
Korona Virüsü Hakkında Yurtdışında Yürütülen Tedbir, Önlem ve Çalışmalar 

 Araştırma sonucu Tarih Kaynak 

1 Avrupa’da taze ürün fiyatlarının ateşi yükseldi. Meyveler, sebzeler, etler ... 54 yaşındaki Nathalie Frankfurt'taki 

semt süpermarketinin koridorlarını dolaşırken, şunu fark eder: alışveriş faturası birkaç hafta içinde kabardı. Alman 

ofis çalışanı, korona virüs pandemisinin başlangıcın dan bu yana, " özellikle biberler aşırı pahalı hale geldi" diye 
belirtiyor Nathalie  gibi, birçok Avrupa ülkesinde tüketiciler, tezgahlardaki taze ürünlerin fiyatında bir artışla karşı 

karşıya.  Nedeni: kıta genelinde uygulanan, üretimi karmaşıklaştıran, arzı yavaşlatan ve talebi artıran 

pandemik kısıtlamalar. … Tarım piyasası danışmanlık firması AMI'ye göre Almanya'da 1 yıl boyunca taze 
ürünlerin fiyatı nisan ayında neredeyse % 10 arttı. Bu artışın başlıca nedeni, üretici ülkelerde hasat için yeterli 

mevsimlik işgücünün gelmesini engelleyen ve uluslararası arzın zorluklarını artıran sınırların kapanmasıdır… 
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2 Almanya futbol şampiyonasının mayıs ayında devam etmesine izin verecek. Angela Merkel  bölgeler arasında 

varılan bir anlaşma taslağına göre,Almanya, Mayıs ayında korona virüs pandemisi nedeniyle kesintiye uğrayan 
futbol şampiyonasının yeniden başlamasına izin veriyor. Bu belgeye göre "ekonomik hasarı sınırlamak" için birinci 

ve ikinci bölümdeki maçların yeniden başlaması mayıs ayından itibaren "kabul edilebilir", bugünkü telekonferans 

sırasında açıklığa kavuşturulmalıydı. Bundesliga'yı canlandırma kararının, 6 Mayıs Çarşamba günü, ülkesinde spor 
etkinliklerine izin verme konusunda nihai söz sahibi olan Şansölye ve bölgesel hükümet başkanları arasında bir 

video konferans sırasında teyit edilmesi bekleniyor.  
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3 Disney, Şanghay'daki parkın yeniden açılış stratejisini test edecek. Sağlık krizi ağır mali kayıplara neden 

olurken karlı parklarını yeniden açma stratejisini başlatan Walt Disney 5 Mayıs Salı günü yaptığı açıklamada, sosyal 
mesafe kurallarıyla Shanghai Disneyland'ı 11 mayıs'ta yeniden açacağını duyurdu. Eğlence devi, Şanghay Parkı'na 

gelen ziyaretçi sayısının büyük ölçüde kısıtlanacağını ve sosyal mesafe kurallarının cazibe merkezlerinde ve 

restoranlarda geçerli olacağını söyledi. 
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4 BM başkanı engelli insanlara özen gösterme çağrısı yapıyor.  BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba 
günü hükümetleri Covid-19 pandemisine karşı alınan farklı önlemlerde dünya çapında yaşayan milyarlarca engelli 

kişiyi özellikle dikkate almaya çağırdı.” Bu insanlar, normal zamanlarda, eğitim, bakım ve işe erişim konusunda 

zaten zorluk çekiyorlar” dedi. Virüse karşı savunmasızlıklarını vurgulayarak “ Pandemi, yeni tehditler 

oluşturarak eşitsizlikleri derinleştiriyor " diye ekliyor."Hükümetleri, engellileri Covid-19 ve ekonomik yeniden 

yapılanmaya karşı alınan önlemlerin merkezine koymaya pandemiye karşı yürütülen mücadelede onlara danışmaya 

ve onlara fayda sağlamaya davet ediyorum” dedi Antonio Guterres. 
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5 ABD Nisan ayında tarihi bir yüksek işsizlik bekliyor. 8 Mayıs Cuma günü yayınlanacak olan Nisan ayı işsizlik 
oranı, ülkede en kötüsü olarak bilinen 2009 Büyük Durgunluğunun  iki katı kadar, daha ziyade 1930 ların Büyük 

Buhranıyla  ilişkilendirilerek  %20'ye yaklaşabilir. Bazı ekonomistler 28 milyon iş kaybını dayanak gösteriyorlar. 

Buna karşın, küresel mali krizin iki yılında 8,6 milyon iş kaybı oldu. Krizin başlamasından bu yana 30 milyon 
Amerikalının kendini kaydettirdiği Nisan ayındaki işsizlik oranı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak. İlk 

iş kaybı dalgası, devletlerin sınırların kapatılması emri vermesiyle havayolu şirketlerini, otelleri, ardından 

restoranları ve fabrikaları çarptı. Ve okullar öğrencileri evlerine geri gönderdi. 
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6 Fransa-Kapalı kalan sektörlerde tam zamanlı kısmi işsizlik sürdürülecektir. Muriel Pénicaud, kısmi işsizliğe 
başvuruların artık "12,1 milyon çalışana" ulaştığını söyledi. Bakan yakında "durgunluk" başlangıcı görmeyi 

umuyor. Hükümetin kısmi işsizlik planının başarısı yadsınamaz. Çalışma Bakanı Muriel Pénicaud Çarşamba günü 

yaptığı açıklamada, "Mayıs ayından itibaren 12,1 milyon çalışan için yaklaşık bir milyon şirketten talep 
aldık " dedi . Hükümet temsilcisi zirveye yakında ulaşılacağını ve düşüşün yakında başlaması gerektiğini de 

sözlerine ekledi. 
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7 El Salvador'da cumhurbaşkanı tweet atıyor  ve ordu uyguluyor. Korona virüs kriziyle Nayib Bukele, gücünü 

tamamen kullanmak için kendini serbest bırakıyor. Kararları artık resmi gazetede yayınlanmıyor: sadece Twitter'dan 
duyurmakla yetiniyor. Solvadorlu Başkan Nayib Bukele'nin kararları nüanslı değil. 11 Mart'tan bu yana, nüfus sıkı 

bir ev hapsinde. Ancak bu kuşatma halinin ihlali polis ve özellikle asker tarafından ciddi şekilde cezalandırılıyor. 

Devlet başkanının kararları artık resmi gazetede yayınlanmıyor. O tweet atıyor ,ordu uyguluyor. Amerika İnsan 
Hakları İzleme Örgütü Direktörü Güney Amerikalı José Miguel Vivanco "Başkan Bukele'nin önlemleri bugün 

demokratik yasalara karşı en ciddi tehditlerden biridir" diye kınadı. 
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8 Burundi'de Pierre Nkurunziza, korona virüs salgınıyla mücadeleyi Tanrı'ya bırakıyor. Resmi olarak sadece 19 

vakanın kaydedildiği bu demir yumrukla yönetilen ülke zorunlu mesafe kurallarını reddediyor. Burundi tepeleri bir 
"mucize" ye ev sahipliği yapıyor. Uzun bir süredir, bu küçük ülke hiçbir korona virüs vakası kaydetmedi, Afrika'da 

böyle bir bilanço yayınlayan tek ülke. Bu sağlık mucizesinin açıklaması yetkililere göre çok basit: “Burundi, 

Tanrı'ya ilk sırada tutan bir ülkedir. "Onu talihsizliklerden uzak tutan bir Tanrı",diye açıkladı, Mart sonunda, başkan 
Pierre Nkurunziza’nın sözcüsü Jean-Claude Karerwa . Bugün İncil inancını omzunda taşıyan eski isyancı lider  için 

çok şaşırtıcı bir şey yok, Tanrı’yı aldığı kararlarda kendini  haklı çıkarmaya ve az sayıda da olsa  eleştirmenlerini 

susturmaya çağırıyor. 

6 
Mayıs 

2020 

https://www.lefigaro.fr/international/au-

burundi-pierre-nkurunziza-s-en-remet-a-
dieu-pour-contrer-l-epidemie-de-

coronavirus-20200506 

9 Baltık devletleri ortak sınırları yeniden açıyor. VILNIUS (Reuters) - Letonya, Litvanya ve Estonya, bu üç ülke 
yeni korona virüsün yayılmasını engellemek için kısıtlamaların hafifletilmesi nedeniyle 15 Mayıs'tan itibaren ortak 

sınırları yeniden açacaklarını söyledi. Üye ülkelerin çoğu topraklarına giriş kısıtlamaları uygulamaya devam 

ederken bu karar, Avrupa Birliği içinde kısıtlamaların başlanmasından bu yana türünün ilk örneği. Litvanya 
Başbakanı Saulius Skvernlis Facebook'ta "Üç Baltık devletinin korona virüsün yayılımını başarıyla kontrol ettiğini 

kabul ettik ve birbirimize güveniyoruz."diyerek şöyle devam etti: "15 Mayıs itibariyle, Baltık ülkelerine seyahat 

eden Litvanya, Letonya ve Estonya vatandaşları için tüm kısıtlamaları kaldırıyoruz." 

6 

Mayıs 
2020 

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/K
BN22I1IT/coronavirus-les-pays-baltes-

rouvrent-leurs-frontieres-communes.html 

10 Avrupa Komisyonu 2020'de derin durgunluk bekliyor.  Euro bölgesi GSYİH'sının bu yıl% 7.7 düşmesi 
bekleniyor. Bir yıl boyunca işsizlik oranı iki puan artarak % 9,6'ya yükselecek. Avrupa Komisyonu bahar ekonomik 

tahminini Çarşamba sabahı açıkladı. Korona virüs krizinin başlangıcından bu yana ilk kez Avrupa'yı vurdu. Şaşırtıcı 

olmayan bir şekilde, kıta derin bir resesyona girecek. Somut olarak, euro bölgesinin GSYİH'sı bu yıl% 7,7, AB'nin 
GSYİH'sı% 7,4 azalacak. Bu, geçen sonbaharda yayınlanan bir önceki Komisyon tahminlerine kıyasla yaklaşık 9 

puanlık bir düşüşü gösteriyor. Avrupa Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni, " Büyük 

Buhran'dan bu yana görülmemiş bir ekonomik şoktan " bahsediyor . 
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11 Azerbaycan Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babaev:  Nisan ayında 600.000 işsize toplu ödeme yapıldı 
Azerbaycan'da, özel karantina rejimi sırasında işini kaybeden 600.000 düşük gelirli vatandaş Nisan ayında 

ödemelerini aldı.  Nisan-Mayıs aylarında 600.000 işsiz vatandaş için 228 milyon manat tahsis edildi, 114 milyonu 

ise Nisan ayında halihazırda ödenmişti . 
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12 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karantina protesto edildi. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin temsilcileri, karantina sırasında çalışmalarına izin verilmesi talebi ile Kiev'in 

merkezinde bir protesto mitingi düzenledi. Protestocular, karantina sırasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

kapatılamayacağını söylediler. Araçlarını hükümet binalarının olduğu yerde durdurarak “Herkes için adalet” 
“Karantina öldürür” “küçük işletmelerin yok edilmesine hayır” yazan pankartlar açtılar. 
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13 Mısır, yerli turistler için otellerini açacak Mısır, 15 Mayıs'tan itibaren tatil bölgelerinde otel faaliyetlerine devam 

edecek. Hükümet, Turizm sektörünü restore etmek için korona virüs pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamaları 
kademeli olarak kaldırmaya başlayacak. Al Ülkenin dört bir yanındaki oteller, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 

önerileri doğrultusunda belirli önlemleri alarak yerli turistler için 15 Mayıs'tan itibaren çalışmaya başlayacak. 
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14 Latin Amerika'daki Corona virüsünün ölüm oranı 15.000'i aşıyor. Latin Amerika'daki Corona virüsünün neden 

olduğu ölüm sayısı 15.000 bariyerini aşarken, enfekte olanların toplam sayısı 282.000'den fazla.  Brezilya, bu 
kıtadaki salgından etkilenen ülkelerin başında geliyor, tek başına Covid-19 tarafından kaydedilen ölümlerin 

yarısından fazlası, ardından Meksika ve Ekvador geliyor.Uzmanların önümüzdeki birkaç gün içinde Latin 

Amerika'da doruğa ulaşması bekleniyor. Ekvator, Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti dahil olmak üzere kıtadaki 
birçok ülke, ölümcül virüsün yayılmasını engellemek için kapanışları uzattı. Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), 

Brezilya, Ekvador, Peru, Şili ve Meksika'da virüs salgınının sıklığının hala "çok yüksek" olduğuna dair salgının 

yayılmasını engellemek için uygulanan kısıtlamaları hafifletmeye başladığında bölgedeki ülkelerden "temkinli" 
olmalarını istedi. Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu bu bölgenin en kötü 

durgunluğunu görmesini bekliyordu 
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15 Cezayir .. Sağlık Bakanı Korona vakalarının artmasının nedenini açıkladı Sağlık Bakanı Abdel Rahman Bin 

Bouzid, vakasayısındaki artışın çeşitli eyaletlerde test yapan  laboratuvarlarının sayısındaki artıştan ve Ramazan 
ayının gelişiyle vatandaşların hareketinin artmasından kaynaklandığını doğruladı. 

6 

Mayıs 
2020 

https://www.skynewsarabia.com/middle-

east/1342262- -سبب-يكشف-الصحة-وزير-الجزائر
كورونا-إصابات-زيادة  

16 İspanyol parlamentosu 23 Mayıs'a (Mayıs) kadar iki hafta daha Corona virus nedeni ile acil durumu genişletmek 

için oy kullanacak. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından talep edilen uzatma reddedilebilir, çünkü 

milletvekilleri ülkenin üçüncü en yüksek olağanüstü halini zaten 3 kez uzattılar. Birkaç muhalefet partisi üyesi 
"bu sefer bu tedbir aleyhine oy kullanacaklarını" söyledi. Alarm durumunda, İspanyol hükümeti vatandaşların 

haklarını kısıtlayabilir.  15 Mart'tan beri katı bir sokağa çıkma yasağı var ve bu önlemler sadece birkaç gün önce 

hafifletildi.  İspanya, 25.000'den fazla ölüm ve 220.000 vakanın kaydedildiği dünya çapında salgından en fazla 
etkilenen ülkelerden biri, ancak bu rakamlar giderek artıyor. 
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17 Almanya Mayıs ayında tüm mağazaları ve okulları yeniden açmak istiyor. Hükümet ve bölge yetkilileri 

arasında yapılan bir anlaşma taslağında, Almanya'nın bugün (Çarşamba) "Covid-19" karşısında uygulanan 

izolasyonu azaltmaya yönelik tedbirlerde bu Mayıs ayından itibaren tüm dükkanları ve okulları yeniden açarak 
kritik aşamaları azaltmaya karar vereceği açıklandı.Tüm okullar, hatta ilkokullar ve anaokulları bile kapılarını 

açabilir, ancak belirli koşullarla gelecek hafta başlayarak. Metnin gün boyunca Alman Şansölyesi Angela Merkel ve 

bölgesel hükümet başkanları tarafından resmen kabul edilmesi gerekiyor. 
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18 Orta Doğu'da, korona nedeniyle vaka ve ölümlerin sayısı hala nispeten makul olmakla birlikte, İran, 

bölgedeki diğer ülkelerden daha fazla acı çekiyor ve bu yazı itibariyle yaklaşık 100.000 vaka ve 6.340 ölüm 

kaydediyor.  İran uzun zamandır Ortadoğu'daki salgının kaynağı olarak havacılık sektörü aracılığıyla suçlanıyor, 

çünkü bazı pilotları İran hükümeti ve diğer ülkeler tarafından Ocak 2020'nin sonu ile Mart sonu arasında getirilen 
seyahat yasaklarına karşı çıktı ve onlarca uçuş Çin'e gidip geldi. İran havayolu şirketi, Devrim Muhafızlarının bir 

yan kuruluşu olan Mahan Air'in Covid-19'un Ortadoğu'ya yayılmasına katkısı hakkında bir soruşturma yürüttü.  Bu, 

uçuş izleme verilerini analiz ederek ve bu şirketin yüzlerce kez İran, Irak, Emirlikleri, Suriye ve Lübnan'a ve 
yolcularından hayatlarını riske atarak hükümet yasaklarına nasıl meydan okuduğunu açıklamak için Mahan 

Havacılık içindeki kaynaklarla konuşarak yapıldı. 
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19 Alman haber ajansı DPA'ya göre, Çin'in Korona virüsten en kötü etkilenen bölgesi olan Hubei Eyaleti, Mayıs 

Günü tatilinde 7.35 milyon turist aldı. Xinhua haber ajansının Çarşamba günkü haberine göre, eyaletin beş günlük 
Mayıs Günü tatilinde kültür ve turizm geliri 2,45 milyar yuan (yaklaşık 345 milyon ABD doları) oldu. Bu veriler, 

geçen yıl İşçi Bayramı tatili sırasında elde edilen rakamlardan keskin bir şekilde daha düşüktür, ancak aynı 

zamanda, hastalık azaldıktan sonra turizmin Hubei'de şu anda istikrarlı bir şekilde toparlandığını göstermektedir. 
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