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Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, 31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan 

şehrinde, sebebi bilinmeyen zatürre vakaları bildirmiş ve 5 Ocak 2020 tarihinde ise, daha önce 

insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirüs tanımlanmıştır. Başlangıçta 2019-nCoV olarak 

ifade edilen bu hastalık, daha sonra COVID-19 olarak adlandırılmış ve Çin’de ortaya çıktıktan 

sonra, üç ay gibi kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 12 Mart 2020 

itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını; 

fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak dünya ülkeleri ve insanlığı tehdit etmeye devam etmektedir. 

 

COVID-19 

Coronavirüs, hayvanlarda yaygın olarak görülen bir virüs türüdür. Virüsün 4 alt türü 

bulunmaktadır. Ender olarak hayvanlardan insanlara bulaşabilir. Hayvanlardan insanlara 

bulaştığında oluşan hastalığa “zoonoz” denir. Coronavirüsün insandan insana bulaşabilen 

türünün ilk örnekleri 2003 yılında ortaya çıkan SARS ve 2012 yılında Suudi Arabistan’da 

ortaya çıkan MERS salgınlarında görülmüştür. Şu anda gündemde olan tür ise SARS ve MERS 

salgınlarındaki türden farklı, daha önce tanımlanmamış yeni bir tür olarak karşımıza çıkmıştır. 

Yeni ortaya çıkan bu Coronavirüs türüne verilen isim “2019-nCoV”. Hastalardan elde edilen 

numunelerdeki virüsün elektron mikroskobu ile çekilen ilk fotoğraf görüntüsü Çin Hastalıkları 

Kontrol ve Önleme Kurumu (CCDC) tarafından 27 Ocak 2020’de yayınlanmıştır. Aşağıdaki 

fotoğrafta da görüldüğü üzere virüsün yüzeyinde onu kaplayan bir halka görülmektedir. Bu 

kısım “taç” anlamına gelen “Corona” kelimesi ile ifade edilmiştir. 
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Fotoğraf 1. COVID-19 virüsünün elektron mikroskobu ile çekilen ilk görüntüsü 

 

Mevcut durum 

İsveç, İsviçre ve Ukrayna 24 saat boyunca Coronavirüs (COVID-19) ile savaşmak için 

çalışmaktalar. Virüsün yayılmasını sınırlamak, vatandaşlarının sağlık ve güvenliğini korumak 

en büyük öncelikleri olsa da salgının sosyo-ekonomik etkisini azaltmak ve iş hayatını 

sürdürmek için kararlı adımlar atıyorlar. Tıbbi malzeme teminini sağlamak, tedavi ve aşılar için 

araştırmaların artırılması, iş, işletmeler ve ekonomiyi desteklemek için mevcut tüm 

kaynaklarını seferber ediyorlar. 

 

İSVEÇ 

İsveç, Kuzey Avrupa’nın İskandinavya yarımadasında yer alan, bölgenin ekonomik anlamda 

lokomotifi konumunda bulunan bir ülkedir. Topraklarının yaklaşık % 20’si Kuzey Kutbu’nda 

yer alır ve resmi dil olarak İsveçce konuşulmaktadır. Halkın küçük bir çoğunluğu Fince dilini 

de benimsemiştir ve yerel halkın büyük çoğunluğu, anadilleri İngilizce olmamasına rağmen 

İngilizceyi etkin bir şekilde günlük hayatta kullanabilmektedir. İsveç coğrafi konumu itibariyle 

kış mevsimi oldukça sert geçmektedir, yıl içerisinde sadece Haziran ve Temmuz ayları arasında 

hafif bir iklime sahiptir. Başkent Stokholm’ün nüfusu 975.804 (2019) kişidir ve nüfusun % 85’i 

kentsel alanlarda yaşamaktadır. İsveç İstatistik Kurumu’nun 2018 tarihinde yayınladığı raporda  
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ise ülke nüfusunun yaklaşık olarak % 25’ini göçmenler oluşturmaktadır ve bu sayının her geçen 

yıl yerli nüfusa oranla katlanarak artacağı öngörülmektedir. Ülkede kişi başı gelir, 2017 yılı 

itibariyle 53.873 Dolar seviyesindedir. Ülke ekonomisi genel anlamda kereste, demir cevheri 

ve hidroelektrik enerji ile ilişkili ihracat odaklı bir ekonomidir. 

 

COVID-19 süreci 

Ülke, COVID-19 ile mücadele sürecinde “sürü bağışıklığı” stratejisi uygulamıştır. Bu konuda 

başarısız olduğu yönünde eleştirilerin odağında bulunmasına rağmen pandemi sürecini daha 

etkin bir şekilde yürütmek için süreci hızlandıracak adımlar atmış ve COVID-19 ile mücadelede 

alışılmadık bu yaklaşımı nedeniyle tüm dünya ülkeleri tarafından övgüyle karşılanmıştır. Ülke 

genelinde COVID-19 tedbirleri kapsamında karantina kesinlikle uygulanmamıştır. Yapılan 

kısıtlamalar, bireysel özgürlüğü önceliğe aldığından tamamen yasaklama uygulamasına 

gidilmemiştir. Bunun sebepleri arasında İsveç Anayasası’nda açıkça belirtildiği üzere 

insanların serbest dolaşma hakkı diğer tüm hak ve özgürlüklerden daha önde tutulmasıdır. 

Buradan hareketle COVID-19 sürecinde ülke genelinde uygulanan tüm tedbirler ve süreçte 

izlenen tüm stratejiler diğer büyük dünya ekonomileri ile kıyaslandığında normal seviyede 

seyretmiştir. Uygulamaların tamamında sosyal mesafe kuralı etkin bir biçimde vurgulanmıştır.  

 

Ülke genelinde COVID-19 kapsamında yapılan en önemli tedbirler diğer gelişmiş ülkelerin 

aksine direkt olarak halkı ve halk sağlığını koruma yönünde olmamış, sağlık sistemlerini 

geliştirerek pandemi sürecini kontrol etmek üzerine kurgulamıştır ve ülke genelindeki tüm 

sağlık kuruluşlarının ve sağlık ekipmanı tedarikçilerinin ihtiyaçlarına öncelik tanınmıştır. 

Salgınının boyutlarının artması ihtimali dikkate alınarak, sağlık ekipmanı, koruyucu ekipmanlar 

(maske, dezenfektan, sabun vb.,) ve ürünlerin depolanması yönünde çalışma yapılmıştır. Alınan 

bu kararlara ek olarak, ülke genelinde gerçekleşmesi planlanmış aciliyeti düşük seviyede olan 

tüm ameliyat, operasyon vb. işlemler daha sonra kararlaştırılması planlanan bir tarihte yapılmak 

üzere ertelenmiştir. Bununla birlikte salgını daha etkin bir biçimde kontrol etmenin en etkin 

yolunun sağlık sistemini salgın sürecinde tam kapasite olarak çalışmaya hazırlamak üzerine 

olduğunu sürekli vurgulamıştır. 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

Yayılma süreci 

 

1. Vakalar 

 

İsveç’te kayıtlara geçen ilk COVID-19 vakası 31 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. 

 24 Ocak 2020 tarihinde, Çin’in Wuhan kentinden gelen yirmili yaşlarında bir kadının 

sağlık şikayetleri üzerine gittiği Jönköping’te bulunan Ryhov Bölge Hastanesinde yapılan 

Sars-Cov-2 testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan kadın evinde gönüllü olarak 

karantinada kalmıştır. Takip eden süreçte, İsveç yetkili makamlarınca kadının herhangi 

bir virüs bulaşma riski taşımadığı açıklanmış ve kadının Jönköping’te bir üniversitede 

öğrenci değişim programıyla gelen 300 Çinli öğrenciden biri olduğu iddia edilmektedir. 

 3 Mart 2020 tarihinde, İsveç makamlarınca kadının COVID-19 belirtisi taşımadığı ilan 

edilmiş ancak kadının tedavi sürecine devam edilmiştir. 

 27 Şubat 2020 tarihinde 5 yeni COVID-19 vakası tespit edilmiş ve vakalardan bir 

tanesinin İtalya’dan geldiği açıklanmıştır. 

 28 Şubat 2020 tarihinde, 4 yeni COVID-19 vakası tespit edilmiş ve vakalardan birinin 

İtalya’nın kuzeyinden diğer vakalardan ikisinin ise İsveç’e İran’dan geldiği açıklanmıştır.  

 İlk vakanın görüldüğü 31 Ocak 2020 tarihinden mart ayının ortalarına kadar COVID-19 

nedeniyle hayatını kaybeden herhangi kimse olmamıştır. 

 11 Mart 2020 tarihinde Stockholm’de yetmişli yaşlarında bir erkek, COVID-19 nedeniyle 

hayatını kaybetmiştir. İsveçli yetkililer ertesi hafta sadece hastanede yatarak tedavi gören 

risk grubu altındaki kişilere ve COVID-19 semptomları taşıyan sağlık çalışanlarına test 

yapılacağını açıklamıştır. 

 14 Mart 2020 tarihinde kayıtlara geçen ikinci ölüm vakası Stockholm’de yaşayan 85 

yaşında bir kadın olmuştur. 
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2. Vaka istatistikleri 

 

 
 

Grafik 1A. İsveç Halk Sağlığı Ajansı tarafından yayınlanan toplam vaka istatistikleri  

 

 

 

 
 

Grafik 1B. İsveç Halk Sağlığı Ajansı tarafından açıklanan toplam hastaneye yatırılan vaka 

sayısı  
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Grafik 1C. İsveç Halk Sağlığı Ajansı tarafından bildirilen COVID-19 tanısı konulmuş vakalara 

ait ölüm istatistikleri. 

 

Tedbirler 

Dünyadaki çoğu ülkenin aksine, yetkililerin aldığı kararlar doğrultusunda ülke genelinde 

karantina uygulanmamış ve ülkenin oldukça büyük bir bölümü açık kalmıştır. İsveç dünyada 

bir ilke imza atarak İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından bir dizi COVID-19 önlemleri içeren 

detaylı bir bildiri yayınlanmış ve süreç tamamen uzman bir ekip yardımı ile siyasi otoriteden 

bağımsız bir ajans tarafından yürütme kararı alınmıştır. 

 27 Mart 2020 tarihinde İsveç bağımsız ajansı 50 kişinin bir araya gelmesini ve huzurevleri 

ziyaretlerini geçici süreyle yasaklamıştır. 

 8 Nisan 2020 tarihinde lise ve üniversite seviyesinde yüzyüze eğitim ve öğretime alınan 

kararlar doğrultusunda ara verilmiş ancak ilköğretim seviyesinde eğitime devam 

edilmiştir. 

 İsveç bağımsız ajansı, yayınladığı tavsiyeler doğrultusunda sosyal mesafe ve hijyen 

konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulamıştır. 

 İsveç ekonomisi, ülke genelinde karantina uygulanmamasına rağmen AB genelindeki 

oldukça sıkı pandemi tedbirleri ve ülke sanayisinin diğer Avrupa ülkeleri ile ilişkili bir 

yapıda olmasının da etkisiyle önemli bir ölçüde etkilenmiştir. 

 İsveç merkez bankası, ekonomide gerçekleşen daralmayı frenlemek için diğer Avrupa 

ülkelerinden bağımsız olarak aldığı ve dünya kamuoyuna açıklamadığı iki olası kriz 

senaryosu belirlemiş ve gerektiğinde yürürlüğe koyulacağı hususunu vurgulamıştır. 
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 İsveç hükümeti, ajanstan bağımsız olarak aldığı karar ile AB dışındaki ülkelere acil 

durumlar dışında seyahat etmeyi 30 Haziran 2020 tarihine kadar yasaklamıştır. COVID-

19 semptomu olmayanlar için ülke içi seyahat kısıtlamaları ise 13 Haziran 2020 

tarihinden itibaren kaldırılacağını bildirmiştir. 

 İsveç’te alınan tedbirlerin büyük çoğunluğu ajansın kararları doğrultusunda tavsiye 

şeklinde gerçekleşmiştir. İsveç yetkililerinin açıklamalarına göre “İsveç halkı zaten 

pandemi öncesinde de sosyal mesafeye sahip bir hayat sürüyorlar ve alınan tedbirler 

sadece iş hayatını önemli seviyede etkiler nitelikte olmuştur”. Bu bilgilere göre İsveç’in 

COVID-19 sürecinde izlediği strateji ve tedbirler çoğunlukla ekonomik anlamda 

gerçekleşmiştir. 

 

Değerlendirme 

COVID-19 pandemisi sürecinde sergilediği karantinadan uzak ve dünya ülkelerine kıyasla 

rahat tutumu ile kimi çevrelerce eleştirilerin hedefi olan kimi çevrelerce ise takdir edilmiştir. 

Ülke, süreci sürü bağışıklığında sürdürmekte oldukça kararlı bir tutum sergilemiştir. İsveç 

halkının genel anlamda bireyselliğe önem veren yaşamının etkisiyle karantina yokluğunda bile 

vaka sayılarını son derece sıkı tedbirleri olan, karantina uygulayan ülkeler seviyesinde tutmayı 

başarabilmiştir. İsveç’in bu süreçte aldığı önlemlerin sadece sağlık ve ekonomi alanında olması 

ise bu verileri doğrular niteliktedir.   

 

İSVİÇRE 

İsviçre, Alpler’in eteklerinde yer alan, konum itibariyle bulunduğu bölgenin denize kıyısı 

olmamasına rağmen en önemli turizm merkezlerinden biri olan Avrupa ülkesidir. Coğrafi 

olarak, Alp Dağları’nın güney ve kuzey yamaçlarında yer alır. İsviçre konuşulan diller 

açısından eşsiz bir kültürel çeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır. Mevcut olarak, 4 resmi dil 

konuşulmaktadır ve bunlar; Kuzey, Orta ve Doğu İsviçre’de Almanca, Güneydoğu İsviçre’de 

Romanşca, Güney İsviçre’de İtalyanca ve son olarak Batı İsviçre’de Fransızca şeklinde 

dağılımıyla toplam 4 farklı dildir.  

 

Ülke geneli itibariyle ılıman bir iklim hakimdir, yaz aylarının yüksek oranda yağışlı geçmesiyle 

bilinmektedir. Başkent Bern’in nüfusu 1.035.000(2019) dir. Ülke konuşulan dil sayısı 

nedeniyle, Avrupa genelinde göç edenlerin tercih ettiği önemli ülkelerden biri durumundadır. 

Buna bağlı olarak, ülke nüfusunun yaklaşık %30’unu göçmenler oluşturmaktadır. Ülkede kişi  
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başına düşen milli gelir 82.950 Dolar seviyesindedir ve 2019 verilerine göre dünyada kişi başına 

düşen milli gelir sıralamasında Lüksemburg’tan sonra 2. sıradadır. Ülke ekonomisi ağırlıklı 

olarak hizmet sektöründen oluşmaktadır. 

 

COVID-19 süreci 

Covid-19 sürecinde mevcut ölümlerinin yaklaşık yarısı yaşlı nüfustan kaynaklanmış ve ülke 

ekonomisi üzerindeki yıkıcı baskı nedeniyle ülke genelinin kademeli olarak normalleştirilmesi 

planlanmıştır. Ülke tarihinde hiç karşılaşmadığı boyutta büyük bir ekonomik daralma ile karşı 

karşıya kaldığından Pandemi etkilerinin boyutu “yıkıcı” olarak tanımlanmıştır. 2013 verilerine 

göre ülke nüfusunun yaklaşık % 73’ü hizmet sektöründe çalışmaktadır ve pandemi tedbiri ile 

kapanan turizm ise en çok etkilenen sektör durumunda bulunmaktadır. Bu sektör, COVID-19 

tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden oldukça büyük bir oranda etkilenmiştir. Ülke 

genelinde bulunan sayıları 700’e yaklaşan müzeler, fuarlar da pandemi şartlarından son derece 

kötü etkilenmiştir.  

 

Ülkede karantina uygulaması yapıldığından, ekonomi, tarihinde daha önce hiç rastlanılmamış 

seviyelere inmiştir. Ülke, girdiği bu ekonomik olarak oldukça sıkıntılı geçen dönemini 

sonlandırmak ve hizmet sektörünü tekrar canlandırmak için bu süre zarfında eşi benzeri 

görülmemiş uygulamalara imza atmıştır. Lüks karantina evleri konsepti bunun en büyük 

örneklerinden biridir, bu evlere gelerek konaklayacak kişiler için ülke yönetimi, süresiz olarak 

izin vermiştir. Bu ve bunun gibi uygulamalar ile izlediği ekonomik politikalarla pandemi 

sürecinin ekonomik yönde oluşturduğu yaraları sarmaya çalışırken bir yandan da oluşan bu 

küresel krizi fırsata çevirmek için ciddi çalışmalar yapılmaktadır.  

 

Ülkenin COVID-19 ile mücadele sürecinde gerçekleştirdiği tek normalleşme çalışması turizm 

alanında olmamıştır. Ülke, dünya ekonomisindeki konumu nedeniyle dünyanın önde gelen ilaç 

şirketleri ve biyomedikal alanda çalışma yapmakta olan kurum ve kuruluşlara da ev sahipliği 

yapmaktadır. İlaç şirketleri, COVID-19 aşısını bulmak ve ilk üreten firma sıfatına sahip olmak 

ve bunu hem ekonomik hem tıbbi anlamda normalleşme yönünde ciddi bir adım olarak 

gördüklerinden dolayı kayda değer bir çaba sarf etmektedirler. 
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Yayılma süreci 
 

1. Vakalar 

 25 Şubat 2020 tarihinde, İtalya sınır kenti Ticino’dan İsviçre’ye gelen 70 yaşındaki bir 

kişi Sars-Cov-2 testinin pozitif çıkmasının ardından kayıtlara geçen ilk vaka olmuştur. 

Söz konusu kişi testten bir ay kadar önce İtalya’nın Milano kentini ziyaret ettiği ve virüsü 

buradan kaptığı iddia edilmektedir. 

 27 Şubat 2020 tarihinde kayıtlara geçen ikinci vaka 28 yaşında bir bilişim uzmanıdır. 

Yakın zamanda Milano kentinden İsviçre’ye geldiği öğrenilen hasta, Geneva Üniversitesi 

Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. 

 İsviçre'de Vaud kantonunda yaşayan COVID-19 taşıyan 74 yaşındaki bir kadın 4 Mart 

2020 gecesi yaşamını yitirmiştir Kronik hastalığa sahip kadının 3 Mart'tan bu yana da 

Lozan Üniversite Hastanesi'nde tedavi gördüğü kaydedilmiştir. 

 

2.  Vaka istatistikleri 

Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda İsviçre’deki vaka sayısının nüfusa oranı İtalya ve 

İspanya’nın da üzerinde oldukça yüksek bir seviyededir. Bununla birlikte Coronavirüsün 

yayılma hızı da yine İtalya ve İspanya’nın önündedir. 

 
Grafik 2A. İsviçre yetkili makamlarınca açıklanan COVID-19 vakası istatistikleri 
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Grafik 2B. İsviçre yetkili makamlarınca açıklanan yeni vaka sayılarının istatistikleri 

 

 

 
 

Grafik 2C. İsviçre yetkili makamlarınca açıklanan COVID-19 tanısı konulmuş vakalara ait 

ölüm istatistikleri 

 

Tedbirler 

İsviçre hükümeti ülkede ilk vaka görülmesinin hemen ardından önlem almaya başlamıştır; 

 

 27 Şubat 2020 tarihinde ülkedeki ilk pozitif vakanın duyurulmasının ardından ülkede her 

yıl düzenli olarak gerçekleşen Engadin kayak yarışı iptal edilerek ilk adım atılmıştır.  

 28 Şubat 2020 tarihinde ikinci vakanın görülmesi üzerine İsviçre Federal Konseyi ülke 

genelindeki tüm organizasyonlar, karnaval ve planlı diğer etkinlikleri ertelemiş ve her yıl 

düzenlenen Cenevre otomobil fuarı gibi dünya çapında çok sayıda ziyaretçi ve firmaya 

ev sahipliği yapan bu ve bunun gibi tehlike boyutu yüksek olan aktiviteleri süresiz olarak 

durdurmuştur. 
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 Takip eden haftada, ülke genelindeki bazı üniversiteler kendi bünyelerinde aldıkları 

kararlar doğrultusunda yüzyüze eğitime ara verdiklerini duyurmuşlar. 

 6 Mart 2020 tarihinde ise İsviçre Federal Konseyi strateji değişikliğine gidildiğini 

duyurmuş ve pandemi konusunda önceliğin yaşlı ve çocuklara verildiğini ilan etmiştir. 

 13 Mart 2020 tarihinde İsviçre Federal Konseyi 4 Nisan 2020 tarihine kadar tüm eğitim 

ve öğretim birimlerinin faaliyetlerine ara verildiğini açıklamıştır. 

 16 Mart 2020 tarihinde İsviçre hükümeti, 42 milyar İsviçre Frangı değerinde bir yardım 

ve kurtarma paketi açıklamıştır. Paketin içeriği; pandemi sürecinde işini kaybedenler 

veya çalışamayan kişiler, kredi ödemesi olan küçük işletmeler ve devlete finansal 

yükümlülükleri olan kişi ve kurumları kapsamaktadır. 

 

COVID-19 süreci ve sonrası için planlanan gelişmeler 

İsviçre hükümeti, pandeminin yol açtığı böylesine büyük bir ekonomik darboğazdan bir an önce 

kurtulmak için ardı arkası kesilmez hamleler yapmaktadır. 

 20 Mart 2020 tarihinde İsviçre hükümeti, birçok kesim tarafından sürpriz olarak 

yorumlanan “ülke genelinde karantina uygulanmayacağı” kararını açıklamıştır. 

 Takip eden açıklamada ise 5 kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştır.  

 İnşaat sektörü gibi birçok ekonomik faaliyet için devam kararı ilan edilmiştir. 

 Ayrıca, açıklamalara konu olan faaliyetlere 26 Nisan 2020 tarihine kadar devam edileceği 

ve sonrasında ülkenin pandemi konusundaki katettiği yol göz önüne alınarak yeniden 

sürece yön verileceği vurgulanmıştır. 

 16 Nisan 2020 tarihinde İsviçreli yetkililer, kısıtlamaların 3 kademede hafifletileceğini 

açıklamıştır. Bunlar; 

1. İlk kademede, 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren; cerrahlar, diş hekimleri, kuaförler, 

kreşler, güzellik salonları ve çiçekçiler,  

2. İkinci kademede, 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren; ilk adımın sorunsuzca 

uygulanmış olduğu varsayılarak diğer mağazalar ve okullar, 

açılacak, 

3. Üçüncü kademede, 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren; üniversiteler, meslek okulları, 

kütüphaneler, müzeler ve hayvanat bahçeleri üzerindeki kısıtlamaların hafifletileceği 

açıklanmıştır. 
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Değerlendirme 

İsviçre, pandemi sürecinde COVID-19 vakalarını belli oranlarda başarılı sayılabilecek 

ölçütlerde sabit tutmayı ve pandemiyi kısmen de olsa kontrol altına almayı başarabilmiştir. 

İsviçre’nin karşı karşıya olduğu ekonomik sıkıntılar ise son derece ciddi seviyelerdedir. Çünkü, 

ülkenin neredeyse tüm gelir kaynakları pandemi nedeniyle kapatılmak ya da durdurulmak 

zorunda kalmıştır. Ülke, içinde bulunduğu konum itibariyle COVID-19 sürecinin üstesinden 

gelmenin tek yolunun ekonomiyi kontrollü bir şekilde açmaktan geçtiğine inanmaktadır. 

 

UKRAYNA 

Ukrayna, tarihi, doğası, mimarisi ile ünlü bir Doğu Avrupa ülkesidir. Coğrafi olarak Karadeniz 

ve Azak Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. Ülkenin resmi dili Ukraynacadır. Ülkenin iklimsel 

özellikleri ılıman karasal iklime sahiptir. Yıl bazında ortalama sıcaklık yıl içerisinde en yüksek 

42 derece seviyelerindeyken, en düşük - 40 seviyelerinde olmaktadır. Ülkenin başkenti ve aynı 

zamanda en büyük şehri konumunda bulunan Kiev şehridir, nüfusu 2.651.235 (2019) kişidir. 

Çoğu ülkenin aksine dış göç bulunmakta ve başlıca Rusya ve Polonya’ya göç etmeyi tercih 

etmektedirler. Ülkede kişi başına düşen milli gelir 2.963 Dolar’dır ve diğer Avrupa ülkelerine 

kıyasla daha alt seviyelerde yer almaktadır. 

 

COVID-19 süreci 

Ülke genelinde ilk vakanın görülmesinden bir süre önce pandemi konusunda çalışmalara 

başlayan ilk ülkelerden birisidir. Ancak salgın boyutları beklentilerinin çok üzerinde 

olmasından dolayı önlemler, çoğu ülkede olduğu gibi yetersiz kalmıştır. 27 Ocak 2020 tarihinde 

uluslararası Ukrayna firmaları pandemi sürecinin ülkeye ulaşacağını gerekçe göstererek 

faaliyetlerine süresiz ara verdiğini açıklamış ve süreç fiilen başlatılmıştır. Dünya genelinde 

olduğu gibi Ukrayna’da da COVID-19 salgını sürecinde oldukça sıkı önlemler alınmıştır. Takip 

eden süreçte, ülke zaten pandemi öncesinde bulunduğu ekonomik olarak sıkıntılı olan döneme 

ek olarak mevcut pandemi sürecinde kelimenin tam anlamıyla ekonomik krize girmiştir. 

Karşılaşılan böylesine bir sürece karşı ülke çareyi kısıtlamalarda normale gidilmesi yönünde 

kararlaştırmıştır. 
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Yayılma süreci 

1. Vakalar 

 3 Mart 2020 tarihinde Ukraynalı yetkililer İtalya’dan Romanya’ya ardından karayolu ile 

Ukrayna’ya gelen bir adamın şüphe üzerine yapılan Sars-Cov-2 testinin pozitif çıktığını 

açıklamıştır. 

 12 Mart 2020 tarihinde iki yeni vaka daha olduğu açıklanmıştır.  

 Takip eden günlerde, 25 Mart 2020 tarihine kadar günlük ortalama 15-20 yeni vaka 

görülmüş ve 25 Mart 2020 tarihinde vaka sayısı 113’e ulaşmıştır. 

 

2. Vaka istatistikleri 

 

 
 

Grafik 3A. tespit edilen vaka (kırmızı), aktif vaka (sarı) ve iyileşen vaka (mavi) 

 

 
 

Grafik 3B. günlük yeni vaka sayısı 
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Grafik 3C. günlük iyileşen hasta sayısı 

 

 
 

Grafik 3D. COVID-19 tanısı konulmuş hastaların ölüm istatistikleri 

 

Tedbirler  

Ukrayna, hızla artan vakalar karşısında sürecin beklenildiği gibi yürümediğini gerekçe 

göstererek 30 günlük acil durum eylem planı açıklamıştır. Bu plana göre acil durum 24 Nisan 

2020 tarihinde sona erdirilmiştir. 

 Alınan önlemlere rağmen vaka sayıları gün geçtikçe katlanarak artmıştır. 29 Mart 2020 

tarihinde günlük tespit edilen vaka sayısı 109’a ve toplam vaka sayısı 418’e ulaşmıştır.  

 6 Nisan 2020 tarihinde kamuya açık alanlarda maske giyme zorunluluğu getirilmiştir. 

 21 Nisan 2020 tarihinde karantina sürecinin 12 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı ilan 

edilmiş ancak sürpriz bir şekilde kütüphane ve müzelerin açılacağı duyurulmuştur.  

 4 Mayıs 2020 tarihinde hükümet karantinayı 22 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatmıştır. 
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Covid-19 süreci ve sonrası için planlanan gelişmeler 

Ukrayna halkı pandemi sürecinde sıkı izolasyon uygulamalarına uyum göstermiştir. Ülke 

genelinde virüs tam anlamıyla kontrol altına alınamamasına rağmen yetkililer ülkeyi kademeli 

olarak normalleştirme konusunda ısrarlarını gün geçtikçe artırmıştır.  

 11 Mayıs 2020 tarihinde ülke genelinde birçok sınırlamalara devam edilmemesi kararı 

alınmıştır. Bu karar sonrasında; kuaför salonları, parklar, meydanlar, kafe ve restoranlar 

(sadece dışarıda masa bulundurmak koşulu ile) sırayla hizmete açılmıştır. 

 22 Mayıs 2020 tarihinde mevcut karantina koşullarını hafifletme sürecinin devamı 

niteliğinde planlanan ikinci süreçte ise oteller, kreşler, toplu taşıma ve spor salonları 

açılmıştır.  

 25 Mayıs 2020 tarihinde metro ve raylı ulaşım araçları tekrar hizmete açılmıştır. 

 5 Haziran 2020 tarihinde iç hat uçuşlarının başlaması planlanmıştır. 

 

Değerlendirme 

Ukrayna, COVID-19 pandemisinin başlangıcında çok erken bir faaliyete geçerek sürece çok iyi 

başlangıç yapmış olmasına karşın ülkeye pandeminin yoğun olduğu bölgelerden gelen yüksek 

miktardaki insan sayısı nedeniyle süreci kontrol etmekte ve kontrol altına almakta zorlanmıştır. 

Aldığı önlemler diğer ülkeler ile paralel bir seviyede olduğu gözlenebilmektedir. Ekonomik 

yönden sorunları pandemi öncesine dayanan Ukrayna, süreci ülkedeki insanların hayatlarını 

kolaylaştırmaya yönelik adımlarla ve halkın pandemiye çabuk uyum sağlamasının da etkisiyle 

iyi yönde ilerletmeye devam etmektedir. 

 

Ülkelerin genel değerlendirmesi  

İsveçte, COVID-19 semptomları sebebiyle sağlık hizmeti almak isteyen herkes, hastane veya 

sağlık hizmeti veren diğer kuruluşlarda tıbbi bir değerlendirmeye alınmaktadır. COVID-19 

taşıdığı tespit edilen kişilerin büyük bir çoğunluğu hastanede yatarak tedavi altına alınmaya 

ihtiyaç duymamaktadır; virüsün hastanelerde yayılmasını mümkün olabildiğince engellemek 

amacıyla bazı kişiler evlerinde tedavi edilmektedir. Hastanede tedaviye ihtiyaç duyanlara bu 

tedavi sağlanmakta olup ağır derecede hasta olanlar da yoğun bakım altına alınmaktadır. Ülke 

kanunlarına göre, ülkedeki sağlık ve tıbbi bakım hizmetlerine erişimde herkes eşittir ve bakım, 

ihtiyaçlar doğrultusunda sağlanmaktadır. Cinsiyet, yaş, kişinin yaşadığı yer, işlevsel kapasite, 

eğitim, sosyal konum, etnik veya dini gruba mensubiyet veya cinsel yönelim gibi durumların  
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eşit erişim üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Herkes aynı sağlık ve tıbbi bakım hizmetlerine erişim 

hakkına sahiptir. 

 

İsviçre, düşünülen ve planlanandan daha önce normalleşmeye dönmüştür. 11 Mayıs’tan itibaren 

restoranlar açılmış; masalar 2 metre mesafe ile kurulmuştur. Oteller zaten hep açık kalmış ancak 

uçuş yasaklarından dolayı % 90’ı boş kalmıştır. Normalleşme ile birlikte oteller tekrar 

faaliyetlerine başlamıştır. Nisan sonundan itibaren otellerin wellness bölümleri açılmıştır. Uçuş 

yasaklarından dolayı eski dolulukların yakalanması mümkün gözükmüyor. Ancak, Haziran ve 

Temmuz ayı dolulukları %25 civarındadır. Ülkede kısıtlamalardan dolayı maksimum 5 kişi 

birlikte dolaşabilir ve spor yapılabilir. Dağ etkinlikleri ise kapalı tutulmuştur. 

 

Ukrayna Bakanlar Kurulu 20 Mayıs 2020 tarihinde düzenlediği toplantıda karantina 

önlemlerinin, 22 Mayıs tarihinden itibaren yumuşatılmasını ve karantina rejiminin 22 Haziran’a 

kadar uzatılmasını öngören kararı kabul etmiştir. Karara göre, 22 Mayıs’tan itibaren şehir içi 

toplu ulaşım araçlarının, otel (restoran ve havuzları açılmadan) faaliyete başlamasına ayrıca 

seyirci olmadan spor müsabakaların düzenlemesine ve toplu ibadet edilmesine izin verilmiştir. 

Karantina önlemlerinin yumuşatılmasının ikinci aşaması çerçevesinde, 25 Mayıs tarihinden 

itibaren anaokullarının açılması ve metro faaliyetleri başlatılmıştır. 

 


