

 

       

Şekil3: Ülkelerdeki Toplam Vaka Sayıları             Şekil4: Ülkelerdeki Bir Milyon Kişi Başına Vaka Sayıları 

 

Alınan Önlemler 

COVID-19 pandemisinin korkutucu biçimde yayıldığı Avrupa'da her gün çok ciddi önlemler 

alınmaya devam edilmektedir. Ukrayna, COVID-19 pandemisi nedeniyle olağanüstü hâl ilan 

ederken, diğer komşu Rusya'da da okullar tatil edilmiş, kalabalık etkinlikler iptal edilmiş ve tüm 

uçuşlar durdurulmuştur. Mart 2020 ortalarında, Avrupa kıtasında yalnızca bir ülkede, normal hayat 

hiçbir şey olmamış gibi devam etmiştir. İki komşusunda yukarıda belirtilen gelişmeler yaşanırken,  

Belarus hiçbir adım atmamış olarak görülmüştür. Sınırların açık olduğu, insanların işe gitmeye  
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devam ettiği ve marketlerde tuvalet kâğıdı gibi malzemelerle ilgili panik alımları medyaya 

yansımıştır. Bu durum DSÖ tarafından endişe ile takip edilmiştir (10). 

Dünya’da COVID-19 sürecine farklı yaklaşımları olan liderler olduğu görülmüştür.16 Mart 

2020'de, dünya basınında Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’nun olayı 

değerlendirmeleri bunlar arasında yer almıştır. Lukaşenko, COVID-19 tehdidini reddetmiş ve 

salgına karşı önlemlerin abartılmaması gerektiğini söylemiştir. Salgın nedeniyle sınırların 

kapatılmasını ‘aptallık’ olarak nitelendirmiştir. Gündeme oturan sözleri ise “COVID-19’a karşı en 

etkili yöntemlerin, günde 40-50 gram votka içmek, haftada birkaç kez saunaya girmek, köyde 

çalışmak ve traktöre binmek” olmuştur (11). 

25 Mart 2020'de, diplomatlar, diplomatların aileleri, hava ekipleri ve kendi ülkelerine dönerken 

Belarus'dan geçen kişiler dışındaki insanlara 14 gün zorunlu karantina uygulaması kararı 

verilmiştir. 9 Nisan 2020’de, COVID-19 tanısı doğrulanmış Belarus vatandaşları ile yabancı 

vatandaşlar ve onlarla yakın temas halinde olanlar için 14 günlük izolasyon zorunluluğu 

getirilmiştir. İhlal durumunda verilen cezalar arasında idari gözaltı, para cezası ve hapis cezası yer 

almıştır. 4 Nisan 2020’de, Belarus Eğitim Bakanlığı okullar için bir haftalık bahar tatili 

duyurmuştur. 10 Nisan 2020’de, tatil bir hafta uzatılmıştır (12). 

11 Nisan 2020’de, DSÖ'nün üç günlük DSÖ teftişinin sonuçlarını açıkladığı bir basın toplantısında, 

DSÖ Belarus temsilcisi Patrick O'Connor, Belarus'un pandemiyle savaşında baş rol oynayan sağlık 

çalışanları için koruyucu ekipmanın hızla organize edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. DSÖ sosyal 

mesafe önlemlerinin arttırılması (spor ve kültürel etkinliklerin iptal edilmesi, uzaktan eğitimin 

uygulanması ve yüksek riskli insan grupları için gereksiz hareketlerin en aza indirilmesi), test 

sürecinin iyileştirilmesi gerektiği gibi önerilerde bulunmuştur (13). 

13 Nisan 2020 bir resmi toplantıda ülkenin COVID-19 sürecini değerlendiren Alexander 

Lukashenko’nun medyada yer alan sözleri şöyledir: ‘’Belarus'ta COVID-19'dan bugüne kadar hiç 

kimse ölmedi: "İnsanlar korkuyor. Bu yüzden onlara şunu söylemek istiyorum: Ülkemizde COVID-

19 nedeniyle tek bir kişi ölmedi. Tek bir bile değil! Sahip oldukları kronik hastalıklardan oluşan 

bir buketten öldüler. COVID-19 bir baskı bile değil, kronik hastalıklarının geliştiği atmosferdir.  
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Hastanede yatan hastalarımızın endişelenmeleri için bir neden yok. Ülkemizde COVID-19 

nedeniyle kimse ölmeyecek. Bunu açıkça belirtiyorum”(14). 

6 Mayıs 2020’de, DSÖ'nün Belarus'taki temsilcisi Batyr Berdyklychev, Belarus hükümetinin 9 

Mayıs Zafer Bayramı Geçit Törenine ev sahipliği yapma kararıyla ilgili endişelerini dile 

getirmiştir. DSÖ’nün insanların kitlesel toplantılarını içeren tüm olaylarla ilgili olarak doğrudan 

önerileri olduğunu ve acil bir ihtiyaç yoksa ertelenmesi veya iptal edilmesinde yarar görüldüğünü 

vurgulamıştır. 9 Mayıs 2020’de, Minsk'te Zafer Bayramı askerî geçit töreninde, 15.000'den fazla 

seyirci ve 4000 askeri personelin yer aldığı; 18 ülkenin büyükelçilerinin de katıldığı bildirilmiştir 

(15). 

Ekonomik etki 

Dünyanın birçok ülkesinde, virüsün yayılmasını azaltmak için spor müsabakaları iptal edilmiştir. 

Belarus, ekonomik koşulları neden göstererek, Mart 2020 sonlarında planlandığı gibi futbol 

liglerinde oynamaya devam etmiştir (16).  

30 Mart 2020'de, Belarus ve Uluslararası Para Fonu (IMF) COVID-19 pandemisinden kaynaklanan 

ekonomik kayıpları telafi etmek amacıyla 900 milyon dolarlık kredi için müzakerelere başlamıştır. 

Belarus Millî Bankası'nın verilerine göre, enflasyon Mart 2020’de yükselişe geçmiş ve %4,9 olarak 

gerçekleşmiştir. Enflasyon Şubat ayına göre %0,85 daha yüksek olarak gerçekleşmiştir.10 Nisan 

2020’de, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Belarus’a, 

koronavirüs pandemisine karşı yardımcı olmak için 1,3 milyon dolarlık mali yardımda 

bulunacağını bildirmiştir (17). 

25 Nisan 2020’de Belarus ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) arasında 90 milyon 

Euro tutarında kredi anlaşması yapıldığı açıklanmıştır. Belarus Birinci Başbakan Yardımcısı 

Dmitry Krutoy'un 27 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamalara göre, Belarus ekonomisine destek 

olarak toplam 2–2,5 milyar dolarlık dış kredi kullanılması planlanmıştır (17). 
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Değerlendirme 

2020’lerin ortalarına gelinmesine rağmen, hala kesin olarak kabul gören bir tedavi bulunamayan 

COVID-19 pandemisi, dünyada henüz sonlanmış ve bazı ülkelerde kontrol altına alınabilmiş 

değildir. Bu süreçte, bazı ülkelerde çok katı önlemler ve karantina uygulamaları uygulanırken, bazı 

ülkelerde sürü/toplumsal bağışıklık stratejisi uygulaması tercih edilmektedir.  

Belarus’un, pandemi sürecinde devam ettirdiği spor müsabakaları, toplu törenler gibi sosyal 

mesafenin korunamadığı etkinliklerde bir kısıtlama yapmamış olması, DSÖ tarafından endişe ile 

takip edilmekte ve DSÖ’nün Belarus’a önerilerde bulunmaya devam ettiği görülmektedir.  

Tüm bu gelişmelere rağmen, Belarus COVID-19 istatistikleri, nüfusa oranla ölüm sayıları ve vaka 

sayılarında, ülkenin çoğu Avrupa ülkesinden daha iyi durumda olduğunu göstermektedir. Bu 

noktada, her ülke için geçerli olan, standart, karşılaştırılabilir, güncel veri toplama ve paylaşımı 

yapılmasının gerekliliğini dile getirmekte yarar vardır. DSÖ ve diğer uluslararası kuruluşlar 

tarafından bu durumun izlenmesi, karşılaştırmalı raporlamalarla değerlendirilmesi, ülkelerin 

bilgilendirilmesi ve uyarılması önemlidir. Böylece ülkeler, COVID-19 sürecinin tüm aşamalarında 

ve gelecekte Dünya’yı tehdit edecek diğer acil sağlık durumlarında bireysel, toplumsal, politik, 

idari ve ekonomik alanlarda nasıl bir rol üstleneceklerini, sorumluluklarını daha iyi kavrayabilirler. 

Bir başka önemli konu da, sağlıkta acil durumlara yönelik yerel, ulusal ve Dünya düzeyinde bir 

iletişim stratejisinin belirlenmesidir. Bu sayede, aynı istatistiklerde olduğu gibi, iletişimde de bir 

standardizasyon, izleme, değerlendirme ve öneriler sunulması, pandemi gibi zorlu süreçlerin 

yönetimini rahatlatacaktır. 
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İSPANYA 

İspanya Avrupa'nın güneybatısında İber Yarımadası'nda yer alan bir ülkedir. 505.370 km2 alana 

sahip olan İspanya’nın nüfusu 50.015.792’dir. Başkenti Madrid’dir. Ülke 17 özerk 

bölgeden oluşmaktadır.  Ülkenin kişi başına geliri 38.400 Dolardır. Doğumda beklenen 

yaşam süresi 82 yıldır. Her 1000 kişiye 4.07 doktor düşmektedir (1). 

 

COVID-19 Yayılma Süreci ve Alınan Önlemler 

 

İspanyada ilk COVID-19 vakası ilk hastalık bildiriminden 31 gün sonra 31 Ocak 2020 tarihinde 

La Gomera, Kanarya Adaları’nda bir Alman turistte saptanmıştır ve Dünyada COVID-19’un 

görüldüğü on üçüncü ülke olmuştur(2). 9-10 Mart 2020’de eğitim öğretim durdurulmuştur. İspanya 

ve İtalya havaalanları arasındaki tüm doğrudan uçuşlar 25 Mart 2020'ye kadar ertelenmiştir. 

Milletvekilleri Kongresi ve Senatosu faaliyetini bir haftalığına askıya almıştır. Madrid devlet 

üniversitelerinin rektörleri akademik takvimi, dersleri, sınavları ve kayıtları iki hafta ertelemeye 

karar vermiştir(3).  

 

11 Mart 2020’de İspanya Kültür Bakanlığı, arkeoloji ve antropoloji müzelerinin yanı sıra milli 

kütüphane ve kraliyet sarayı da dahil olmak üzere bakanlığa bağlı tüm merkezlerin kapatılacağını 

duyurmuştur. 12 Mart 2020’de Fas ve İspanya arasındaki seyahat durdurulmuştur (3). 13 Mart 

2020’de ülkenin 50 ilinde vaka saptanmıştır. Madrid Belediye Başkanı başkentte restoranların ve 

barların kapatılacağını duyurmuştur. Ulusal mahkeme başkanı mahkemelerin tüm olağan 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ber_Yar%C4%B1madas%C4%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Gomera
https://en.wikipedia.org/wiki/Canary_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Congress_of_Deputies
https://en.wikipedia.org/wiki/Senate_of_Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Culture_(Spain)
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Archaeological_Museum,_Madrid
https://en.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Antropolog%C3%ADa_(Madrid)
https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Palace_of_Madrid
https://en.wikipedia.org/wiki/Mayor_of_Madrid
https://en.wikipedia.org/wiki/Audiencia_Nacional
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işlevlerinin 15 gün süreyle askıya alındığını, sadece acil mahkemelerin 

sürdürüleceğini açıklamıştır (3). 14 Mart 2020’de ulusal alarm durumu ve sokağa çıkma yasağı 

ilan edilmiş ve zorunlu olmayan tüm seyahatler yasaklanmıştır. Tüm vatandaşların yiyecek ve ilaç 

satın almak, çalışmak veya acil durumlar haricinde evlerinde kalma zorunluluğu getirilmiştir. 

Ayrıca restoranlar, kafeler, sinemalar ve ticari ve perakende işletmeler de dahil olmak üzere 

zorunluluğu olmayan tüm mağaza ve işletmeler geçici olarak kapatılmıştır. Madrid Belediye 

Başkanı parkların ve halka açık bahçelerin kapatıldığını duyurmuştur(3).  16 Mart 2020’de İçişleri 

Bakanlığı kararı ile İspanya’nın tüm sınırları kapatılmıştır(4). Sadece zorunlu durumlarda ülke 

vatandaşlarının girişine izin verilmiştir. 24 Mart 2020’de Sağlık Bakanlığı tarafından 5400 sağlık 

çalışanının COVID-19 pozitif olduğu açıklanmıştır(3). 28 Mart 2020’de İspanya Başbakanı 

İspanya'daki tüm zorunlu olmayan faaliyetleri durdurulduğunu açıklamıştır(5). Yine 29 Mart 

2020’de İspanya Başbakanı tüm işçilerin (zorunlu olanlar hariç) 14 gün boyunca evde kalacakları 

açıklanmıştır(5). İspanya’da 2 Nisan 2020’de 24 saat içinde 950 kişi virüsten ölmüştür (3). Bu sayı 

o zamana kadar herhangi bir ülkede bir günde kaydedilen ölümler arasında en fazla sayıyı 

oluşturmaktadır(6).   

 

4 Nisan 2020’de İspanya’da bir haftadaki veriler değerlendirildiğinde genel düşüşe geçilen ilk gün 

olarak kaydedilmiştir(7,8) (Şekil 1,2). 13 Nisan 2020’de uzaktan çalışamayan inşaat, 

telekomünikasyon ve sanayi gibi bazı sektörlerdeki işçilerin işe dönmelerine izin verilmiştir (3). 

Hükümet toplu taşıma araçlarında milyonlarca yüz maskesinin dağıtımına başlamıştır. 20 Nisan 

2020’de İspanya 200.000 vakayı aşmıştır ve bir ay içindeki en düşük ölüm oranı kaydedilmiştir(8). 

Sağlık Bakanlığı tarafından yüz maskesi başına maksimum 0,96 Avro'luk bir fiyat belirlenmiştir. 

26 Nisan 2020’de 14 yaşından küçük çocukların, belirtilen önlemlere ve kısıtlamalara uymaları 

koşuluyla dışarı çıkmasına izin verilmiştir(3).  
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   Şekil 1. İspanya’da COVID-19 vakaları                     Şekil 2. İspanya’da COVID-19 ölümleri 
 

31 Ocak 2020 tarihinden itibaren İspanya’nın COVID-19 pandemisinde yaşadıklarına ait dönüm 

noktaları Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. İspanya’da COVID süreci ve İspanya için alınan önlemler 
İlk vaka tespit edildi. 31 Ocak 2020 

Eğitim-öğretime ara verildi. 9-10 Mart 2020 

Müze, milli kütüphane ve kraliyet sarayı kapatıldı.  11 Mart 2020 

Ulusal alarm durumu ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 14 Mart 2020 

Zorunluluğu olmayan tüm mağaza ve işletmeler kapatıldı. 14 Mart 2020 

İşçilerin evde kalması (zorunlu olanlar hariç) koşulu getirildi. 29 Mart 2020 

24 saat içinde 950 kişi virüsten öldü. 2 Nisan 2020 

Bir haftadaki verilerdeki genel düşüşün ilk günü. 4 Nisan 2020 

14 yaşından küçük çocukların, belirtilen önlemlere ve kısıtlamalara uymaları 

koşuluyla dışarı çıkmasına izin verildi. 

26 Nisan 2020 

 

Yeni Normale Dönüş  

İspanya’da salgını hafifletmek için 14 Mart 2020'de alınan önlemler salgın eğrisini düzleştirmeyi 

başarmıştır(9). Bu gerilemeyi takiben İspanya Başbakanı tarafından 28 Nisan 2020’de mevcut 

yasaklamalar ve kısıtlamaları hafifletmek için bir normale dönüş planı açıklanmıştır(10). Plan 

çerçevesindeki uygulamaların kademeli, asimetrik ve koordineli olacağı, tüm faaliyet ve 

hareketliliğin bir anda geri kazanılmayacağı, bu nedenle dört aşamada gerçekleştirileceği 

duyurulmuştur (0.Aşama-3. Aşama).   Yeni normale geçiş planı çerçevesinde her ilde salgının 

kontrolüne ve aşamalar arasındaki geçişe nesnel kriterlere göre (o bölgedeki sağlık durumu, 

epidemiyolojik durum) karar verileceği açıklanmıştır(11).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
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Normale dönüş aşamalarının her birinin minimum iki hafta sürmesi planlanmıştır, böylece planın 

maksimum sekiz hafta süreceği tahmin edilmektedir. Yeni normale dönüş planlaması çerçevesinde 

en iyi senaryoda, sürecin bir buçuk ay süreceği ve Haziran sonunda yeni normale ulaşılacağı 

vurgulanmıştır. O tarihten itibaren sosyal kısıtlamalar sona erecek, ancak hijyen ve kişisel koruma 

önlemlerine uyum aşı bulunana kadar devam edecektir(11). Normale dönüş aşamalarında 

kişilerarası mesafeye ve hijyen önerilerine uyulmaya devam edilmesi bir sorumluluktur(12). “Yeni 

Normale Dönüş Planı” aşamaları Tablo 2’de sunulmuştur (7). 

Tablo 2. İspanya’da “Yeni Normale Dönüş Planı” 

Aşama 0 

(02.05.2020) 

Kısa yürüyüşler ve bireysel sporlar için insanların evlerinden çıkmasına izin verilmektedir. 

Aşama 1 

(11.05.2020) 

 

Küçük dükkanların ve ibadethanelerin maksimum üçte biri kapasitesini dolduracak şekilde 

açılması planlanmıştır.  

Kalabalığın çok yoğun olduğu alışveriş merkezleri hariç ticaret yerlerinin güvenlik koşullarına 

uyulması koşuluyla açılması planlanmıştır. 

Restoran ve otellerin %30 doluluk sınırlaması ile açılması planlanmıştır. 

Tarım-gıda ve balıkçılık sektörünün kurallara uyma zorunluluğu ile faaliyetlerini sürdürmesi 

planlanmıştır. 

İbadet yerlerinin kapasitelerinin üçte birini dolduracak şekilde açılması planlanmıştır. 

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için, maskenin kullanılması şiddetle tavsiye 

edilmiştir. 

Aşama 2 Sinema ve tiyatroların kapasitelerinin üçte birini dolduracak şekilde tekrar açılması 

planlanmıştır. 

Sergi salonları ve anıt ziyaretlerinin de her zamanki kapasitesinin üçte biri doluluk 

sınırlandırması ile açılması planlanmıştır. 

Açık hava etkinliklerine ve gösterilere 400'den az kişi ile gerçekleştirmesi koşuluyla izin 

verilmesi planlanmıştır. 

İbadet yerlerinin kapasitelerinin yarısı ile faaliyet verebileceği planlanmıştır. 

Aşama 3 Ev dışında ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımında esnek olunacağı açıklanmıştır.  

Eğitim yılının Eylül ayında başlayacağı, ancak eğitim merkezleri planlamalarını yapabilmesi 

için daha erken açılabileceği belirtilmiştir. 

 

İspanya’daki COVID-19 sürecinde özellikle 60 yaş üstü hasta bireylerin hastaneye yatışının daha 

çok olduğu görülmüştür. Yoğun bakıma giren hastaların çoğu yaklaşık üç hafta yoğun bakımda 

kalmıştır ve hastalıklarının ardından uzun süre rehabilitasyona ihtiyaç duymuştur(13). Vakalar 

incelendiğinde; erkeklerin kadınlara göre daha çok öldüğü görülmüştür(14). Bu farkın kalp damar 

hastalıkları ve dolayısıyla sigara içimi ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. Buradan yola çıkarak 

Sağlık Bakanlığı halka sigara bırakma tavsiyesinde bulunmuştur(14).  Özellikle sağlık çalışanları 

ve huzurevlerinde yaşayanlarda enfeksiyon oranları yüksek seyrettiği görülmüştür(3). 
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İspanya’da yerel yönetimlerin şehir temizliğine ilişkin faaliyetleri incelendiğinde ön plana çıkanlar 

şunlardır: 

 Madrid Belediyesi tarafından 14 Mart 2020 tarihi itibariyle şehir genelinde özellikle 

süpermarketler, hastaneler, büyük meydanlar, sokaklar ve toplu taşıma araçları gibi yoğun 

kamu hareketliliğine sahip alanlarda çamaşır suyu ile yıkama ile dezenfeksiyon 

sağlanmaktadır(15). 

 İspanya’da Zahara de los Atunes sahilindeki dinlenme tesisleri 29 Nisan 2020’de çocukları 

COVID-19’dan korumak için iki kilometrelik bir plajı çamaşır suyu ile yıkamıştır. Çevreciler 

bölgenin göçmen kuşlar için yuva yeri olduğu da göz önüne alarak bu eylemin ekosisteme ciddi 

zararlar vereceğini dile getirmiştir. Bunun üzerine dinlenme tesisi yetkilileri halktan özür 

dilemiştir(16).  

 Madrid Belediyesi Ulaşım 26 Mayıs 2020’de engelli vatandaşların normalleşme sürecinde 

hareketliliklerini kolaylaştırmak ve toplu taşımada rahat bir şekilde kullanımlarını sağlamak 

için “Kendini Benim Yerime Koy” adlı farkındalık kampanyasını başlatmıştır. Kampanya 

kapsamında otobüslere koltuk kullanımının önceliğini ve sosyal mesafeyi vurgulayacak 

pankartlar yerleştirileceği, ekranlarda görsellerin izletileceği ve sosyal ağlarda konu ile ilgili 

paylaşımlar yapılacağı belirtilmiştir(17).  

 

Değerlendirme 

COVID-19 salgını insanlık tarihinin yaşadığı ne ilk salgındır, ne de son salgın olacaktır(18). 

İspanya da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde COVID-19 vakalarında pik yaşanmıştır ve 

hastalık eğrileri inişe geçmiştir(19) (Şekil 3).Hükümetler artık bir sonraki aşama olan yasakların 

gevşetilmesi aşamasından söz eder ve uygular hale gelmiştir. Unutulmamalıdır ki; ülkeler 

yasaklamaları kaldırırken kademeli ve kontrollü bir hafifletme ile bunu gerçekleştirmeli ve 

yaşadıklarından çok sayıda ders çıkartmalıdır(13).  
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Şekil 3. Ülkelerde COVID-19 vakalarındaki azalma seyri 
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PORTEKİZ 

Portekiz, güneybatı Avrupa'da İber Yarımadası'nın Atlantik kıyısı boyunca uzanan, etrafı İspanya 

ve Atlas Okyanusu ile çevrili kıtasal bölümü ile Madeira ve Atlantik Okyanusu'ndaki Azorlar'ın 

küçük takımadalarından oluşur. Soğuk, kayalık kuzey kıyısı ve dağlık iç kısmı seyrek yerleşmiş, 

doğal ve vahşi, ülkenin güneyi Algarve ise sıcak ve bereketlidir (1). Ülkenin başkenti durumunda 

olan Lizbon, aynı zamanda kültürel ve ekonomik açıdan da merkezdir. Portekiz’in nüfusu 

10.283.822(2018), nüfus yoğunluğu 112 kişi/km2’dir(2). Yaşlı nüfusu toplam nüfusunun %22’sini 

oluşturan Portekiz’de 880.000 göçmen yaşamaktadır (3). Gelişmiş bir sağlık sistemi olan ülkede 

her 1000 kişiye 5.12 (2017) doktor düşmektedir (2). 

 

COVID- Yayılma Süreci ve Alınan Önlemler 

31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) Çin’in Wuhan şehrinde kaynağı saptanamayan 

44 zatürre vakasının bildirilmesiyle başlayan sürece, Avrupa Kıtası'nın en batısında yer alan ülke 

olan Portekiz ya da resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti, 2 Mart 2020’de ülkede iki pozitif vaka 

görülmesiyle dahil olmuştur (4,5). 11 Mart 2020’de ülke genelinde 41 vaka varken, Dünya 

genelinde, en çok doğrulanmış COVID-19 vakası görülen 42. Ülke olmuştur. 12 Mart 2020’de 

ülkede en yüksek seviye alarm durumu ilan edilmiştir (6).  
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Şekil 1. Ülkelerin 12 Mart tarihinde toplam vaka sayıları 

 

Ülkede aşağıda sıralanan önlemler alınmıştır (7);  

 İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı sivil savunma ve güvenlik kuvvetlerinin hazırlıklı 

olma seviyesinin yükseltileceğini ve tüm ülke genelinde alarm durumuna geçileceğini açıklamıştır. 

 Ulusal Sağlık Servisinin (Serviço Nacional de Saúde) 24 sağlık hattının açık kalmaya 

devam edeceği belirtilmiş, vatandaşlar minimum sosyal iletişime, seyahatleri azaltmaya davet 

edilmiştir. Avrupa kıtası ve Portekiz’in salgın bağlamında henüz zirveye ulaşmadığı, hastalığın 

hala evrilmekte olduğu ve ciddi sonuçları olabileceği cihetle herkes temkinli olmaya davet 

edilmiştir. 

 9 Nisan tarihine kadar kreş, yuva, ilkokul, lise ve üniversiteler tatil edilmiş olup, durum 

tekrar değerlendirilecektir. 

 Ateşi olan, öksüren ve solunum güçlüğü yaşayan herkesin işe gitmekten kaçınması Sağlık 

Bakanlığınca tavsiye edilmektedir. 

 Yaşlı bakım evleri/huzurevleri ziyarete kapatılmıştır. 

 Cruise gemileri limanlara Portekiz vatandaşları hariç yolcu indiremeyecek, gece kulüpleri 

hizmet vermeyecek, restoranlarda masa sayısı azaltılıp, aralarına gerekli mesafe konulacaktır. 

Alışveriş merkezlerinde hizmetler sınırlandırılacaktır. 

 Halk arasında sosyal temas ve karşılıklı ziyaretlerin sınırlandırılması, zorunlu olmadıkça 

yurt içi seyahatlerin yapılmaması tavsiye edilmektedir. Yaklaşan Paskalya tatili nedeniyle 

planlanan turistik etkinliklerin ve seyahatlerin kısıtlanması öngörülmüştür. 
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 Vatandaşların süpermarketlerde panik alışverişine yönelmesi nedeniyle Ekonomi Bakanı 

vatandaşların bu türden orantısız davranışlarının izleneceğini, ülkedeki mal arz ve stok durumunun 

değerlendirilmekte olduğunu belirtmiştir. 

 

Tek komşu ülke olan İspanya ile sınır geçişleri 16 Mart 2020’de kapatılmış; iki gün sonra, ülke 

tarihinde 1974’te demokrasiye geçilmesinden bu yana ilk kez, 18 Mart 2020’de, iki hafta sürecek, 

“Olağanüstü Hal (OHAL)” ilan edilmiştir. Ülkedeki insanlara, aşağıdaki faaliyetlerden birini 

yapmaları gerekmedikçe evde kalmaları talimatı verilmiştir (8); 

 Yiyecek veya diğer önemli maddeleri satın almak 

 Evden çalışamıyorsa işe gitmek 

 Hastaneye veya sağlık merkezlerine gitmek 

 Bakım veya benzeri görevleri yerine getirmek veya gerçek ihtiyaç durumunda 

 Birincil ikametgahlarına dönmek 

 Kısa süreli ve asla gruplar halinde olmamak koşuluyla açık havada egzersiz yapmak ve 

evcil hayvanı yürütmek 

 

Yeni Normale Dönüş  

18 Mart 2020’de ilan edilen OHAL, 2 ve 17 Nisan 2020 tarihlerinde iki kez 15 gün süreyle 

uzatılmıştır. Günlük en yüksek yeni vaka sayısına 10 Nisan 2020’de, 1516 yeni vaka ile 

ulaşılmıştır. Özellikle 16 Nisan 2020 tarihinden sonra günlük yeni vaka sayılarında ciddi azalma 

görülmüştür. Aynı zamanda 11 Nisan 2020 sonrasında COVID-19 nedenli ölümlerde düşüş trendi 

izlenen Portekiz’de hükümet OHAL’i 2 Mayıs 2020 itibarıyla sonlandırarak, ülkedeki ekonomik 

ve sosyal yaşamı aşamalı olarak başlatacak bir plan hazırlamıştır (9). Üç aşamada uygulanması 

planlanan kademeli normalleşme süreci ‘Afet Durumu’ olarak tanımlanmıştır. 4 Mayıs 2020’de 

başlayan 15 günlük birinci aşama kapsamında aşağıda sıralanan önlemler alınmıştır;  

 Kalabalık, kapalı alanlarda (örneğin toplu taşıma, okullar, süpermarketler, mağazalar) 

maskelerin kullanımı zorunludur.  

 10'dan fazla kişiyle tüm etkinlikler yasaktır. 

 Kapalı alanlarda 100 m² kapasitede maksimum beş kişi olacaktır. 

 Aile üyeleri cenaze törenlerine katılabileceklerdir. 
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 Haklı bir neden olmadığı sürece evde kalmak Portekiz sakinleri için “yurttaşlık görevi” dir. 

 Diğerlerinin yanı sıra kütüphaneleri, berber dükkanlarını / kuaför salonlarını, araba 

satıcılarını, emlak ofislerini ve kitapçıları içerecek şekilde 200 metrekareye kadar küçük 

işletmelerin açılmasına izin verilecektir. 

 Açık, bireysel, profesyonel olmayan sporlara izin verilir. Grup sporlarına izin 

verilmeyecektir. 

 Restoranlar, kafeler, gece kulüpleri ve barlar kapalı kalacaktır. 

 Yeniden açılan işletmeler, aralarında zorunlu minimum mesafe bulunan her 20 metrekarede 

bir müşteri ile sınırlı olacaktır. 

 Toplu taşıma-Maksimum kapasite 2/3’dir.  

 Vergi daireleri, kış bahçeleri ve diğer kamu daireleri için önceden randevu alınmalıdır. 

 Evden çalışma, mümkünse tüm mayıs ayı boyunca zorunlu olmaya devam edecektir. 

 

COVID-19 pandemi sürecinde sıklıkla tek kara sınır komşusu olan İspanya ile kıyaslanan 

Portekiz’in toplam vaka sayısı ve toplam ölü sayısı gibi önemli göstergelerde çok daha başarılı 

olduğu görülmektedir. 12 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile 46,7 milyon nüfuslu İspanya’da COVID-19 

kaynaklı toplam ölüm 26.744 iken, 10,2 milyon nüfuslu Portekiz’de COVID-19 kaynaklı toplam 

1.144 ölüm yaşanmıştır(10,11). İki ülke bu veriler doğrultusunda karşılaştırıldığında, nüfus olarak 

Portekiz’den 4,5 kat büyük olan İspanya’da, COVID-19’a bağlı toplam ölümlerin Portekiz’e oranla 

19,4 kat fazla yaşanması dikkat çekicidir (Tablo.1).  

 

Tablo 1.Portekiz ve İspanya nüfus ve COVID-19 verileri karşılaştırması 

Veriler (31.05.2020) Portekiz İspanya İspanya / Portekiz  

Nüfus 10,281,762 46,723,749  4,54 

Toplam Vaka  32,203 239228 7,43 

Toplam Ölüm  1396 27125 19,4 

              

Yazılı ve görsel basında da Portekiz’in bu başarısı birçok kez övülmüştür ve hatta mucize olarak 

değerlendirilmiştir (12,13,14). Başarının nedenleri, basında da yer aldığı şekliyle; ilk pozitif 

vakanın geç görülmesi; 31 Ocak 2020’de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü İspanya’dan 33 gün 

sonra, ilk vaka görülünceye kadar, Portekiz’de, başta yoğun bakımlar olmak üzere, sağlık altyapısı 

hazır hale getirilmiş olması; ülkenin tek kara sınır komşusu olması; Lizbon ve Porto dışında nüfus  
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yoğunluğunun düşük olması; ülkede devlet başkanını destekleyen siyasi birlik ile önlemlerin çok 

daha hızlı alınması ve uygulamaya geçirilmesi olarak değerlendirilmektedir (13,15).  

 

En çok vaka ülkenin başkenti ve aynı zamanda da en büyük şehri olan Lizbon’da görülmüştür(16). 

Lizbon Belediyesi aşağıda sıralanan birçok önlemi uygulamaya koymuştur(17); 

 Halihazırda devam etmekte olan okul temelli yiyecek dağıtımına okullar kapansa da devam 

edilmesi 

 Lizbon belediyesi tarafından zaten desteklenen dört bin yaşlı kişiye sıcak yemek, kişisel 

hijyen ve ilaç sağlanmasına devam edilmesi 

 Eğitim Bakanlığı ile birlikte, şehirdeki dokuz okulun temel hizmet sağlayıcılarının, sağlık 

çalışanlarının, güvenlik güçlerinin ve itfaiyecilerin çocuklarını ağırlamaya açık olması 

 Temel malların satın alınması konusunda (market / ilaç) yaşlı ya da kronik hastalığı olan 

muhtaçlara destek verilmesi, izole edilen kişilere özel telefon iletişim hatları ile sosyal destek 

verilmesi ve gençleri yaşlılarla ilişkilendirmek için whatsapp'tan yararlanılması 

 Nüfusun en savunmasız sektörleriyle dayanışma görevlerini yerine getirebilecek insanların 

belirlenmesi ve organizasyonun sağlanması 

 Lizbon şehrinde iki tarama merkezinin yetkili sağlık kuruluşları ile birlikte kurulması 

 LGBTI + topluluğuna mevcut olan destekler ve dağıtım hakkında bilgi verilmesi 

 Cadde otoparkının askıya alınması ve şehir sakinlerine park alanı açılması 

 Otobüs terminalleri başta olmak üzere, kamusal alanın temizliğini ve dezenfeksiyonunu 

güçlendirmek amacıyla şehir genelinde sokak mekanik yıkamasının yoğunlaştırılması 

 Kamusal alan işgali ve reklam ile ilgili tüm ücretlerin tahsilinin askıya alınması 

 Kentsel lisanslamayı tam kapasitede tutmak, bu alanlardaki 400'den fazla çalışanın uzaktan 

çalışmasının sağlanması  

 Ailelere, sosyal kurumlara ve bu acil durumda gerekli hale gelen mal, hizmet ve teçhizat 

alımına yönelik Sosyal Acil Yardım Fonu'nu 25 milyon € tutarında güçlendirilmesi  

 Sosyal izolasyonun kadınlara yönelik her türlü şiddet için mazeret olmadığını vurgulamak 

için bir sosyal medya kampanyası başlatılması  

 Tekrar kullanımda olmayan plastiklerin kullanımıyla ilgili yasaya ilişkin hükmün yürürlüğe 

girişinin 30 Haziran 2020'ye kadar ertelenmesi 



 

20 
 

 

 

Ülkenin kuzeyinde yer alan ve ikinci büyük şehri olan Porto, COVID-19 vakalarının yüksek sayıya 

ulaştığı şehirlerden biri olmuştur(16). Porto Belediyesi, bu kritik süreci aşmak için gerekli sosyal 

korunmayı sağlamak amacıyla, en savunmasız aileleri doğrudan desteklemeye karar vermiştir. Bu 

anlamda Belediye, aşağıda sıralanan sosyal hizmetleri ve destekleri gerçekleştirmiştir (18);  

 A ve B seviyelerinde talep eden tüm öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi 

 En savunmasız ailelere yemek sağlanması 

 Birinci derece ihtiyaç mallarının teslimi 

 Ailelere psikososyal destek sağlanması 

 Sosyal Destek Hattı oluşturulması 

 Su ve sanitasyon ,okul yemekleri, suçlar ve para cezaları, çeşitli lisanslara karşılık gelen 

reklam ve diğer ücretler için ödeme sürelerinin 30 günlük bir süre için uzatılması; 

 Solunum cihazı ve diğer tıbbi malzeme alımı ile Centro Hospitalar de Leiria'nın yanıt 

kapasitesinin 50 bin avro tutarında güçlendirilmesi 

 Gönüllü İtfaiyecilere tahsis edilecek ambulanslar için 10.000 Avro tutarında, cerrahi 

maskeler, alkol bazlı antiseptik solüsyon ve dezenfektan olmak üzere Kişisel Koruyucu Donanım 

ve hijyen sağlanması 

 Porto de Mós Sağlık Merkezi için bir Mobil Hat oluşturulması 

 

        
Şekil 2. Ülkelerdeki toplam COVID-19 vaka sayısı          Şekil 3. Ülkelerdeki bir milyon kişi başına vaka sayısı 

 

18 Mayıs 2020’de tamamlanan 15 gün sonunda, felaket durumunun uzatılması kararı yeniden 

değerlendirilerek ülkede normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmiştir (19). 31 Mayıs 2020’e  
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kadar sürecek bu aşamada, 400m2'nin altındaki mağazaların, restoranların ve kafelerin %50'den 

daha fazla doluluk olmadan faaliyetlerine devam etmesine izin verilmiştir. Ayrıca, müzeler, anıtlar 

ve saraylar, gündüz bakım merkezleri yeniden açılmış ve son iki sınıf lise öğrencileri okula 

dönmüşlerdir. COVID-19 salgınında, diğer birçok batı Avrupa ülkesine kıyasla daha iyi bir karneye 

sahip olan ülkede, 1 Haziran 2020 itibariyle, normalleşme sürecinde üçüncü aşamaya geçilmesi 

planlanmaktadır.  

 

  
Şekil 4. Ülkelerdeki toplam ölüm sayısı       Şekil 5. Ülkelerdeki bir milyon kişi başına ölüm sayısı 

 

Değerlendirme 

21. yüzyılın ilk büyük salgını olan COVID-19 pandemisi, halen, birçok bilinmezi ile Dünya 

gündeminin merkezinde bulunmaktadır. Şu anda, COVID-19 için spesifik aşı ya da tedavi 

olmamakla birlikte, potansiyel tedavileri değerlendiren birçok klinik çalışma halen devam 

etmektedir. Pandemi sürecini başarıyla yöneten ülkeler arasında gösterilen Portekiz’de, başta 

alınan sıkı önlemlerin gevşetilmesi ile ortaya çıkacak olumlu ya da olumsuz tablo, sonraki dönemde 

verilecek kararlarda esas belirleyici olacaktır. 
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