
??letmelere Yönelik COVID-19 Bilgilendirmesi
20 Mart 2020

50 milyar dolar

63-113 milyar dolar
    Havayolu endüstrisi üzerindeki 

beklenen küresel etki

244.517 vaka

160 ülke

10.030 ölüm

*TÜRKONFED, TÜS?AD ve UNDP i? birli?inde kurulan Hedefler için ?? Dünyas? Platformu taraf?ndan haz?rlanm??t?r. 

Kaynak: CDC

2-3 trilyon dolar
COVID-19'un küresel maliyeti Ekonomik Etki

ülkeden ülkeye de?i?mekte.

% 80-90 azalma
Turizm sektörü üzerindeki beklenen etki Di?er sektörler

üzerindeki beklenen etki henüz bilinmiyor.
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23 ?ubat

29 ?ubat 15 Mart

- Barlar ve gece kulüpleri kapat?ld?. 
- Halk kütüphaneleri 16 - 30 Mart tarihleri aras?nda 

kapat?ld?. 

  Devlet
?? Dünyas? 
Dernekler i

??letmeler üzerindeki 
etkinin tespit 

edilmesi için anket

Düzenli aral?klarla 
yay?nlanan ve öneriler 
içeren durum analizi 

rapor lar? 

?ran

?ran

?ran

Kaynak: JHU

11 Mart 2020'de Dünya 
Sa?l?k Örgütü COVID-19'u 

pandemi ilan etti.

Teyit 
edilmi? ilk 

vaka.
10 Mart

17 Mart
98 teyit edilmi? 

vaka.
?lk ölüm.

Türkiye

20 Mart
359 teyit edilmi? 

vaka.
Dört ölüm.

SARS'?n 2003'teki küresel maliyeti

- Teyit edilmi? COVID-19 vaka say?s? 10 günde 1'den 359'a yükseldi. Devlet, ?imdiden önleyici tedbirler almaya ba?lad? 
ve bu tedbirlerin artmas? bekleniyor.

- Salg?ndan etkilenmi? di?er ülkeler gibi, önleyici sa?l?k tedbirleri ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Krizin ciddi bir 
ekonomik etki yaratmas? bekleniyor.

- Bu bilgilendirme, krizin Türkiye'deki etkileri hakk?nda güncel bilgi sa?lamay? ve i?letme sahipleri ile öneri payla?may? 
amaçlamaktad?r.

- Krizin bulundu?umuz birinci a?amas?nda i?letme sahiplerinin odakland??? konular ?u ?ekildedir: Salg?n? yava?latma 
çal??malar?na kat?lmak, risk durumunu çal??anlara ve ailelerine aç?k bir biçimde aktarmak, i?letmeler üzerindeki etkileri 
belirleyip buna göre ihtiyaçlar? karar vericilere iletmesi için i? dünyas? dernekleriyle payla?mak.

Kaynak: Lee & McKibbin (2004)

Kaynak: IATA

Kaynak: UNCTAD

Kaynak: Assoturismo

18 Mart

?talya, Irak, 
Güney Kore

Irak

13 Mart

Almanya,  ?spanya, 
Fransa, Avusturya, 
Norveç, Danimarka, 
?sveç, Belçika, 
Hollanda, Azerbaycan 
ve Gürcistan 

16 Mart

Birle?ik Krall?k, ?rlanda, 
?sviçre, Suudi Arabistan, 
Birle?ik Arap Emirlikleri, 
M?s?r.

- Okullar bir hafta ve üniversiteler üç hafta 
süreyle kapat?ld?.

- Spor müsabakalar? ve yar??malar Nisan ay? sonuna kadar 
seyircisiz gerçekle?ecektir.  

- Kamu çal??anlar?, ancak belirli ko?ullar alt?nda ve 
özel izinle yurt d???na ç?kabilecektir. 

- Ekonomik tedbirler 
paketi aç?kland?.

19 Mart

- Futbol, basketbol, voleybol ve 
hentbol ligler ertelendi. 

17 Mart

- Milli Savunma Üniversitesi'yle ili?kili tüm kurumlar 13 Nisan'a kadar kapat?ld?. 
- Türk Silahl? Kuvvetleri ile ili?kili tüm törenler, konferanslar, toplant?lar, kurslar, fuarlar ve 

seminerler iptal edildi. 

- Tüm e?lence mekanlar? (tiyatro, sinema vs) kapat?ld?.
- Tüm STK toplant?lar?, e?itimleri ve bulu?malar? ertelendi.

- Cami ve mescitlerde Cuma ve vakit namazlar?n cemaatle k?l?nmas?na ara 
verildi.

- Duru?malar acil durumlar d???nda ertelendi. 
- AVMler, lokantalar, ve camiler aç?k kalmaya devam etmektedir.

20 Mart

- Tüm ulusal ve 
uluslararas? bilimsel, 
kültürel, sanatsal ve 
benzeri toplant?lar ve 
aktiviteler Nisan 
sonuna kadar 
ertelendi.



??letme

Sa?l?k + Ekonomi + Finans 
üzerindeki etkileri 

- Hijyen talimatlar?na uyun
- Seyahat planlar?n?z? gözden geçirin
- Evden çal??ma düzenine haz?rl?kl? olun
- Ula??labilir olun
- Yeni internet araçlar?na uyum sa?lay?n

- Hijyen talimatlar?na uyun
- Günlük hayat?n?z? yeniden düzenleyin 

(çocuklar, ya?l?lar,...vb.)
- Geli?melerden haberdar olun

- Risk grubundaki aile üyelerine destek olun 
(hamileler, kronik hastal?klar? olanlar...vb.)

Bina Malzemeler

Tüm odalar? temizleyin 
ve dezenfekte edin

Tüm malzemeleri 
temizleyin ve dezenfekte 

edin

Yap?lar

Tüm odalar?n ve malzemelerin temizlenmesi ve 
dezenfekte edilmesine ek olarak, ki?iler aras?nda belirli 
bir mesafenin korunmas?n? sa?layacak ?ekilde binaya 

girip ç?kan insan say?s?n? k?s?tlayan bina düzenlemelerini 
hayata geçirin.

?? Modeli

Tedar ikçiler Ürünler /Hizmetler Mü?ter iler

Tedarikçilerin 
etkilenmesinden 

do?abilecek riskleri 
analiz edin

Alternatif ürün ve 
hizmetler geli?tirmeyi 

dü?ünün

De?i?ebilecek talep 
beklentisini gözden 

geçirin

?zleme &  
Savunuculuk

Sa?l?k ve salg?n önleme 
üzerine odaklanmal?

Hijyen Kurallar?:
1. Eller inizi s?kl?kla y?kay?n

2. Gözler inize, burnunuza ve a?z?n?za dokunmaktan kaç?n?n
3.  Hap??rd???n?zda veya öksürdü?ünüzde a??z ve burnunuzu ka??t mendille  veya dirsek 

içi ile kapat?n
4. Sosyal mesafeyi korumaya dikkat edin

5. Ate?iniz varsa veya öksürüyorsan?z  sa?l?k kurumuna 
ba?vurun

Ba?ar?l? salg?n önleme = ??letmeler in h?zl? topar lanmas?

??verenler

Etkiyi De?er lendir in
Sa?l?kl? bir çal??ma 

or tam? sa?lay?n

Faaliyetler inizi 
gözden geçir in- Güncel ve güvenilir bilgi 

kaynaklar?n? kullan?n
- ??letmenizin ve faaliyetlerinizin 

nas?l etkilenebilece?ini 
de?erlendirin

- Yeni i? stratejileri ve tedbirler 
geli?tirin

- Alternatif çal??ma yöntemleri geli?tirin
- Virüsün yay?lmas? durumunda izlenecek yolu 

gözden geçirin
- Hijyen kurallar?na uyuldu?undan emin olun

- Etkinlik takviminizi 
gözden geçirin

- Seyahat planlar?n?z? 
gözden geçirin

Çal??anlar ?? D???nda

*TÜRKONFED, TÜS?AD ve UNDP i? birli?inde kurulan Hedefler için ?? Dünyas? Platformu taraf?ndan haz?rlanm??t?r. 
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