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2019-20 koronavirüs pande-
misi, 1 Aralık 2019 tarihinde 
Çin’in Hubei bölgesinin baş-

kenti olan Vuhan’da çeşitli hasta-
ların belirli bir neden olmaksızın 
gelişen ve tedavi ile aşılara cevap 
vermeyen bir zatürre görülmesi 
üzerine SARS-CoV-2 olarak adlan-
dırılan yeni bir koronavirüs teşhis 
edildi. Kişiden kişiye bulaşabilen vi-
rüsün bulaşma oranı 2020 Ocak or-
tasında büyüme gösterdi İlerleyen 
zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika 
ve Asya-Pasifik’te yer alan çeşit-
li ülkelerde yaşanan virüs vakaları 
rapor edilmeye başlandı. 11 Mart 
2020’de Dünya Sağlık Örgütü tara-

fından küresel salgın ilan edildi. 13 
Mart 2020’de Avrupa’nın artık koro-
navirüs krizinin merkez üssü haline 
geldiğini bildirdi.

Virüs ile temastan semptomların 
oluşmasına kadar geçen sürenin 2 
ile 27 gün sürdüğü hastalıkta, virü-
sün belirtiler ortaya çıkmadan önce 
de bulaşıcı olduğuna dair bazı kesin 
olmayan kanıtlar bulunmaktadır. 
Hastalık semptomları arasında yük-
sek ateş, öksürme ve nefes almada 
güçlük bulunmakta olup virüs ölü-
me sebep olabilmektedir.

14 Mart 2020 itibariyle dünyada 
150.000’den fazla vaka rapor edil-

miştir. Hastalığın yol açtığı ilk ölüm 
9 Ocak 2020’de meydana gelmiş, 
14 Mart 2020 itibarıyla toplamda 
5798 ölüm meydana gelmiştir. Bi-
limsel çalışmalar, virüsün daha çok 
kişiye bulaştığını ancak bu kişilerde 
virüsün henüz tespit edilmediğini 
tahmin etmektedir. Çin dışında ger-
çekleşmiş ilk bulaşma Vietnam’da 
bir babanın oğluna geçirmesi şe-
kilde meydana gelmiş, ailenin rol 
oynamadığı ilk bulaşma vakası ise 
Çinli bir iş adamından Alman bir 
adama bulaşması ile 22 Ocak’ta 
Almanya’nın Bavyera eyaletinde ya-
şanmıştır. Çin dışında gerçekleşen 
ilk ölüm 1 Şubat 2020 tarihinde, 
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COVID-19, Influenza B ve Pnömo-
kok’un bulaşmış olduğu bir adamın 
hayatını kaybetmesi ile Filipinler’de 
meydana gelmiştir.

Yanıt olarak Hubei eyaletindeki 57 
milyon kişinin yaşadığı 16 şehir tam 
veya kısmi karantinaya alındı. Kentler-
deki tren, uçak ve uzun süreli otobüs 
seferleri durduruldu. Salgın korkusu 
sebebiyle yeni yıl etkinlikleri iptal edil-
di, turistik yerler kapatıldı. Hong Kong 
da alarm seviyesini en üste çıkarıp 
okulları şubat ortasına kadar kapattı 
(Vikipedia, 20 Mart 2020).

DÜNYA GENELİNDE BİR 
GÜNDE 1220 ÖLÜM! 
İTALYA’DA 427 KİŞİ CAN 
VERDİ!  
ÇİN’İ GEÇTİ!  
(HABERTÜRK, 20. MART 
2020)

Dünyayı korkuya boğan yeni tip ko-
ronavirüste (Kovid-19) can kaybında 
bir rekor yaşandı. İtalya’da son 24 
saatte salgın nedeniyle 427, dün-
ya genelinde ise 1220 kişi hayatını 
kaybetti. Tüm dünyada ise yaşamını 
yitirenlerin sayısı 10 bin 30’u buldu. 
Küresel ölçekte tespit edilen vaka 
sayısı ise 244 bin 517’ye yükseldi. 
İşte dünyada son durum...

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan 
kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan ve 
pandemi olarak ilan edilen yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınında can 
kayıpları artarak sürüyor. Dünya ge-
nelinde dün sabah saat 08.00’de vi-
rüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 
sayısı 8810 iken bu sayı 24 saat sonra 
1220 kişi artarak 10 bin 30’a ulaştı. 
Küresel ölçekte tespit edilen vaka sa-
yısı ise 244 bin 517’ye yükseldi.

İTALYA

İtalya’da 21 Şubat’ta patlak veren 
Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaş-
maya devam ediyor. İtalya’da yeni tip 

koronavirüsten (Kovid-19) ölenlere 
bugün 427 kişi daha eklendi. İtalya, 
Toplam ölü sayısının 3 bin 405’e ulaş-
masının ardından en fazla ölümün 
yaşandığı Çin’i geride bıraktı. Ülkede 
mevcut koronavirüs vaka sayısının 
ise 33 bin 190’a ulaştığı, buna ölenler 
ve iyileşenler dahil edildiğinde Ko-
vid-19 bulaşanların toplam sayısının 
41 bin 35 olduğu belirtildi.

İRAN

İran devlet televizyonunun haberi-
ne göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İliş-
kiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, 
son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 
ülke genelinde 149 kişinin daha ha-
yatını kaybettiğini açıkladı. Böylece 
toplam ölü sayısının 1284’e çıktığını 
belirten Cihanpur, vaka sayısının da 
1046 artarak 18 bin 407’ye ulaştığı 
bilgisini verdi.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık 
Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon 
Merkezi Direktörü Fernando Simon, 
İspanya’da son 24 saatte 169 kişinin 
yeni tip koronavirüsten yaşamını 
yitirdiğini, 3 bin 500 yeni vakanın 
tespit edildiğini açıkladı. Simon, vi-
rüsün İspanya’da toplam 803 can 
aldığı, vaka sayısının da 17 bin 395’e 
çıktığını duyurdu.

ALMANYA

Almanya´da koronavirüs (Covid-19) 
nedeniyle hayatını kaybedenlerin 
sayısı 43´e yükselirken; ülkedeki 
vaka sayısı 14 bin 544 olarak açık-
landı. Almanya Başbakanı Angela 
Merkel, koronavirüs ile mücadele 
kapsamında ilk kez ulusa sesleniş 
konuşması yaptı. Dünyayı etkisi al-
tına alan koronavirüs salgınının çok 
ciddi bir durum olduğunu vurgula-
yan Merkel, 2. Dünya Savaşı’ndan 
bu yana en büyük krizle karşı karşıya 
olduklarını söyledi.

İNGİLTERE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
nedeniyle İngiltere’de 137 kişinin 
hayatını kaybettiği duyuruldu. Ül-
kedeki vaka sayısının ise 2 bin 692 
olduğu belirtildi. İnsanların mar-
ketlerin açılış saatlerinden itibaren 
market girişlerinde uzun kuyruklar 
oluşturduğu ülkede, süpermarket-
ler büyük talebe karşılık vermekte 
zorlanmaları nedeniyle satışlara kı-
sıtlama getirdi.

FRANSA

Fransa’da da yeni tip koronavirüs 
gerisinde ağır bir tablo bırakıyor. 
Yapılan açıklamada 264 kişinin ya-
şamını yitirdiği ifade edildi. Fran-
sa’daki vaka sayısının ise 9 bin 134 
olduğu öğrenildi. Fransa’da yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) ile mücade-
le eden sağlık personeli maskelerin 
yetersiz olmasına tepki gösterdi.

RUSYA

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) nedeniyle 79 yaşında bir ka-
dın yaşamını yitirdi. Rusya Koronavi-
rüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme 
Merkezi’nden yapılan açıklamada, 
Kovid-19 teşhisi konulan kadının, 
müdahaleye rağmen kurtarılama-
dığı ifade edildi. Hayatını kaybeden 
kadının kronik hastalıklarının da 
olduğu belirtildi. Rusya’da korona 
virüsü vakası 52 kişi birden artarak 
199’a yükseldi. 

HOLLANDA

Hollanda’daki vaka sayısı bugün 409 
artarak 2 bin 460’a, can kaybı 18 ar-
tarak 76’ya çıkarken, virüs bulaşan-
ların 594’ünün sağlık çalışanı olması 
dikkat çekti. İsviçre’deki vaka sayısı 
son 24 saat içinde 860 artarak 3 bin 
888’e yükselirken, can kayıpları ise 9 
artarak 36’ya çıktı. İngiltere’deki can 
kaybı sayısı da 128’e yükseldi.



8

GİRİŞ

YUNANİSTAN

Yunanistan’da can kaybı 5’e, vaka 
sayısı 464’e çıkarken, ek tedbirler 
alınması da kararlaştırıldı. Bu kap-
samda, pazar gününden itibaren 
yolcu uçaklarının yurt içi ve yurt 
dışı uçuşları durdurulacak, sadece 
temel ihtiyaç maddesi taşıyan kar-
go uçaklarına izin verilecek. Pazar-
tesiden itibaren ülkedeki tüm otel, 
pansiyon ve turistik konaklama 
yerleri nisan ayı sonuna kadar ka-
patılacak.

AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİ

ABD genelinde koronavirüs (Co-
vid-19) sebebiyle son 24 saatte 36 
kişi hayatını kaybetti ve toplam can 
kaybı 150’ye ulaştı. Ülkede enfekte 
olanların sayısı da 2 bin 919 artaraK, 
9 bin 415´e yükseldi. Ülke genelinde 
ise en çok şu eyaletlerde görüldü: 
Washington´da 68, New York´ta 20, 
California´da 16, Florida´da 8, Loui-
siana´da 7, New Jersey´de 5, Geor-
gia´da 4.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan 
yapılan açıklamada ise 2 gündür Çin 
anakarasında yeni bir Korona virüs 
(Covid-19) vakası tespit edilmediği, 
ancak yurt dışı kaynaklı 39 vakanın 
kayıtlara geçtiği duyuruldu. Çin’deki 
ülke dışı kaynaklı Covid-19 vakala-
rının sayısı 228’e çıktı. Çin anaka-
rasında şu ana kadar tespit edilen 
toplam vaka sayısı ise 80 bin 967’ye 
yükseldi. Salgın nedeniyle ülkede 3 
kişi daha hayatını kaybederken, top-
lam can kaybı sayısı ise 3 bin 248’e 
ulaştı.

TÜRKİYE

Türkiye’de virüs salgını dikkatle iz-
lendi. Sınırların kapanması, uçuş-
ların yasaklanması, karantina uy-

gulamaları, umuma açık yerlerin 
ve etkinliklerin yasaklanması gibi 
tedbirler alındı. Bu tedbirlere halkın 
desteği sağlandı. 20 Mart 2020 tari-
hi itibarıyla Koronavirüs (Covid-19) 
vakasının Türkiye’de gelişim seyri 
aşağıdadır:

11 Mart 2020: 1 Vaka

13 Mart 2020: 5 Vaka

14 Mart 2020: 6 Vaka

15 Mart 2020: 18 Vaka

16 Mart 2020: 47 Vaka

17 Mart 2020: 98 Vaka, 1 Ölüm

18 Mart 2020: 191 Vaka, 2 Ölüm

19 Mart 2020: 359 Vaka, 4 Ölüm


