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Aralık 2019’un sonlarında, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde bir deniz ürünleri 
pazarında, nedeni bilinmeyen çok sayıda pnömoni hastasının olduğu bildirildi. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ), ilk olarak 12 Ocak 2020’de bu şikayetlerin sebebinin yeni tip bir koronavirüs 
olduğunu açıkladı ve 30 Ocak 2020 tarihinde bu enfeksiyonu bir “uluslararası halk sağlığı 
sorunu” kabul ederek salgın ilan etti. 11 Şubat 2020 tarihinde bu salgın “COVID-19 
Pandemisi” olarak adlandırıldı. Salgın Çin’den sonra başta Asya bölge ülkeleri olmak üzere 
kısa sürede birçok ülkeye yayılarak uluslararası bir boyuta ulaştı. 

Ülkemizde ilk COVID-19  vakası 11 Mart 2020’de bildirildi. 2021 Yılını karşıladığımız 
şu günlerde salgın neredeyse tüm dünya ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. 
Hastalıktan korunma ve tedavide belli bir tecrübe kazanılmış olsa da bugünlerde, mutasyonlar, 
farklı klinik tablolar, aşı çalışmaları ve yeni tedavi seçenekleri gündemimiz.

Bu kitapta COVID-19 enfeksiyonu farklı boyutları ile ele alındı. Bu değerli kaynağın sizlerle 
buluşmasını sağlayan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Sayın Prof. Dr. Turan 
Buzgan ve Sayın Prof. Dr. Rahmet Güner başta olmak üzere kitaba katkı veren tüm Öğretim 
Üyelerimize ve meslektaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Okurlarına yararlı olması dileği ile…

                                                                        Prof. Dr. Reyhan ERSOY
                                                                 Dekan

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÖNSÖZ



COVID-19 Pandemisi sona ermeden, şimdiden insanlık tarihindeki en etkili salgınlar 
arasında yer alacak şekilde bir etkiye ulaşmış durumdadır. Bu pandemi yol açtığı tıbbi 
olumsuzluklar yanında, ekonomi, dini ve sosyal hayat, toplum psikolojisi, hukuk, eğitim, 
ve benzeri birçok konuda olumsuzluklara yol açmıştır.
 
Biz bu kitapta COVID-19’un tıbbi etkilerini ortaya koymaya çalıştık. Şüphesiz salgın 
dinamik bir süreçte devam etmektedir. Yeni araştırma ve yayınlar salgının farklı etkilerini, 
nadir rastlanan komplikasyonlarını, farklı seviyede etkilenen gruplarda nedenlerini, 
aşılama etkisini ve yeni tedavi yaklaşımlarını ortaya koyacak ve güncel gelişmeler hep 
devam edecektir. Biz de güncel bilgilerle kitabımızı yenilemeye çalışacağız.
 
Konunun uzmanı olan değerli yazarlarımız hem salgınla uğraşıp fedakârca hizmet 
verirken, hem de büyük özveriyle yazılarını hazırladılar. Kendilerine candan teşekkür 
ediyoruz.
 
Kitabımızı salgında büyük özveriyle hasta hizmeti verirken hastalanan ve tüm çabalara 
rağmen kaybettiğimiz değerli sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz.  

Prof. Dr. Turan BUZGAN                                                            Prof. Dr. Rahmet GÜNER
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BÖLÜM I
Salgınlar ve Epidemiyolojik Veriler



MİKROORGANİZMALAR VE SALGINLARIN 
BAŞLAMA MEKANİZMALARI

Prof. Dr. Turan Buzgan

1.



Enfeksiyon Hastalıkları Nasıl Ortaya Çıktı?

İnsanlar mikroorganizmalar ve hayvanlara göre çok  
daha sonra dünyada yaşamaya başlamış canlılardır. 
İnsanların dinamik ekosisteme adaptasyonu 
tamamlanmış olmayıp, devam etmektedir. İnsan 
ekosistemi değiştirme gücüyle bazen bu tabii süreci 
kesintiye uğratabilmekte veya hızlandırabilmektedir. 
Tarih boyunca çeşitli insan enfeksiyonlarına bağlı 
salgınlar görüle gelmiştir. Bu hastalıkların ortaya 
çıkışının iyi anlaşılması, önümüzdeki süreçte çeşitli 
faktörlerin etkisini daha iyi anlamayı sağlayacak ve 
önlem alınmasını kolaylaştıracaktır. Bu sebeple tarihi 
süreçlerin iyi anlaşılması gereklidir.

İnsan, tüm canlıların en gelişmişi olup çevresine ve 
diğer canlılar üzerine hâkimiyet kurabilen tek canlıdır. 
Bu hâkimiyeti kurarken çevreyle ve diğer canlılarla 
çeşitli etkileşimler olmakta ve bu etkileşim çoğu 
zaman insan lehine işlemekle birlikte, orta ve uzun 
vadede insan aleyhine sonuçları da ortaya çıkmaktadır. 
Enfeksiyon hastalıkları bu etkileşimin olumsuz 
sonuçlarının en önemlisidir.

Geçim ve beslenme kaynakları açısından insanlık 
tarihine baktığımızda; avcılık-toplayıcılık, tarım, 
hayvan yetiştiriciliği, uygarlıklar dönemi ve günümüz 
modern toplumları tarzında klasik bir kronolojik 
sınıflama yapılmaktadır. Geçim ve beslenme 
kaynakları sınıflaması üzerinden gitmek ilk insan 
enfeksiyonlarının değerlendirilmesi için daha faydalı 
bir modeldir.

MİKROORGANİZMALAR VE SALGINLARIN BAŞLAMA MEKANİZMALARI 

Mikroorganizmalar

Mikroorganizmalar dünya üzerinde en eski canlı 
türleridir. (1) Her tarafta yoğun olarak bulunurlar. 
Toprağın 1 gramında asgari 50 milyon bakteri hücresi 
mevcuttur. Tüm insanların kuru biyokütlesi: 105 
milyon ton’dur. Mikrorganizmaların kuru biyokütlesi 
ise 350.000-500.000 milyon ton’dur (insanların 
3000 katı) (2) Mikrorganizmalar yaygın sınıflamada; 
bakteriler, klamidyalar, riketsiyalar, funguslar, 
protozoalar, virüsler, virionlar ve prionları içerir. 
Mikroorganizmalar enfeksiyon hastalıklarına yol açan 
etkenlerdir. Bununla beraber büyük çoğunluğu insanlar 
için zararlı değillerdir. (2)

Grafik 1: Patojen piramidi (3)

İnsanlarda patojen olabilen 1400’ün biraz üzerinde 
enfeksiyon etkeni mevcuttur (4). Bu patojenlerin 100’den 
azı insan kaynaklı, 200 kadarı çevre kaynaklı, kalan 
büyük kısmı hayvan kökenlidir (5,6). Zoonoz olarak;  
toynaklılar, etoburlar,  kemiriciler, yarasalar, çiftlik 
hayvanları, kuşlar, diğer vertebralılar gibi çok çeşitli 
kaynaklardan geçiş söz konusudur (7). Küresel ısınma 
ve iklim değişikliği bu çeşitliliği daha da arttırmaktadır.

Mikroorganizmalar çok sayıda hastalığın nedenidir 
(Kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, hepatit A-B-C, çocuk 
felci, grip, nezle, kabakulak, kuduz, Ebola, Zika, Kırım 
Kongo Kanamalı Ateşi, vb.). Bakteriler çoğalmaları için 
canlı dokulara ihtiyaç duymazken, virüsler çoğalmaları 
için canlı dokulara ihtiyaç duyarlar. Virüsler önemli 
enfeksiyon ve salgınlardan sorumludurlar. Yeni ortaya 
çıkan hastalıklar içinde virüslerin ağırlığı her geçen yıl 
artmaktadır.

Salgın 

Bir enfeksiyonun insanlar arasında yayılımının 
olması salgın olarak adlandırılır. Salgının geçiş yolu, 
enfektivitesi, patojenitesi, virülansı, kuluçka süresi, 
etkili ilaç ve korunma tedbirinin olup olmaması ile bu 
enfeksiyona karşı bağışıklık oranları salgının hızı ve

Tablo 1. Bazı hastalıklarda salgın potansiyeli ve etki 
gücü (Tezcan, modifiye T. Buzgan; 8,9)

 Enfektivite
 (Bulaşma

)gücü

Patojenite 
(Hastalanma 

hızı)

Virülans  
(Şiddet ve 

öldürücülük)

Yüksek

Çiçek  
Kızamık  
Suçiçeği 
Çocuk felci 
SARS,  
COVID-19

Çiçek 
Kuduz 
Kızamık 
Suçiçeği, 
Nezle 
MERS, 
SARS 

Kuduz 
Çiçek 
Tüberküloz-
Lepra 
MERS, 
SARS

Orta

Kızamıkçık 
 Kabakulak,
Nezle, Grip

Kızamıkçık 
Kabakulak 
Grip,  
COVID-19

COVID-19 
Çocuk felci 
Kızamık 

Düşük
Tüberküloz 
MERS

Çocuk felci 
Tüberküloz

Suçiçeği 
 Kabakulak,
Grip

Çok 
düşük

Lepra 
Kuduz 

Lepra  Kızamıkçık
Nezle

büyüklüğünü belirleyen temel faktörlerdir.
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Tablo 2
Avcılık ve Toplayıcılık Dönemi Temel Özellikleri  
(MÖ 10.000’e kadar süren dönem) (5,10-12).

• Tarım ve yerleşik hayat düzeni yok. 
• Temel beslenme şekli; kabuklu yemiş, yabani 

meyve, sebze, tohum ve bitkiler yanında avlanan 
hayvanlara dayalı bir beslenme şekli  

• Av hayvanlarına ve besinlere yakın olmak önemli 
(hareketli, kısmi gezici hayat) 

• Çoğunlukla 25-50 kişilik küçük gruplar halinde 
yaşanmakta; törenler, evlilik, diğer toplumsal 
etkinliklerde ise farklı gruplar bir araya 
gelebilmekteydi. 

• Toplayıcı ve avcı grupların bulaşıcı hastalıklara 
yakalanma oranları nispeten düşüktü. Bu 
dönemde enfeksiyonlar açısından en yaygın sorun; 
çoğunlukla çiğ tüketilen ve hayvan çıkartıları ile 
kirlenmiş olma ihtimali olan bitkisel ürünler ile yine 
hayvan çıkartıları ile kirlenmiş olma ihtimali olan 
su kaynakları ve topraktan geçen bazı parazitlerle 
sınırlıydı. Hayvanlardan geçen barsak parazitleri 
ve bazı enfeksiyonlardan zarar görebiliyorlardı. 

• Küçük topluluklar halinde yaşamaları ve önemli 
oranda hareket halinde olmaları bu hastalıkların 
yerleşikliğini önlemekteydi. Bu gruplar tropik 
ve yarı tropik bölgelerden diğer bölgelere göç 
ettiklerinde; bu hastalıkların görülme oranları daha 
da düştü.

Tablo 3
Yerleşik Hayata Geçiş ve Tarım Toplumu Dönemi (5,11-15)

• Yağışlı ve serin iklim şartlarının değişikliğe 
uğraması ile ortaya çıkan kuraklaşma yüzünden 
eskiden geniş coğrafi alanlarda dağınık halde 
yaşayan insanlar artık giderek seyrekleşen su 
kaynakları yakınında (özellikle vadi tabanlarında) 
toplanmaya başladılar (Ürdün Vadisi, Güney 
Anadolu).  Yeni bitki florasının yoğunlaştığı bu 
bölgelerde insanlar tohumlu yıllık bitkilerden 
yararlanmayı ve bunları ekip çoğaltmayı öğrendiler. 

• Verimli Hilal’in Levant bölgesi ve Güney 
Anadolu’da kalıcı yerleşik hayat başladı. Köy ve 
kasaba yerleşimleri oluştu. 

• Tarıma geçiş yaklaşık 2000 yıl sürdü.
• Doğum aralarının kısalması ile nüfus artış hızı arttı. 
• Üretim ticareti tetikledi. Uygarlık alt yapısının  

temelleri atılmış oldu. 
• Tarımsal ürünlerin depolanması ve atıklar 

kemiricileri yerleşim yerlerine yöneltti, kısmi 

        tarımsal sulama ve atıklar da sineklerin çoğalma    
        alanlarını arttırdı.
• Bu dönem büyük memeli hayvanların azaldığı 

bir dönem olduğundan, kuraklık sineklerin 
tropikal bölgelerden ılıman bölgelere geçişini 
kolaylaştırınca, tropikal hastalıklar ılıman 
bölgelere yayılmaya başladı ve insanlar daha çok 
etkilenmeye başladılar.

• Ayrıca su kaynaklı parazitler de artmaya başladı. 
Avcı-toplayıcılığa ait hayvan kökenli hastalıklara, 
kemirici ve vektör kökenli hastalıklar da eklenmiş 
oldu. 

• Enfeksiyonlar hastalıkları avcı-toplayıcı döneme 
kıyasla biraz daha çeşitlendi. Kalıcı yerleşim 
yerleri-köyler oluştuğundan, uyum sağlayan 
patojen mikroorganizmalar için bu kısmi bir 
avantaj oldu.

Tablo 4
Hayvan Evcilleştirilmesi ve Yetiştirilmesi Dönemi (5,10-12) 

Bitkilerin evcilleştirilmesinden yaklaşık 1000 yıl sonra 
hayvan evcilleştirilmesi başladı (günümüzden 9000 yıl 
önce). 
1- Çöpçü hayvanların (köpek) evcilleştirilmesi
2- Göçebe hayvanların evcilleştirilmesi (koyun, keçi, 
ren geyiği, vb.)
3- Tarım faaliyetinde faydalı olan sığır gibi hayvanların 
evcilleştirilmesi 
4- Ulaşım ve yük aracı olarak (yük hayvanı, binme ve 
çekme işleri için) hayvanların  evcilleştirilmesi (eşek, 
deve, at). 

Hayvan Zaman Yer
Köpek MÖ: 12.000-25.000? Asya
 Keçi MÖ: 9.000 Mezopotamya
Koyun MÖ: 8.000 Mezopotamya
Domuz MÖ: 7.000 Mezopotamya
Sığır MÖ: 6.300-6.500 Mezopotamya
At MÖ: 6.000-4.000 Asya
Kedi MÖ: 4.500 Asya
 Eşek ve
Deve

MÖ: 4.000 Afrika ve Asya

Tavuk MÖ: 3.500 Güneydoğu Asya
Hindi MÖ: 1500 Amerika

Tablo 6: Uygarlıklar Dönemi (5,10-16)

• Bitki ve hayvan evcilleştirilmesi sayesinde daha 
fazla yiyecek daha az çaba ile üretilmeye başlandı. 

Tablo 5: İlk evcilleştirmeler
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• Yiyecek üretimi daha etkili hale geldikçe köyler 
ve zamanla şehirler oluştu, bunu da ilk büyük 
uygarlıkların doğuşu izledi. İnsan nüfusunda artış 
olmaya başladı, şehirler ve şehir devletleri kuruldu. 

• Ürün saklanması, atıklar, sulama, vb. sebebiyle 
kemirici ve vektörlerde artış oldu.

• Yiyecek atıkları ve atıkların birikmesi; haşaratı-
böcekleri, sinekleri ve fareleri insan yaşam 
alanlarına çekti.

• Biriken insan atıkları su kirliliği riskini ciddi olarak 
arttırdı.

• Açılan tarlalar ve evlerin etrafındaki az miktardaki 
su birikintileri sivrisinekleri arttırdı ve sıtma gibi 
hastalıkların döngüsünü sağladı.

• Sulama amaçlı kanallar parazitleri yaydı. 
• Hepsinden daha önemlisi hayvanlarla iç içe 

yaşanmaya başlanması uyum sağlayabilen hayvan 
enfeksiyonu geçişlerini arttırdı. 

• Ormandan açılan tarlalar ve meralar, bataklıklar, 
bazı mikroorganizmaların seçilmesi, savaş ve 
kıtlık dönemlerine has değişimler enfeksiyon 
etkenlerinin yaygınlığını daha da arttırdı. 

• Bu dönemde mikroorganizmalar üreyecekleri 
yeterli büyüklükte bir insan nüfusu bulabildiler:
‒ Nüfusun artış trendi
‒ Yerleşim yerlerinin büyüme trendi
‒ Büyük yerleşim yerlerinin oluşmaya başlaması
‒ Gruplar arasında ticaret ve takas ağları yoluyla 
temas  

• Uyum-mutasyon yoluyla, insan vücuduna 
yerleşebilen, enfeksiyona yol açabilen hastalıklar 
süreç başlangıcından itibaren artarak devam etti. 

• Uygarlıklar döneminde büyük kentler gelişmeye 
başlamadan önce ancak kısa süreli ve yerel 
ölçekte salgınlar yaşanıyordu. Adalarda 
yapılan araştırmalar nüfusu 250 binden az olan 
topluluklarda kızamık gibi hastalıkların kendi 
kendine yok olduğunu göstermektedir. 

• Yeterli büyüklüğe sahip kentler MÖ 500’den 
itibaren kurulmaya başlandı. Ticaret ve seyahat te 
etkili oldu. 

• MÖ 200-MS 200 arasında İpek Yolu ve Baharat 
Yolu’nun tam olarak işlerlik kazanmasıyla 
hastalıkların Avrasya’da yaygın dolaşımı başladı. 

• Afrika’nın ve Güneydoğu Asya’nın tropikal 
enfeksiyonlarının sömürge döneminde başta 
Amerika kıtası olmak üzere diğer bölgelere 
yayılması bulaşıcı hastalıkları oldukça arttırdı.

• Endüstrileşme ile devasa şehirlerin kurulması 
bulaşıcı hastalıklar için uygun nüfus büyüklüğünü 

sağladığı gibi, kötü barınma, beslenme ve hijyen 
şartları, çevre kirlilikleri (su, hava ve toprak kirlilikleri), 
tıbbi müdahale ve bakım enfeksiyonları ile enfeksiyon 
hastalıkları zirve yaptı.

Bulaşıcı Hastalıklarda Zoonoz Kökenin Önemi

İnsan mikroorganizma florası oldukça dinamik bir 
süreçte gelişerek-değişerek günümüzdeki haline ulaştı. 
Hayvanlar ise oluşum bakımından insanlardan çok eski 
dönemlerde ortaya çıktıklarından, onlardan çok önce 
ortaya çıkan mikroorganizmalarla ilişkileri de çok eski 
idi ve mikroorganizma floraları büyük ölçüde istikrar 
kazanmıştı. Bazı mikroorganizmalar ise hayvanların 
aleyhine olarak hastalık yapabilme karakterinde 
idiler ve hayvanların ölümüne yol açabiliyorlardı. 

Harita 1 
Bulaşıcı Hastalıklarda Kritik Eşik: Yerleşik Hayat 
ve Hayvan Evcilleştirilmesi (17) 

Hayvan- hayvan ilişkileri, yakın türlerden 
başlayarak zaman içerisinde mikroorganizma 
uyumlarını sağladı ve hayvanlar arası enfeksiyon 
etkeni transferleri süreç içinde gerçekleşti.  

Milyonlarca yıl süren bu dönemlerden sonra 
insan da bu döngüye dâhil oldu. Uyum 
sağlayabilen enfeksiyon etkenleri hayvanlardan 
ve az miktarda da doğrudan çevreden insana geçti.  

Süreç kolay olmadı. Çoğunlukla 2 türün yararına olacak 
şekilde simbiyöz bir ilişki ortaya çıkmakta gecikmedi 
ancak bu ilişki bazen kommensal-parazitik veya patojen 
ilişkiyi de barındırdı. Ancak yine de insanlarla hayvan 
faunası arasındaki yaygın ve sıkı ilişkinin asıl dönemi 
olan hayvan evcilleştirme ve yetiştirme dönemine kadar 
enfeksiyon hastalıkları çok yaygınlık kazanamadı. 

İnsan enfeksiyon hastalıklarının %90’ından fazlası 
zoonoz kökenlidir ve birçoğu zoonoz karakterini 
kaybederek insan-insan insan hastalığı haline 

13
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Tablo 7: Hayvan Rezervuarı Ortaya Konan Bazı Enfeksiyonlar (4,7,18,19)

Hastalık Temel Rezervuar/Vektör Ara Konak ve Rezervuarlar
Ebola Afrika meyve yarasaları Maymun, Domuz
Marburg Afrika meyve yarasaları Maymun
Lassa Kemirgenler
Güney Amerika Kemirgenler Yarasa, sivrisinek 
Hanta Kemirgenler Artropodlar
Rift Vadisi Koyun, Sivrisinek (Aedes ve diğer)
Sarı Humma Maymun, Sivrisinek (Aedes, vb.)
Dengue ateşi Sivrisinek (Aedes) Maymun

KKKA Kene (Hyalomma türleri)
Büyük ve küçük memeliler, yerde 
beslenen kuşlar

Omsk Kemirgen/kene (Ixodes) Küçük memeliler
Kyasanur Kene (Ixodes) Küçük memeliler
Alkhumra Kene? Koyun, keçi, deve
Hendra Yarasalar Atlar
Nipah Yarasalar Domuzlar
Kızamık İnsan (öncesinde sığır ve köpek)
Kabakulak İnsan (öncesinde yarasa ve domuz)

Çiçek Eradike (insan öncesinde sığır)

Difteri İnsan (öncesinde sığır)
Boğmaca İnsan (öncesinde hayvan ve toprak?)
Tüberküloz İnsan ve hayvan (geviş getirenler)

Tifo İnsan (öncesinde hayvan)

Sifiliz İnsan (öncesinde hayvan)

Tetanoz İnsan (öncesinde hayvan)

Grip İnsan ve hayvan (domuz, kanatlı)

Nezle İnsan (öncesinde at ve yarasa)

Lepra İnsan (öncesinde armadillo, manda)

Sıtma İnsan (öncesinde kanatlı, maymun)

Rotavirüs İnsan (öncesinde kuşlar ve memeli hayvanlar:  
öz. sığır ve domuz)

Veba İnsan ve hayvan (kemirgenler) Pire

Tifüs İnsan ve hayvan (kemirgenler) Bit

Hepatit B İnsan

HIV İnsan (öncesinde maymun)

Dang humması İnsan (öncesinde maymun)

Sarı humma İnsan (öncesinde maymun)

Kolera İnsan (öncesinde omurgasız su canlıları)

Chagas Yarasa

14
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gelmiştir (kızamık, boğmaca, difteri, grip,…). 

Önemli patojenlerin ise neredeyse tamamına yakın 
hayvan kökenlidir. Ancak bu hastalıkların yerleşmesi 
binlerce yıl içinde gerçekleşti.
• Köpeklerle 65
• Koyun ve keçilerle 46
• Domuzlarla 42
• Atlarla 35
• Kümes hayvanlarıyla 26 ortak enfeksiyon 

hastalığını paylaşmaktayız (4,6,18). 

Grafik 3: Zoonotik Hastalık Dinamiği için Taksonomi: 5’li evre (18)

Son 100 yılda insanlarda enfeksiyona yol açabilen 87 
(51’i 1980 sonrası) yeni mikroorganizma bulunmuştur. 
Bu mikroorganizmaların dağılımı; 61 virüs, 11 bakteri, 
9 mantar, 5 parazit (3’ü  mikroparazit, 2’si barsak 
paraziti), 1 prion şeklindedir. Virüslerin 25 kadarı yeni 
viral kanamalı ateş etkenidir. Yeni görülen salgınlarda 
virüslerin ağırlığı ile konak sayısı ve çoklu konak 
özelliği de artmaktadır. Son yıllarda ayrıca yarasa, 
maymun gibi yaban hayvanları geçişli enfeksiyonların 
ağırlığı da artmaktadır (6,19-23)

Grafik 2: Son yıllarda tanımlanan salgınlar (24)
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I. Evre: Hayvan enfeksiyonları 
II.-IV. Evreler: Zoonotik enfeksiyonlar (insan-hayvan arası geçebilen enfeksiyonlar)
     Evre II patojenler: Batı Nil virüsü veya Brucella abortus gibi, hayvanlardan insanlara geçerek 'birincil'     
     enfeksiyonlara yol açabilen ancak insandan insana ('ikincil') bulaşma sergilemeyenler 
     Evre III patojenler: Maymun virüsü ve Leishmania infantum gibi evre III patojenleri hayvanlardan insanlara
     geçiş ve sınırlı insan-insan geçişi 
     Evre IV patojenler: Rezervuarları hayvanlar olan ve insanlarda kendi kendini idame ettiren salgınlara neden 
     olabilenler; Yersinia pestis (veba) ve pandemik influenza gibi. 
V. Evre: İnsan enfeksiyonları (insan-insan geçişi olan enfeksiyonlar)

Grafik 4: Zoonozlarda salgın dinamiği (25)

Tablo 8: Zoonoz çeşitliliği ve riskini etkileyen temel faktörler: (4,6,19-21,23,26-28)

• Arazi kullanımı ve tarımsal uygulama değişiklikleri
• İnsan demografisi ve sosyal davranış değişiklikleri
• Kötü toplum sağlığı
• Hastaneler ve Tıbbi Uygulamalar
• Mikrobiyal uyum ve değişim 
• Gıda ve su kaynaklarının kontaminasyonu
• Uluslararası seyahat
• Halk sağlığı programlarının yetersizliği
• Uluslararası ticaret
• İklim ve ekosistem değişiklikleri
• Etkin aşı ve koruyucu ilaç kullanımının yaygınlığı
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Tablo 9: Yeni Salgınların Çıkışında Etkili Olan 
Faktörler (4,19,21,26,27,29,30,31-33)

* İklim değişiklikleri-düzensizlikleri
 – Aşırı sıcaklıklar ve su yetersizliği
 – Yağmur rejimi (kuraklık, sel, su baskınları)
 – Sivrisinek ve kemirici artışı

* Demografik ve insan davranış değişiklikleri
 – Nüfus artışı 
 – Köyden kente göç
 – Kentlerin büyümesi ve devasa kentler 
 – Cinsel davranış değişiklikleri 
 – Madde bağımlılığı, vd.
 – Ayaklanmalar, göçler

* Sosyoekonomik faktörler: 
– Göçler, 
– Mevsimlik işçiler, Yoksulluk vb.

* Ekolojik değişiklikler 
– Yaban hayatı alanının genişlemesi veya daralması
– İnsan-hayvan ilişkilerinde değişim
– Hayvan, kuş ve deniz canlıları gibi konaklar
– Hayvanların ve kuşların göç karakterleri
– Yaban hayatını etkileyen müdahaleler
– Sokak hayvanlarında artış

MİKROORGANİZMALAR VE SALGINLARIN BAŞLAMA MEKANİZMALARI 

– Toprak özellikleri ve arazi kullanım değişiklikleri
– Biyosistem etkisi
– Baraj projeleri ve sulu tarım faaliyetleri
– Orman azalması-artması
– Seller-kuraklık
– Artropod rezervuarlar ve vektör yayılımı

* Hijyen ve sanitasyon eksikliği

* Hastane tedavileri ve direnç problemi (kan 
transfüzyonu, doku-organ nakli, bağışıklığı 
baskılanmış kişi artışı, antibiyotik direnci)

* Küresel ticaret
– Gıda ve yem
– Hayvanlar ve kuşlar
– Cansız taşıyıcılar

* Küresel seyahat

* Savaşlar

* Teknoloji (gıda teknoloji değişimi, ilaçlar)
* Laboratuvar tetkik imkânlarının artması 
* Hastalık bildirimlerinde duyarlılık artışı
* Laboratuvar çalışmaları, biyoterörizm-biyolojik  
silah çalışmaları

* Mikrobiyal adaptasyon ve değişim

Şekil: Zoonoz Hastalıklarda Etkili Faktörler (19)
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Bulaşıcı hastalıklar insanlık tarihinin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Yerleşik hayata geçilmesinden itibaren 
salgın hastalıklar artmış ve insan hayatının bir parçası 
haline gelmiştir. İlk çağlardan itibaren değişik bulaşıcı 
hastalıklar kaynak aldığı yerden ticaret, seyahat, göç 
ve savaşlar yoluyla ülkeden ülkeye yayılmıştır. Büyük 
çaptaki salgın hastalıklar Orta Çağ’da görülmeye 
başlamış ve zaman içinde çeşitlenmiştir. En yaygın ve 
yıkıcı salgınlar; veba, grip, kızamık, kolera, tüberküloz, 
sıtma ve çiçek hastalıklarından çıkmıştır. Bulaşıcı 
hastalıklar, insanlık tarihinde önemli değişikliklere 
sebep olmuş; kimi zaman güçlü iktidarları iktidardan 
düşürerek tarih sahnesinden silinmesine yol açıp yeni 
güçlerin önünü açmış, kimi zaman üretim ilişkilerinin 
değiştirilmesine sebep olmuş, kimi zaman da yeni inanç 
ve mezheplerin doğuşuna yol açmıştır (1-7).

TARİHTE YAŞANMIŞ ÖNEMLİ SALGINLAR

Sıtma 

Geçmişi birçok enfeksiyon hastalığına göre daha 
eskidir. İlk başlangıcı, gezici ve avcı-toplayıcı döneme 
kadar gidebilir. İnsanlık tarihi boyunca yaşayan 
insan sayısının 108 milyar olduğu ve 52 milyarının 
sivrisinek yoluyla bulaşan hastalıklardan (büyük kısmı 
sıtma) olduğu tahmin edilmektedir. Dinozor cinsi 
iri memelilerin ortadan kalkmasında sivrisineklerin 
taşıdığı hastalıklar da rol oynamıştır. Pers ordularının 
Yunan istilasında, Kartacalı Hannibal’in Roma 
istilasında başarısızlıklarının önemli sebepleri arasında 
sivrisinek hastalıkları da önemli rol oynamıştır. Anadolu 
medeniyetlerinden Hitit ve Frig’lerin çökmesinde 
önemli etkisi olmuştur. Makedonyalı İskender’in 
de Babil’de sivrisineklere bağlı enfeksiyondan 
öldüğü yaygın bir kanıdır. Kuş ve maymunlarla 
ilişkili bir hastalık iken insanlara uyum sağlamıştır. 
Sivrisinekler vektördür. Güneydoğu Asya’da görülen 
ve maymunlardan geçen Plasmodium knowlesii dışında 
zoonoz karakterini kaybedip, sivrisineklerin aracı 
olduğu insan-insan geçişli bir hastalık halini almıştır.  

Sıtma salgınları zaman zaman şiddeti artan kanıksanmış 
enfeksiyonlar sınıfında olup, büyük çoğunluğu Afrika’da 
olmak üzere yılda 219 milyon vaka görülmekte ve 
yaklaşık 400.000 ölüme yol açmaya devam etmektedir. 
Tropikal ve subtropikal bölge hastalığıdır. Küresel 
ısınmalar ve iklim düzen sizlikleri vektörü yayılımını 
arttırmaktadır. Halen özellikle Afrika, Güney Asya ve 
Güney Amerika’da önemli hastalık ve ölüm nedenleri 
arasındadır (1,7-13). 

Tüberküloz

Etken bir bakteridir. Sığır kökenli olup, evcilleştirilme 
sonrası insana uyum sağlamış ve tedavisi bulunana 
kadar çok sayıda insanın ölümünden sorumlu olmuştur. 
Sularda, otlaklarda, çamurda ve samanda bol miktarda 
bulunabilen bu bakterinin insanlara geçmesi, sığırların 
evcilleştirilmesiyle başlamıştır. Mycobacterium bovis 
özellikle boyun lenf bezleri ve kemikleri tutarken, 
zamanla yapısı kısmen değişerek daha çok akciğerleri 
tutan Mycobacterium humanus haline dönüşmüştür. 
Eski Mısır’da mumyalanmış cesetlerde bu hastalıkla 
ilgili kanıtlar bulunmuştur. Hipokrat hastalığı tarif 
etmiştir. Şimdiye kadar kanıtlanmış ilk hasta Nil 
nehri kıyısında MÖ 3.000 yıllarında yaşamış genç bir 
kızdır. Bazı Firavunların mumyasında Pott absesi de 
tespit edilmiştir. MÖ 1500-500 ve 500-0 yıllarında Nil 
nehri vadisinde iki büyük tüberküloz epidemisi tespit 
edilmiştir. Bu salgınlardan sonra hastalığın görülme 
oranı ani olarak düşmüş, MS 500-1500 yıllarında 
Kuzey Amerika’da ve son 1000 yılda Avrupa’da çeşitli 
epidemiler yaşanmıştır. Bu dalgalı seyirde bağışıklık 
sistemi, sosyo-ekonomik durumlar ve hastalığın 
doğal seyri etkili olmaktadır. Nüfus artışı, göçler, 
yoksulluk ve sanayi devrimi bunların en önemlileridir. 
On dokuzuncu yüzyıl başlarında Avrupa nüfusunun 
%70’inin tüberkülozlu olduğu tahmin edilmektedir. 
Güney Amerikalı, Güney Afrikalı ve Yeni Zelandalı 
yerliler, vb. sömürge döneminde tüberkülozdan çok 
olumsuz etkilenmişlerdir.

Tüberküloz toplumları içeriden kemiren ve zaman 
içinde çökerten bir karaktere sahiptir. Halen de 
dünyada yaygın bir enfeksiyondur. Her yıl yaklaşık 
10 milyon yeni vaka görülmekte ve 1,5 milyon kişi 
kaybedilmektedir. Dünya nüfusunun ¼’ü tüberküloz 
basili ile enfektedir. Bu kişilerin hayatlarının herhangi 
bir safhasında hastalığın başlama ihtimali yaklaşık 
%10’dur. Daha çok bağışıklık sisteminin zayıfladığı 
dönemlerde hastalık aktif hale geçmektedir. Yavaş 
seyirli ve uzun süreli bir hastalık olduğundan klasik 
salgın özelliği göstermez. Yavaş ve kararlı bir şekilde 
yayılır. Bununla beraber sönüp ortaya çıkan bir hastalık 
olmayıp süreklilik gösterdiği için en fazla ölüme yol açan 
hastalıklardandır. Sosyoekonomik açıdan gelişmemiş 
toplumlarda; okullar, ordular, fabrikalar, sıkışık 
ortamlar, beslenme yetersizlikleri ve eğitim düzeyinin 
düşüklüğü riski arttıran temel faktörlerdir(1,3,4,6,7,12,14-16). 
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görülmekle birlikte 600 yıl kadar sessizlik dönemi 
oldu. Ancak dönüşü tam bir kabustu! Kara veba salgını 
Rusya’da başladı ve 1331’de Çin’e geçti. Ticaret 
yolları ve Moğol orduları ile 1346’da Kırım üzerinden 
Akdeniz’e ve Avrupa’ya (Grönland’a kadar) yayıldı. 
1350’de tekrar doğuya dönerek Moskova’ya ulaştı. 
Pnömonik seyir de yüksek olduğundan bulaşma ve ölüm 
hızı çok yüksekti. Avrupa ve Akdeniz nüfusunun 1/3’ü 
kaybedildi. Mısır, Hindistan, Afrika ve Arap ülkelerine 
de yayıldı. Aileler yok oldu, topluluklar çöktü, yerleşim 
yerleri ıssızlaştı, toplumsal çözülmeler yaşandı. Sonraki 
350 yıl boyunca çeşitli aralıklarla küçük-orta ölçekli 
salgınlar yaşanmaya devam etti. 17. yy sonlarından 
itibaren veba, Kuzeybatı Avrupa’dan çekildi ve son 
büyük Avrupa salgını 1720-21’de Marsilya’da (ölüm 
%50) ve 1770-71’de Moskova’da görüldü (ölüm %50). 
Güneybatı Asya, Mısır ve Hindistan’da daha uzun 
süre görülmeye devam etti. 1894’te Çin İç savaşında 
ortaya çıktı. Hindistan, Avustralya, Güney Afrika 
ve Amerika’ya yayıldı. Günümüzde sadece Avrupa 
kemirgenlerinde veba görülmemektedir. Halen sınırlı 
insan vakaları var ve vakaların büyük kısmı Afrika ve 
Doğu Orta Asya’dan (%8 ölüm hızı) (1,3,7,17-20).

Fotoğraf: 1918 Grip Pandemisi, ABD (Kaynak: Time)

Grip 
Domuz ve kanatlı kökenlidir. 1510 yılından önce 
(1350?) kayıtlı grip salgını yoktur. 1510, 1557, 
1587 yıllarında Avrupa salgınları meydana geldi. 
17. yy’da etkisi azaldı, salgın görülmedi. 18. yy’da 
süreklilik kazandı (1781-82’de büyük salgın oldu). 
19. yy’da 3 büyük salgın oldu (1830-31, 1833, 1889-90). 
Yaşanan en ciddi grip salgını 1. Dünya Savaşı sonunda 
görüldü (1918-19). ABD’de başlayıp yayıldı. 

Hastalık 3 dalga halinde tüm dünyayı etkiledi. En 
şiddetlisi 2. dalga idi. İlk dalga 2018 Mart ayında 
Kansas’ta (ABD) başladı. ABD’nin 1. Dünya Savaşına 
katılmasıyla Nisan ayında Batı Avrupa’ya ve Çin’e 
sıçradı. Haziran ayında hastalık Hindistan’a varmıştı. 
Ağustos 1998’de Fransa’da 2. dalga başladı ve tüm 
dünyaya yayıldı. Ocak 1919’da salgın Avustralya’yı

Kızamık 

Sığırlardaki rinderpest (sığır vebası, çor) ve  
köpeklerdeki distemper (morbilli, viral gençlik hastalığı) 
kökenlidir. Kızamık salgınlarının tam olarak nerede 
başladığı net olmamakla birlikte, Roma imparatorluğu 
topraklarında ilk kızamık salgını MS 251-256 yılları 
arasında görülmüştür. Roma topraklarında hastalığın 
en etkili olduğu dönemde günde yaklaşık 5000 ölüm 
olduğu tahmin edilmektedir. Bilahare Avrasya’da 
kızamık salgınları mutat hale gelmiştir. Çocukluk 
çağı hastalığına dönüşünceye kadar milyonlarca 
ölüme yol açmıştır. Yaygın aşılama ölüm vakalarını 
azaltmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde ölümler 
engellenebilmiş değildir (1-7,16).

Çiçek 

İnek memesinde görülen bir tür çiçek hastalığından 
türeme olup, insana uyum sağlamıştır.

İlk çiçek salgını MS 161-62’de Çin’de başlayıp, 165’te 
Akdeniz havzasına-Roma topraklarına yayılmış, 
Akdeniz havzasında hastalığa yakalananların 1/3’ü 
ölmüştür. MS 310-312 yılları arasında tekrar çiçek 
salgını görülmüş ve bu kez hastalığa yakalananların 
%40’ı ölmüştür. Salgın deve kervanlarıyla Afrika’ya da 
yayılmıştır. 735-737 yılları arasında Japonya’da yaşanan 
salgın %60 ölümcüllükle seyretmiştir. 1500’den sonra 
hastalık Avrasya’da daha az ölümcül hale gelerek, yavaş 
yavaş çocukluk çağı hastalığına dönüşmüştür. Amerika 
kıtasının keşfinden sonra yaşananlar ise tarihin yaşadığı 
en büyük trajedilerdendir. 17.-18. yy’larda Avrupa’da 
yılda yaklaşık 400 bin ölüm (hastalığa yakalananların 
1/3’ü) görülmüş ve körlük vakalarının 1/3’ünün sebebi 
olmuştur. Hastalığa yakalanıp hayatta kalanların 
¾’ünde yüzde çiçek bozuğu oluşmaktaydı. 18. yy 
başlarında Avrupa’da aşı (Osmanlılardan öğrenilerek) 
ilk kez uygulamaya başlandı. Ancak 1950’lerde bile 
dünyada 50 milyon kişi hastalığa yakalanmaktaydı. 
20. yy’da yaklaşık 300 milyon kişi bu hastalıktan öldü. 
Hastalık yaygın aşı kullanımı ile yaklaşık 40 yıldır 
eradike edilmiştir (1-7,17).

Veba 

Fareler ve fare pireleri kaynaktır. Bilinen ilk salgın 
MS 540’ların başlarında Roma topraklarında 
yaşandı. Hindistan’dan Mısır’a oradan başkent 
Konstantinopolis’e ulaştı. Nüfusun 1/3-1/4’ü öldü 
(günde ort. 10 bin ölüm). 610 yılında hastalık 
Hindistan’dan Çin’e de yayıldı ve Çin toplam 
nüfusunun ¼’ü öldü. 770’li yıllara kadar küçük salgınlar
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etkilemeye başlamıştı. 1,5 yıllık sürede salgın tüm 
dünyayı etkiledi ve 1. Dünya Savaşından daha fazla 
ölüme yol açtı. Hastalığı geçirenlerde ölüm hızı 
binde 5-60 arasında oldu. 1919 Nisanında salgın sona 
erdiğinde, yaklaşık 50 milyon (20-70 milyon) insan 
ölmüştü (Hindistan’da: 18,5 milyon, ABD’de: En 
az 675 bin, Sovyet Rusya’da: 440 bin,  İngiltere’de: 
250 bin, Fransa'da 240 bin, İtalya'da 390 bin, vd.). 
1933, 1957, 1968, 1977, 2009-2010 yıllarında da grip 
pandemileri yaşandı ve her pandemide yaklaşık 1 
milyon insan kaybedildi. Grip halen mevsimsel hastalık 
şeklinde görülmeye devem etmektedir (1,7,17,19,21-25).

Amerika Kıtasının Keşfinden Sonra Görülen 
Salgınlar: Amerika kıtası diğer kıtalardan izole 
olmanın ve lama dışında evcil hayvanların olmamasının 
bulaşıcı hastalıklar bakımından avantajını yaşadı ama 
keşfedilene kadar! Avrasya’da yaygın olarak yaşanan 
hastalıklardan hiçbiri (başta çiçek ve kızamık olmak 
üzere) kıtada yoktu ve keşiften sonra yaşananlar 
korkunç oldu. 1519’da Antiller yoluyla çiçek kıtaya 
ulaştı ve yayıldı. Etkisi korkunç oldu. O kadar ki ölenler 
gömülemiyordu bile! Cesetler sokaklarda çürüdü, 
aileler yok oldu. Kurtulanlar ya kör oldu veya çiçek 
bozuğu yüze sahipti artık…

Çiçeği takiben 1530-31’de kızamık, 1546’da tifüs 
salgınları ortaya çıktı. Sonra diğerleri sökün etti: Sıtma, 
Sarı Humma, Dang humması, Zika, Hanta… Bir kısmı 
tutundu. 

Aztek imparatorluğunun nüfusu 1500’de yaklaşık 20 
milyon iken (aynı dönemde Avrupa nüfusu 80, İngiltere 
nüfusu 5 milyon idi), 1600’de 1 milyonun altına düştü. 
İnka nüfusu 1500’de yaklaşık 11 milyon  iken, 1600’de 
1 milyonun altına düştü. Karayip nüfusu 6 milyon iken 
tamamen yok oldu. 

Peki mikroplar neden bu kadar tek taraflıydı? 
İspanyollar hastalıklarını yerlilere bulaştırdılar da 
neden bunun tersi olmadı? 
• İnsanlar için ölümcül olabilen birçok hastalık evcil 

hayvanlardan bulaşmış hastalıklardı ve binlerce 
yıl içinde eski dünya insanları büyük ölçüde kısmi 
bağışıklığa sahip olmuşlardı.

• Amerika kıtasında ise Lama dışında evcilleştirilmiş 
hayvan yoktu.

• Lamalar Avrupalıların inekleri ve koyunları 
gibi değildi. Lamalar sağılmıyor, büyük sürüler 
şeklinde tutulmuyor ve insanlara yakın kulübe ya 
da ahırlarda yaşamıyorlardı. Dolayısıyla lamalarla 
insanlar arasında önemli bir mikroorganizma 
alışverişi yoktu. 

• Amerika bizonu ise evcilleştirilebilmiş değildi.
• Lamanın dışındaki büyük çiftlik hayvanlarının 

tümünün anavatanı Avrasya ve Kuzey Afrika’ydı. 
Hiçbiri, Kuzey Amerika’da, Sahra Altı Afrika’da 
ya da Avustralya’da evcilleştirilmemişti. 

• Çiçek hastalığı Yeni Dünya’ya ulaştığında, Yeni 
Dünya’daki hiç kimsenin doğal bağışıklığı yoktu 
ve bu yüzden hastalıkla hem temas edecek hem de 
onu yayacak ve yayılan bu hastalığın bulaşacağı 
insan sayısı çok daha fazla idi (1-4,6-13,16,17,19).

Kolera

Son birkaç yüzyılda önemli salgınlara ve ölümlere 
yol açan Hindistan kökenli bakteriyel bir hastalıktır. 
Sömürge döneminde artan seyahat ve ticaretin de 
etkisiyle değişik ülkelerde önemli salgınlar yaşandı.  
İlk Kolera Pandemisi (1817-1824, Asya-Avrupa): 100 
binden fazla ölüm.

SALGIN TARİHİ 
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1812-1813 Napolyon’un Rusya seferi sırasında 500.000 
kişilik ordusu 30 bine kadar düşmüş (savaşabilecek 
1000 kişi) ve açlık ve soğuk yanında tifüs salgını da 
oldukça etkili olmuştur. 1847-1848 Kanada salgınında 
20 binden fazla kişinin ölümüne yol açmıştır. Avrupa 
kıta savaşları, 1854-1856 Kırım Savaşı, 1877-1878 
Osmanlı Rus Harbi, Balkan Savaşları gibi uzun süren 
birçok savaşın tabii sonucu olmuştur. 1. Dünya Savaşı 
ve sonrasında Rusya’da ortaya çıkan salgın özellikle 
Kafkas Cephesinde Osmanlı ordusuna da sirayet etmiş 
ve kitlesel savaşsız ölümlere yol açmış, 1917 yılında 
İstanbul’a da yayılmıştır. Bu savaş döneminde 20-30 
milyon kişinin tifüse yakalandığı ve 3 milyondan fazla 
insanın öldüğü tahmin edilmektedir. 2. Dünya Savaşı da 
tifüs salgınlarını tetiklemiş, savaşmayan ülkelerde bile 
salgın ortaya çıkmıştır. Tifüs savaş, açlık ve kötü hijyen 
şartlarıyla yakından ilişkilidir. Antibiyotik çağından 
sonra etkisi sınırlı kalmıştır. Halen kötü hijyenik 
şartları olan cezaevleri ve mülteci kamplarında küçük 
ölçekli salgınlar şeklinde görülebilmektedir (1,4,19,26).

Sarı Humma 

Etkeni bir virüstür. İlk kaynağı Güneydoğu Asya 
veya Afrika gibi gözükmektedir. Amerika kıtasına 
da yayılarak tropikal kuşağı yoğun etkilemiştir. 
Tanımlanan ilk salgın Karaiplerde 1648’de 
görülmüştür. Köle ticareti ile Amerika kıtasına 
geçtiğine inanılmaktadır. 17.-19. yy’larda Amerika 
ve Güney Avrupa’da önemli salgınlar ve ölümlere yol 
açmıştır. Aşısı olmakla birlikte günümüzde de inişli 
çıkışlı salgınlara yol açmaya devam etmektedir (1-4,7,9-

11,17).

Sifiliz (Frengi) 

Amerika kıtası kaynaklı olduğu iddiası kesinleşmemiştir. 
16. yüzyılda yavaş ilerleyici ancak etkili salgınlara yol 
açtıktan sonra giderek etkisini kaybetmiştir. Dünyada 
halen bazı yayılım odakları söz konusudur (1,7,12,17).

Poliomyelit

Eski Mısır döneminden beri bilinen bir hastalık 
olup Hiksosların yönetimde olduğu dönemde ilk 
küçük çaplı hastalık ortaya çıkmış gözükmektedir 
(MÖ 1580-1350). On dokuzuncu yüzyılın sonlarına 
kadar izole vakalar şeklindeydi ve erişkinler 
pek etkilenmemekteydi. Lokalize felçli çocuk 
felci salgınları, Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 1900’lerde ortaya çıkmaya başladı. 

Harita 2: İkinci Kolera Pandemisinin Yayılımı (7)

Üçüncü Kolera Pandemisi (1852-1860, Rusya-
İskandinavya, İngiltere): 1 milyondan fazla ölüm
Dördüncü Kolera Pandemisi (1863-1879, Ortadoğu-
Mısır-Rusya- Almanya)
Beşinci Kolera Pandemisi (1881-1896, Hindistan, 
Almanya) 
Altıncı Kolera Pandemisi (1899-1923, Avrupa, Asya, 
Afrika): 800 binden fazla ölüm.
Yedinci Kolera Pandemisi (1961-1975)
7. Pandemiden sonra yeni bir pandemi görülmemiş 
olmakla birlikte, özellikle savaş ve doğal felaket 
yaşanan bazı ülkelerde salgınlar yaşanabilmektedir 
(2007 Irak, 2008-2009 Zimbabve, 2010 Haiti, 2016 
Yemen, vb.). Ganj deltasında ise hastalığın endemik 
özelliği sürmektedir. DSÖ’ye göre dünyada her yıl 1,3-
4,0 milyon kolera vakası ve 21.000 ila 143.000 ölüm 
görülmektedir (1,2,7,17,19,26,27).

Tifüs (Lekeli Humma)

Riketsiya bakterileri etkendir. İnsan bitleri hastalığın 
bulaşmasında temel faktördür. Tedavi edilmediğinde 
%35’e ulaşan ölüm riski vardır. Doğu ve Orta Afrika, 
Orta ve Güney Amerika ile Asya’nın sınırlı bölgelerinde 
küçük odaklar hala mevcuttur.

Bilinen ilk büyük salgın olan Atina Vebası’nın 
(MÖ 429-426) tifüs olabileceği de düşünülmekle 
birlikte herhangi bir hastalık için kesinlik yoktur. Bu 
salgında Atina nüfusunun %25-35’inin öldüğü tahmin 
edilmektedir. 1489 yılında İspanya’da ortaya çıkan 
salgın ilk teyitli salgın olup 20 bin askerin ölümüyle 
sonuçlanmıştır. 1494 yılında İtalya işgalinde 30 
bin Fransız askeri tifüsten ölmüştür. Salgınlar tarih 
boyunca devam etmiş, özellikle uzun süren savaşlarda 
daha çok ortaya çıkmıştır. 16.-19. Yüzyıl arasında 
çok sayıda salgın yaşanmıştır. 1618-1648 (30 yıl) 
savaşlarında 8 milyon Alman bu hastalıktan ölmüştür. 
1643 İngiliz İç Savaşı’nda da binlerce kişi ölmüştür. 
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İlk tanımlanan salgın  1841 Louisiana salgınıdır. 2. 
tanımlanan salgın 26 vakadan oluşan 1893’teki Boston 
salgınıdır. 1916 yılında yaşanan, New York merkezli 
salgında ise 27.000’den fazla vaka ve 6.000’den fazla 
ölüm raporlandı. 1940-1950’lerden itibaren birçok 
ülkede salgınlar mutat hale geldi. 1949 salgınında, 
ABD’de hastalıktan 2.720 ölüm meydana geldi ve 
42.173 vaka bildirildi. Kanada ve Birleşik Krallık da 
etkilendi. 20. yüzyıldan önce, çoğu vaka 6 aydan 4 yaşına 
kadar olan çocuklarda görülüyor ve hafif semptomlarla 
geçirilen hastalıktan sonra bağışıklık oluşuyordu.19. 
yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında gelişmiş 
ülkelerde, su sanitasyonu iyileştirilmiş kanalizasyon 
sistemleri ve daha iyi hijyen uygulamaları hastalık 
yaşını yukarı çekti ve felçle sonuçlanan klinik görünüm 
ve ölümler arttı. Çocuklarda çocuk felcine bağlı felç 
1000 vakadan birinde gelişirken, yetişkinlerde 75 
vakadan birinde meydana gelmektedir. 1952 ABD 
salgınında raporlanan 57.628 vakadan 3.145’i ölmüş ve 
21.269’unda geçici veya kalıcı felç meydana gelmiştir. 
1950’li yıllardan itibaren geliştirilen aşıların yaygın 
kullanılmasıyla global polio eradikasyon hedefine 
yaklaşılmıştır (7,28,29-31).

Lepra (Cüzzam)

MÖ 3. bin yıldan beri bilinen bir hastalıktır. Kaynak 
Doğu Afrika ve Yakın Doğu olup dünyaya göç yolları 
ve seyahatlerle yayılmıştır. Belgesel kanıtlar, eski Çin, 
Mısır, Ön Asya, Yunan ve Hindistan medeniyetlerinde 
hastalığın tanındığını göstermektedir. Ortaçağda yaygın 
bir hastalık iken giderek etkisini yitirmiştir. Sosyal 
ayırımcılığın sembolü olmuş bir hastalıktır (1,7,17,32,33).

Endüstri Çağında Salgınlar

Endüstri çağında mikroganizmaların keşfine kadar, 
artan nüfus-altyapı bozukluğu-kötü sanitasyon ve 
hijyen şartları-artan hava kirliliği ve kötü beslenme 
salgınları daha da arttırdı. Mikrooorganizmaların 
keşfi, aşılamalar, antibiyotiklerin bulunması, hijyen 
ve sanitasyon önlemleri bu kötü duruma önemli 
müdahaleler oldu ve salgınlar süratle azalma trendine 
girdi (1-12). 

HIV-AIDS

İlk kez 1981 yılında ABD’de bir grup homoseksüel 
erkekte farklı pnömoni etkeni ve kaposi sarkomu tespit 
edilmesi ile gündeme gelmiş, 1983 yılında etken HIV 
izole edilmiştir. Kan ve kan ürünleri nakli, cinsel yol, 
iv madde kullanımı ve doğum yoluyla bulaşla vaka  
sayıları giderek artmış ve tüm dünyaya yayılmıştır.

Dünyada HIV riski yüksek olan insanlar kilit 
topluluklar olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu 
topluluklar; homoseksüel erkekleri, enjeksiyonla 
madde kullananları, cezaevlerindeki ve diğer kapalı 
ortamlardaki insanları, seks işçileri ve müşterileri ile 
transseksüel insanları içermektedir. (35) Bu hastalıktan 
kaybedilen kişi sayısı 33 milyonu aşmış olup, 2019 
yılında 1.7 milyon yeni vaka bildirimi ve 690 bin 
ölüm bildirimi yapılmıştır. 2019 yılı sonunda 38 
milyon kişinin HIV (+) olarak hayatta olduğu, 25,4 
milyonunun antiretroviral tedavi alabildiği tahmin 
edilmektedir. Etkili antiviral ilaçlarla ölümler 
azalmaya başlamış olmakla birlikte, Afrika’da ilaçlara 
ulaşamayan geniş topluluklar söz konusudur (34,35).

Günümüz Salgınları
Girişimsel tıbbi işlemler ve artan tıbbi müdahaleler, 
dirençli mikroorganizmaları arttırınca, bu kez sağlık 
hizmeti ilişkili enfeksiyonlar hızla artmaya başladı. 
İnsan nüfusunun artışı ve ekolojik değişikliklerle 
virüs ağırlıklı salgınlar daha sık görülmekte olup, 
çeşitlilik de artmıştır (Ebola, Zika, Viral Kanamalı 
Ateşler, Chikungunya, Batı Nil Ateşi, SARS, MERS, 
COVID-19, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, vb.) 
(12,36,37).

Corona Virüs Enfeksiyonları

Corona virüslerin 4 türü vardır (Alfa, Beta, Gama ve 
Delta Corona virüs). İnsanlarda, memeli hayvanlarda 
(deve, sığır, domuz, kedi, köpek, fare, yarasa, vd.) 
ve kanatlılarda hastalıklara yol açabilirler. Corona 
virüslerin insanlarda hastalık etkeni olabildiği ilk 
kez 1965’te ortaya konmuştur. Hayvanlarda hastalık 
etkeni olabildiği ise çok önceden bilinmekteydi. 

Son yıllarda ortaya çıkan 3 alt türü hariç insanlarda 
genellikle hafif seyirli enfeksiyonlara yol açarlar. Beta 
corona virüsler özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi 
yeterli olmayanlarda akciğerleri tutup pnömoniye yol 
açabilirler (12,38,39).

SARS

İnsanlarda genellikle grip benzeri ılımlı hastalıklara 
yol açan bir hastalık iken, 2002 yılı Kasım ayında 
Çin’in Guangdong eyaletinde başlayıp, Hong Kong, 
Tayvan, Kanada, Singapur, Vietnam başta olmak 
üzere Temmuz 2003’e kadar 37 ülkeye yayılım 
gösteren salgında 8422 kişi hastalanmış ve 916 kişi 
hayatını kaybetmiştir. (vaka ölüm oranı %10,9). 65 
yaş üstünde ise mortalite %50’lere ulaşmaktadır. (39)
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Damlacık yoluyla bulaşan ve ilk dönemde R0 değeri 
3 olarak hesaplanan hastalığın daha çok 2. haftasında 
bulaştırıcılığın görülmesi yayılımının sınırlanmasını 
kolaylaştırmıştır. Virüsün yarasa kökenli bir virüs olduğu 
anlaşılmış, bulaşmada misk kedisi, rakun, porsuk gibi 
ara hayvanların etkili olduğu ortaya konmuştur (12,38-43). 

MERS

Nisan 2012’de ise bu kez başka bir yeni tanımlanan 
corona virüsün etken olduğu MERS (Middle East 
Respiratory Syndrome) hastalığı ortaya çıktı. Ocak 
2020 itibari ile 2519 konfirme edilmiş MERS vakası ve 
866 ölüm (vaka-ölüm oranı: % 34.3) bildirilmiştir ve 
hastalık 27 ülkeye yayılmış durumdadır. Bu vakaların 
çoğu (2121) Suudi Arabistan’dan bildirilmiştir. 
Hastalık şiddetli akciğer tutulumuna yol açtığı için ölüm 
SARS’a göre çok daha yüksekti (SARS: %10,9 MERS: 
%34,4). R0 değeri <1 olan bu hastalık günümüze kadar 
düşük hızda devam etti. MERS birçok doku ve organı 
etkileme potansiyeli taşımaktadır.

Genetik tetkikler bu virüsün de yarasa kökenli olduğunu 
göstermiştir. Araştırmalar develer ve bazı hayvanların 
ara taşıyıcılar olarak bulaşmada rolleri olduğunu da 
ortaya koymuştur. 

Hem SARS hem de MERS enfeksiyonlarında etkili bir 
tedavi ve aşı olmadığı için, destek tedavisi ve bazı ilaç 
denemeleri ile sınırlı bir tedavi verilebilmiştir (39,44-47). 

COVID-19 Pandemisi

2019 yılı sonunda başlayıp tüm dünyayı etkisi altına 
alan SARS CoV-2 etkenli COVID-19 pandemisi ise 
devam eden bir pandemidir. 

Tarihte yaşanan salgınlar örnekleri verilen salgınlarla 
sınırlı olmayıp çok sayıda salgın söz konusudur. Salgın 
epidemiyolojileri farklı olan; sindirim sistemi yoluyla 
(Hepatit A, tifo, vb.) cinsel yolla-kan yoluyla  (Hepatit 
B ve C, vb.) bulaşan çok sayıda enfeksiyon yanında son 
yıllarda ağırlıkları artan viral kanamalı ateş grubunda 
yer alan hastalıklar önemli salgın nedenlerindendir.
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Tarihi Salgınların Sonuçları

• Sağlık Etkileri
• Kitlesel hastalık 
• Kitlesel ölüm ve sakatlık
• Sağlık hizmeti ihtiyacında olağanüstü artıştan 

dolayı hizmetin yetersiz kalması
• Malzeme ve ilaç tedarikinde noksanlık 
• Bakıma muhtaç olanların olumsuz etkilenmesi
• Sağlık harcamalarında artış 
• Sağlık personeli ve hasta yatağı-yoğun bakım 

yetersizliği
• Birey ve toplum psikolojisinin bozulması

Demografik Etkiler 

• Nüfus azalması 
• Nüfus yoğunluğunda azalma 
• Çocuk-genç-yaşlı nüfusta azalma, vb.

Ekonomik Etkiler 

• Üretimin azalması 
• Tarımsal üretimin azalması 
• Enflasyon artışı 
• Büyümenin azalması, gerilemesi
• İşsizliğin artması
• İktisadi araçların etkilenmesi
• Turizmin azalması
• Temel ihtiyaçların temin edilememesi, vb. 

Sosyal Etkiler

• Panik 
• İnsan ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi
• Sosyal faaliyetlerin azalması
• Ayırımcılık 
• Şehir hayatının olumsuz etkilenmesi
• Eğitimin olumsuz etkilenmesi
• Kamu personeli izinlerinin kaldırılması, yeni 

çalışma sistemi
• Sosyal kargaşa artışı, vb.

Siyasi Etkiler

• Bazı medeniyetlerin çökmesi, 
• Ortaçağda feodalitenin olumsuz etkilenmesi
• Kilise-dini yapılara güvenin azalması 
• Reform ve Rönesans’ın tetiklenmesi 
• Hanedanların-yönetimlerin değişmesi
• İsyanlar, huzursuzlukların artması, 
• Savaşların tetiklenmesi veya sona ermesi, vb.
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COVID-19 PANDEMİSİ: DÜNYADAKİ ZAMAN ÇİZELGESİ 

Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu 
Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut 
Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi 
hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük 
bir virüs ailesidir.

COVID-19 pandemisi 1918-1919 yıllarında yaşanan 
İspanyol Gribi sonrası yaşanan en büyük salgındır. 20 
Ekim 2020 tarihi itibariyle bildirimi yapılan vaka sayısı 
41 milyonu, ölüm 1 milyon 125 bini aşmış durumdadır.

COVID-19 pandemisinin dünyadaki zaman 
çizelgesinin incelenmesi, salgının gidişatı açısından 
önemlidir. Bu çalışma ile pandeminin kronolojik 
olarak önemli satırbaşlarını ele almaya çalıştık. 

Tablo -1:  Dünyadaki Zaman Çizelgesi

31 Aralık 2019: Çin, DSÖ’ye ülkede olağan dışı 
zatürre vakaları görüldüğünü bildirdi. Vakalar Hubei 
eyaletinin 11 milyon nüfuslu Wuhan kentindeydi.
01 Ocak 2020: Hastaların Huanan Deniz Ürünleri 
Pazarı’nda (farklı hayvan türleri satan bir canlı hayvan 
pazarı) çalıştığının ortaya çıkması üzerine pazar 
kapatıldı. Yeni virüsün SARS virüsü olmadığı ortaya 
çıktı.
07 Ocak 2020: DSÖ Korona ailesine mensup yeni bir 
virüsün bu hastalığa yol açtığını açıkladı ve bu virüs 
(nCoV) identifiye edildi.
10 Ocak 2020: Çin’den nCoV kaynaklı ilk ölüm 
bildirildi.
12 Ocak 2020: Çin dışında ilk teyitli vaka görüldü 
(Tayland ve Japonya). Her iki kişinin de yakın zamanda 
Çin’in Wuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi.
12 Ocak 2020: DSÖ virüse 2019-novel coronavirüs 
(nCoV) ismini verdi.
13 Ocak 2020: Tayland Halk Sağlık Bakanlığı, 
Wuhan’dan importe laboratuvarca doğrulanmış ilk 
yeni koronavirüs (2019-nCoV) vakasını bildirdi.
14 Ocak 2020: DSÖ, Çinli yetkililerin yeni tip 
koronavirüsün insandan insana geçtiğine dair bir kanıt 
bulamadıklarını açıkladı.
15 Ocak 2020: Çin CDC alarmı Level 1’e yükseltti (en 
yüksek seviye)
16 Ocak 2020: Japonya’da Wuhan temaslı ilk konfirme 
vaka bildirildi.
17 Ocak 2020: Wuhan’da 2. ölüm bildirimi yapıldı.
18 Ocak 2020: Çin’de Hubei eyaleti dışından da vaka 
bildirimleri oldu.
20 Ocak 2020: DSÖ koronavirüs raporunu yayınladı. 
Rapora göre virüs insandan insana geçmekteydi. Sağlık 
çalışanlarında nCoV varlığı gösterildi. Hong Kong, 

Singapur, Tayvan, Tayland, ABD, Rusya ve Vietnam 
Wuhan’dan gelen tüm yolcular için giriş taramasına 
başladıklarını bildirdiler.
23 Ocak 2020: Wuhan’da etkili karantina uygulaması 
başladı. Çin’de Hubei eyaleti dışında ilk ölüm bildirimi 
yapıldı. DSÖ yeni tip koronavirüsün Çin dışındaki 
insanlara yayıldığına dair kanıt bulunmadığını 
belirterek, “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilanı 
yapmayacağını açıkladı.
27 Ocak 2020: Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerinden 
ilk olarak Fransa’ya ulaştı. Karantinaya alınan üç 
hastanın da Çin seyahatinden döndükleri açıklandı.
30 Ocak 2020: DSÖ tarafından Küresel Acil Durum ilan 
edildi ve hastalığın adını 2019-nCoV akut solunumsal 
hastalık ( ARD) olarak duyurdu.
31 Ocak 2020: Rusya, İspanya, İsveç ve İngiltere’den 
vaka bildirimi oldu.
02 Şubat 2020: Çin dışında Filipinlerde nCoV kaynaklı 
ilk ölüm bildirimi oldu.
07 Şubat 2020: Salgını kamuoyuna ilk duyuran kişi 
olan Dr. Li Wenliang salgında öldü.
10 Şubat 2020: Çin’de ölü sayısı 908’e çıkarak, 2002-
2003 yıllarındaki SARS salgınındaki can kaybını aştı. 
Ülkede vaka sayısı 40 bin 171’e yükseldi.
11 Şubat 2020: DSÖ hastalığı COVID-19 olarak 
isimlendirdi.
14 Şubat 2020: DSÖ virüsü SARS-CoV-2 olarak 
isimlendirdi.
14 Şubat 2020: Fransa’da bulunan Çinli bir turist 
koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken bu, 
Avrupa’da salgın nedeniyle gerçekleşen ilk ölüm 
vakası olarak kayıtlara geçti.  Aynı gün Mısır hükümeti 
virüsün kendi ülkelerinde ortaya çıktığını duyurdu ve 
böylece virüs Afrika kıtasına da sıçramış oldu.
20 Şubat 2020: Güney Kore ilk, Hong Kong ise ikinci 
ölüm vakasının gerçekleştiğini duyurdu. İran ise ilk 
vakaların görüldüğünü doğrularken aynı gün içinde 
İran’dan iki ölüm haberi geldi.
24 Şubat 2020: Kuveyt, Bahreyn, Irak, Afganistan ve 
Umman ilk koronavirüs vakalarını açıkladı.
26 Şubat 2020: Suudi Arabistan Umre ziyaretlerini 
yasakladı. Küresel çapta can kaybı 2 bin 800’ü buldu 
ve vaka sayısı 80 bini aştı. Virüs, Norveç, Romanya, 
Gürcistan, Pakistan, Makedonya ve Brezilya’ya yayıldı.
27 Şubat 2020: Estonya, Danimarka, Kuzey İrlanda ve 
Hollanda’da ilk vakalar kaydedildi.
02 Mart 2020: Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus ilk 
koranavirüs vakalarını açıkladı.
05 Mart 2020: Salgın 84 ülkeye sıçradı. Vaka sayısı 
dünyada 95 bini geçerken, can kaybı sayısı 3 bin 30’u
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aştı.
11 Mart 2020: DSÖ pandemi ilanında bulundu. 
Türkiye’den ilk vaka bildirimi yapıldı.
12 Mart 2020: ABD’de ülke genelinde acil durum 
ilan edildi. ABD Avrupa Birliği Ülkelerine uçuşlarını 
durdurdu.
17 Mart 2020: Türkiye’de laboratuvar teyitli ilk ölüm 
açıklandı. Avrupa Birliği sınırlarını birlik dışı ülkelere 
kapattı.
18 Mart 2020: 3 bin 421 ölümün yaşandığı Avrupa, 
pandeminin beşiği olan Asya’yı geçti. Avrupa 
Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin 
mücadelede çok geç kaldığını itiraf etti.
19 Mart 2020: Salgının başladığı Çin’in Hubei eyaleti 
ve Wuhan kentinde yeni vakanın hiç görülmediği ilk 
gün yaşandı.
23 Mart 2020: DSÖ salgının ivme kazandığını bildirdi.
24 Mart 2020: Tokyo Olimpiyat Oyunları 1 yıl 
ertelendi.
25 Mart 2020: Çin’in Hubei eyaletinde sokağa çıkma 
yasağı kaldırıldı.
27 Mart 2020: Çin yabancılara ülkeye giriş yasağı 
koydu.
03 Nisan 2020: İsveç merkezli sağlık şirketi 
Mölnlycke, Çin’den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri 
milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından 
el konulduğunu açıkladı.
06 Nisan 2020: Hastalığa yakalanan İngiltere Başbakanı 
Boris Johnson yoğun bakıma alındı.
10 Nisan 2020: AB ülkeleri, COVID-19’un etkilerine 
karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette 
uzlaşı sağladı.
25 Nisan 2020: DSÖ, şu anki bilgilere göre antikorları 
olan kişilerin ikinci bir enfeksiyondan korunduğuna 
dair bir kanıt olmadığını duyurdu.
28 Nisan 2020: DSÖ, olağan aşılamanın mümkün 
olan her yerde sürdürülmesi ve aşı ile önlenebilen 
hastalıkların sürveyansının devam eden pandemi 
sırasında bozulmamasını sağlamak için ülkelere çağrıda 
bulundu.
29 Nisan 2020: Küresel düzeyde, doğrulanan toplam 
vaka sayısı 3 milyonu aştı.
02 Mayıs 2020: Laboratuvar teyitli vaka sayısı 212 
ülkede yaklaşık 3,5 milyona, ölüm 250 bine ulaştı.
3 Mayıs 2020: İspanya’da koronavirüs salgını 
nedeniyle 14 Mart’tan beri uygulanan olağanüstü halin 
kısmen yumuşatılması sonrası sokaklar spor yapanlarla 
doldu.
5 Mayıs 2020: COVID-19 kısıtlamalarını esnetmeye 
başlayan Fransa’da Avrupa Birliği ülkeleri, Schengen 
bölgesi ve İngiltere’den ülkeye girenlerin karantina

uygulamasına tabi tutulmayacağı açıklandı.  
10 Mayıs 2020: DSÖ, Anjiyotensin dönüştürücü enzim 
(ACE) inhibitörlerinin ve reseptör engelleyicilerinin, 
COVID-19’a bağlı ciddi akut solunum yolu hastalıkları 
üzerindeki etkisine dair mevcut kanıtları özetleyen 
bilimsel bir belge yayımladı.
11 Mayıs 2020: Suudi Arabistan 11 Mayıs’ta rekor 
düşük petrol fiyatları ve koronavirüs kaynaklı bir 
ekonomik çöküşle başa çıkmak için vatandaşlarına 
aylık çalışma kâğıdı ödemelerinin yanı sıra Katma 
Değer Vergisi’ni yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkararak sert 
kemer sıkma önlemleri uygulayacağını açıkladı. 
14 Mayıs 2020: Birleşmiş Milletler, koronavirüs 
pandemisinin dünya ekonomisini bu yıl yüzde 3,2 
oranında küçültebileceğini belirtti.
15 Mayıs 2020: Bangladeş’teki kamplarda yaşayan 
bir Rohingya mültecisinin ilk koronavirüs enfeksiyonu 
doğrulandı.
16 Mayıs 2020: Hindistan’ın koronavirüsü vakaları 
85.940’a ve ölüm 2.752’ye ulaşarak Çin’i geçti.
19  Mayıs 2020: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel 
Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya 
Sağlık Asamblesi’nin sanal bir toplantıya çağrılması 
sonrasında, ülkelerin küresel salgın tepkisine cevap 
olarak bağımsız bir inceleme sözü verdi.
21 Mayıs 2020: Johns Hopkins Üniversitesi verilerine 
göre, dünya çapında koronavirüs vakalarının sayısı 5 
milyona ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve 
Brezilya, vaka sayılarının en fazla olduğu 3 ülke oldu.  
23 Mayıs 2020: Çin ilk kez günlük yeni koronavirüs 
vakası görülmediğini açıkladı.
24 Mayıs 2020: Dünyanın dört bir yanındaki 
Müslümanlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan 
Bayramını evlerinde geçirdiler.
25 Mayıs 2020: Japonya koronavirüs sebebiyle ülke 
çapında olağanüstü hal ilan etti.
26 Mayıs 2020: COVID-19 vaka sayısı 5.5 milyonu 
geçti. 
27 Mayıs 2020: ABD, koronavirüsten ölen insan sayısı 
100.000’i geçen ilk ülke oldu.
29 Mayıs 2020: ABD Başkanı Donald Trump, 
koronavirüs reformları yapmadığını söyleyerek 
ABD’nin DSÖ ile ilişkisini “sonlandırdığını” açıkladı.
31 Mayıs 2020: Latin Amerika ülkelerinde ölenlerin 
sayısı 50 bini geçti.
1 Haziran 2020: Rusya, yeni koronavirüs vaka 
sayısının  dokuz haftada ilk kez düşmesinin ardından 
bazı önlemleri hafifletti. Yunanistan oteller, açık hava 
sinemaları, golf sahaları ve halka açık yüzme havuzları 
için kısıtlamaları kaldırdı.
2 Haziran 2020: Afrika kıtasında COVID-19 vakaları
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150.000’i aştı 4.300’den fazla bildirildi.
3 Haziran 2020: İtalya Avrupa’dan seyahat edenler 
için sınırlarını yeniden açtı.
4 Haziran 2020: Rusya’da toplam vaka sayısı 440.000’i 
geçti. ABD senatosu Çin’i, Dünya Sağlık Örgütü’nden 
koronavirüs pandemisinin seyrini değiştirebilecek 
verileri saklamakla suçladı. Çin ise, hükümetin açık 
ve şeffaf davrandığını söyleyerek bilgi paylaşımında 
gecikmeleri reddetti.
5 Haziran 2020: Hindistan’da vaka sayısı 226.770’ye 
ulaştı. Toplam ölüm sayısı 6.000’i aştı. 
6 Haziran 2020: Dünya Sağlık Örgütü kalabalık ve 
halka açık yerlerde maske takılması ile ilgili tavsiye 
niteliğinde bildiri yayınladı.
8  Haziran 2020: Johns Hopkins Üniversitesi’nden 
elde edilen verilere göre, dünyada vaka sayısı 7 
milyonu, ölüm sayısı 407’bini aştı. Yeni Zelanda 
Sağlık Bakanlığı, ülkede artık aktif koronavirüs vakası 
olmadığını söyledi.
9  Haziran 2020: Harvard Tıp Okulu araştırma raporu, 
koronavirüsün Çin’de Ağustos 2019’dan daha erken bir 
tarihte yayılmış olabileceğini öne sürdü.
11 Haziran 2020: ABD’de vaka sayısı 2 milyonu, 
ölüm sayısı 110.000’i aştı. Aşı geliştiricisi Moderna, 
Temmuz ayında 30.000 kişiye aşı denemeyi planladığını 
duyurdu. DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesindeki pandemi 
vakalarının son üç hafta içinde arttığı ve birçok ülkenin 
kısıtlamaları hafifletmesi nedeniyle riskli vakaların 
artmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulunarak, 
ülkelerin COVID-19’a karşı en iyi savunmasının her 
vakayı bulmak, izole etmek, test etmek ve bakımını 
yapmak ile her temaslıyı takip etmek ve karantinaya 
almak olduğunu yineledi.
12 Haziran 2020: Bosna Hersek ve Kuzey 
Makedonya’da, salgınla mücadele kapsamında getirilen 
tedbirlerin büyük oranda kaldırılmasının ardından 
günlük yeni vaka sayıları tekrar artmaya başladı.
13 Haziran 2020: Çinli yetkililer 6’sı Pekin’de olmak 
üzere doğrulanmış 12 yeni vaka bildiriminde bulundu. 
15 Haziran 2020: Çin, büyük bir toptan gıda 
pazarından dolayı vaka sayılarında ani artışın ardından 
başkent Pekin’de toplu testlere geçti. Fransa, Almanya, 
Yunanistan ve İsviçre de dâhil olmak üzere bir dizi 
Avrupa ülkesi, diğer Avrupa Ülkelerine sınırlarını 
yeniden açtı .
16 Haziran 2020: DSÖ ve bazı bilim adamları bir 
steroid olan deksametazonun, COVID-19’dan ölme 
riskini önemli ölçüde azaltan ilk ilaç olduğunu açıkladı. 
18 Haziran 2020: Endonezya, 1.331 yeni koronavirüs 
enfeksiyonu  bildirdi.  Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19

hastalarına yönelik çok ülkeli tedavi denemesinde sıtma 
ilacı  hidroksiklorokin uygulamasının yeni verilerden 
sonra durdurulduğunu ve çalışmaya göre bu ilacın 
hiçbir fayda sağlamadığını açıkladı.
19 Haziran 2020: DSÖ genel direktörü Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 18 Haziran’da kaydedilen 
150.000 yeni vakanın, bir günde bildirilen en yüksek 
sayı olduğunu söyledi.
21 Haziran 2020: İspanya koronavirüs acil durumunun 
sona ermesi nedeniyle İngiltere’nin yanı sıra çoğu 
Avrupa ülkesine sınırlarını yeniden açtı. İspanyolların 
Pazar gününden itibaren ülke çapında serbestçe 
dolaşmasına izin verildi. Johns Hopkins Üniversitesi, 
dünya çapında en az 8.85 milyon kişinin koronavirüs 
ile enfekte olduğunu, 4.3 milyondan fazla insanın 
iyileştiğini ve 465.000’den fazla insanın öldüğünü 
raporladı.
22 Haziran 2020: Suudi Arabistan,  koronavirüs 
pandemisi nedeniyle bu yıl çok sınırlı bir Hac olacağını, 
kendi ülkesinde yaşayan insanların Temmuz ayı 
sonlarında başlayan Hac’da yer almasına izin verdiğini 
açıkladı.
27-28 Haziran 2020: Çin’de koronavirüs aşısının 
insanlarda denenmesinde ikinci aşamaya geçildi.
1 Temmuz 2020: ABD küresel Remdesivir stokunun 
tamamını satın aldı, dünya genelinde kimseye ilaç 
kalmadı.
4 Temmuz 2020: WHO COVID-19 tedavisinde 
kullanılan HIV ilaçları ile hidroksiklorokin denemelerini 
durdurdu. 
9 Temmuz 2020: Dünya Sağlık Örgütü, İstanbul’da 
Acil Durum Ofisi açmaya karar verdi.
22 Temmuz 2020: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 
Çin’in Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus’u 
satın aldığını söyledi, örgüt iddiaları reddetti.
28 Temmuz 2020: DSÖ’den uyarı: Salgın mevsimsel 
değil, tek bir büyük dalga olacak.
4 Ağustos 2020: DSÖ: ‘COVID 19 aşısı hiçbir zaman 
bulunamayabilir.’
7 Ağustos 2020: Afrika’da koronavirüs vaka sayısı 1 
milyonu geçti, vakaların çoğu tek ülkede: Güney Afrika 
Cumhuriyeti.
19 Ağustos 2020: İspanya’da beş bölgede, koronavirüs 
bulaşma riski nedeniyle sigara yasağı uygulamaya 
kondu. 
2 Eylül 2020: Koronavirüs aşısı geliştirme ve eşit 
şekilde dağıtımını sağlama amacıyla Dünya Sağlık 
Örgütü’nün desteklediği ve 172 ülkenin katıldığı 
koalisyonunda, ABD yer almayacağını açıkladı.
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15 Eylül 2020: Çin merkezli Sinovac firması 
tarafından üretilen COVID-19 aşısının Türkiye’deki 
denemeleri Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi’nin 
koordinasyonunda geçen hafta başladı.
2 Ekim 2020: ABD Başkanı Trump ve eşinin 
COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
7 Ekim 2020: DSÖ Sözcüsü Harris, “Mevcut zaman 
çizelgesi göz önüne alındığında, aşıların 2021’in 
ortasında ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz.” 
dedi.
8 Ekim 2020: Dünya Sağlık Örgütü ‘’Global günlük 
COVID-19 vaka sayısının 338 bini aşarak rekor düzeye 
ulaştı’’ açıklamasında bulundu.
16 Ekim 2020: Dünyada günlük vaka sayısı bildirimi 
414.469’a ulaşarak yeni rekor kırılmış oldu.
20 Ekim 2020: Dünyada bildirimi yapılan toplam 
vaka sayısı 41.023.149’a ölüm sayısı 1.128.938’e 
ulaştı. Avrupa ülkelerinde 2. dalga sebebiyle sosyal 
kısıtlamalara tekrar başvuruldu.
09 Kasım 2020: BioNTech mRNA teknolojisi ile 
geliştirdiği aşının faz III çalışmalarının tamamlandığını 
ve aşının %90 üzerinde etkili olduğunu duyurdu. 
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02 Aralık 2020: İngiltere, BioNTech ile Pfizer’in 
geliştirdiği koronavirüs aşısının yaygın kullanımına 
onay veren ilk ülke oldu.
08 Aralık 2020: Kitlesel COVID-19 aşılamasının ilk 
başladığı ülke İngiltere oldu.
11 Aralık 2020: ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer 
ve Biontech şirketlerinin ortak yapımı olan COVID-19 
aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıkladı.
14 Aralık 2020: ABD’de ve Kanada’da kitlesel 
COVID-19 aşılaması başladı.
19 Aralık 2020: FDA Amerikalı Moderna şirketi 
tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım izni verdi.
21 Aralık 2020: Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer ve 
Biontech şirketlerinin ortak yapımı olan COVID-19 
aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıkladı.
25 Aralık 2020: Toplam vaka sayısı 80 milyonu, ölen 
sayısı 1 milyon 756 bini aştı.
31 Aralık 2020: Dünyada bildirilen toplam vaka sayısı 
83.807.401, ölüm 1.825.074 oldu ve günlük vaka sayısı 
752.155’e ulaştı.
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Giriş

31 Aralık 2019 tarihinde World Health Organization 
(WHO) Çin Ülke Ofisince; Çin’in Hubei eyaletinin 
Wuhan şehrinde nedeni bilinmeyen çok sayıda pnömoni 
vakalarının olduğunun bildirilmesinin ardından, WHO 
ilk olarak 07 Ocak 2020 tarihinde bu şikâyetlerin 
sebebinin yeni tip bir koronavirüs olduğunu (2019-
nCoV) açıklamıştır. 

İnsandan insana bulaş ile vaka sayılarında artış 
olması üzerine Acil Durum Komitesi (Public Health 
Emergency of International Concern- PHEIC), 2019-
nCoV konusunda 23 Ocak 2020 ve 29-30 Ocak 2020 
tarihlerinde Cenevre’de toplanmış ve herhangi bir 
ülkede/ülkelerde importe vakalar beklendiğini, bu 
nedenle tüm ülkelerin aktif sürveyans, erken teşhis, 
izolasyon ve vaka yönetimi yapmalarını, temaslıların 
izlenmesini ve 2019-nCoV enfeksiyonunun 
yayılmasının önlenmesini tavsiye etmiştir. WHO 
Genel Direktörü, 2019-nCoV salgınının “Uluslararası 
Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durum” oluşturduğunu 
söylemiş, Acil Durum Komitesinin tavsiyeleri “IHR 
(2005) Geçici Tavsiyeler” olarak yayınlanmıştır. 

WHO Genel Direktörü, 11 Mart 2020 tarihinde bu 
salgını “COVID-19 Pandemisi” olarak ilan etmiş ve 
“son iki hafta içinde Çin dışındaki vakaların on üç kat, 
etkilenen ülke sayısının üç kat arttığını vurgulamış, 
önümüzdeki gün ve haftalarda, vaka sayısı, ölüm 
sayısı ve etkilenen ülke sayısının artmasını bekliyoruz”  
şeklinde açıklamasının ardından, salgın Çin’den sonra 
başta Asya bölge ülkeleri olmak üzere kısa sürede birçok 
ülkeye yayılarak tüm dünyayı etkileyen uluslararası bir 
boyuta ulaşmıştır.

Türkiye ve Ankara Zaman Çizelgesi

Ülkemizde pandemi hazırlık ve planlamalarına 2004 
yılından itibaren başlanmış, Pandemik İnfluenza Ulusal 
Hazırlık Planı’nın hazırlanması ve kurumlar arasındaki 
iş birliğinin artırılması amacıyla, Sağlık Bakanlığı 
temsilcileri, akademisyenler, ilgili alan uzmanları, 
ilgili diğer Bakanlık temsilcileri ile birlikte çalışılmış 
ve Ulusal Pandemi Hazırlık Planı tamamlanarak 2006 
yılında Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmış 
ve bu plana göre tüm illerde “İl Pandemi Planları” 
hazırlanmıştır. 

2009 yılında ortaya çıkan İnfluenza  A(H1N1)pdm09 
Pandemisinden elde edilen tecrübeler ışığında, 
WHO ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol 
Merkezinin (ECDC) yapmış olduğu öneriler dikkate 
alınarak “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı”

güncelleme çalışmaları başlatılmıştır.

2019 yılında “Ulusal Pandemi Hazırlık Planı Hazırlama 
Komitesi” oluşturulmuş ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri, 
akademisyenler, konu ile ilgili alan uzmanları ve ilgili 
diğer Bakanlık temsilcilerinin katıldığı çalıştaylar 
gerçekleştirilerek Pandemik İnfluenza Ulusal 
Hazırlık Planının son hali T.C. Cumhurbaşkanı 
tarafından onaylanarak 13 Nisan 2019 tarihli Resmi 
Gazete’de  “Küresel Grip Salgını (Pandemi) Genelgesi” 
olarak yayımlanmıştır. 

10 Ocak 2020: T.C. Sağlık Bakanlığı; WHO tarafından 
ilk olarak 07 Ocak 2020 tarihinde yeni koronavirüs 
(2019-nCoV) vakalarının açıklanmasından sonra 10 
Ocak 2020 tarihinde yeni koronavirüs hastalığı ile 
mücadele için halk sağlığı, enfeksiyon hastalıkları, 
mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun 
bakım ve göğüs hastalıkları, vb. alanlarda çalışan 
akademisyenlerden oluşan COVID-19 Bilim Kurulunu 
kurmuştur.  COVID-19 Bilim Kurulu her aşamada 
toplanarak gerekli kararları almış, rehber, algoritma, 
afiş ve broşürler hazırlamıştır ve her gelişmede 
güncelleme çalışmaları devam etmektedir. 

24 Ocak 2020: Havaalanlarına termal kameralar 
kuruldu.

31 Ocak- 01 Şubat 2020: Türkiye’den bir uçak 
31 Ocak 2020 tarihinde 19 personel ile Wuhan’a 
gönderilerek, 42 kişi (27’si Türk, 6’sı Azeri, 4’ü Çin ve 
Türk çifte vatandaş, 3’ü Gürcü, 1’i Bulgar, 1’i Arnavut) 
Türkiye’ye getirilmiş ve toplam 61 kişi Ankara Eğitim 
Araştırma Hastanesi ZTB Karantina Hastanesi’nde 
14 gün karantinada takip edilmiş, semptom gelişimi 
olmaması ve taburcu günü alınan test sonuçlarının da 
negatif gelmesi üzerine 14 Şubat 2020 tarihinde taburcu 
edilmişlerdir.

25 Şubat 2020: İran’ın Kum şehrinde 19 Şubat 2020 
tarihinden itibaren vakaların artarak devam etmesi 
üzerine Tahran’daki vatandaşlarımız Ülkeye getirilmiş, 
ateş semptomu olan 17 yolcu tek tek ambulanslarla ve 
hiçbir bulgusu olmayan 30 yolcu ise çoklu ambulanslar 
ile Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi ZTB Karantina 
Hastanesi’ne, 85 yolcu 10 kişilik mürettebat Bilkent 
Klinik Konukevi’ne ulaştırılmıştır. 14 gün karantinada 
takip edilmiş, semptom gelişimi olmaması ve taburcu 
günü alınan test sonuçlarının da negatif gelmesi üzerine 
10 Mart 2020 tarihinde taburcu edilmişlerdir.

29 Şubat 2020: Bu tarihten itibaren 10 Marta kadar 
Umreden Ankara ikametli 295 kişi farklı günlerde 
Esenboğa Havaalanına geldi, sağlık personeli karşıladı, 
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ateşleri ölçüldü, evde izolasyon bilgilendirmesi 
yapıldı ve 14 gün telefonla takip edildi. Özellikle son 
kafilelerde telefon takibi süresinde semptom gelişen 
15 kişi hastaneye ambulansla götürüldü ve COVID-19 
tanısı ile hastaneye yatırılarak tedavi edildiler.

11 Mart 2020: Ülkemizde COVID-19 tanısı alan ilk 
konfirme vakadan itibaren salgın süreç yönetimine 
başlanmıştır.

15 Mart 2020: Umreden gelen farklı illerde ikametli 
10.330  vatandaştan 5392  tanesi Ankara’daki, 4938 
tanesi Konya’daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 
yurtlarında gözlem altına alınarak karantina süreci 
başlatılmış ve farklı zamanlarda yapılan PCR testi 
sonucu pozitif çıkan 373 kişi hastanelerimizde tedaviye 
alınmıştır. 

20 Mart 2020: Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’ne 
(HSYS) kuruldu. COVID-19 şüphesi ile sağlık 
kuruluşlarına müracaat eden nazofarengeal sürüntüsü 
alınarak laboratuvarda PCR testi yapılan ve sonucu 
pozitif olan kişilerin bilgilerinin Laboratuvar Bilgi 
Yönetim Sisteminden (LBYS),  Halk Sağlığı Yönetim 
Sistemi’ne (HSYS) aktarılmasına başlandı. 

İl Sağlık Müdürlüklerinin Acil Sağlık Hizmetleri, 
Halk Sağlığı Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Kamu 
Hastaneleri Başkanlıkları personelinden oluşan, 7 gün 
24 saat faaliyet gösteren COVID-19 Vaka Takip ve 
Filyasyon Yönetim Merkezi ve Kriz Koordinasyon 
Merkezleri kuruldu. 

İllerde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları; T.C. Sağlık 
Bakanlığı, COVID-19 Bilim Kurulunun önerileri, T.C. 
İçişleri Bakanlığımızın Genelgeleri doğrultusunda, 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci ve 
72 nci maddesi kapsamında kararlar almaya başladılar.

16 Mart 2020: Umuma açık eğlence ve istirahat yerleri, 
sinema, konser salonu, düğün salonu, kafe, kahvehane, 
masaj salonu, spor salonu gibi mekânların geçici bir 
süreyle kapatılacağı, sivil toplum kuruşları tarafından 
düzenlenen toplantı ve faaliyetler, taziye evleri ve 
halkımıza hizmet sunan kurum ve kuruluşların her türlü 
toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren 
yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelenmesi, 
Cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaat 
hâlinde namaz kılınmasına ara verilmesi kararları 
uygulamaya kondu.

20 Mart 2020: Canlı hayvan pazarları, ikinci el oto 
pazarları ve izinsiz oluşturulan pazar, panayır vb. yerler

ile ilgili faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına 
karar verildi.

21 Mart 2020: Asker uğurlaması, nişan, düğün, 
sünnet, kına gecesi merasimi, piknik organizasyonları, 
toplu sportif etkinlikler, mevlid ve kandil kutlaması 
gibi faaliyetler ile vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını 
karşıladıkları semt/mahalle pazarları dışında kalan 
sosyete pazarı, antika ve ikinci el eşyaların satıldığı 
pazarların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, 
fırın, market, akaryakıt istasyonu, eczane vb. yerlerde 
izdiham oluşturacak alışveriş sırası ve ortamı 
oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına karar 
verildi, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik 
rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın bağışıklık 
sistemi düşük (kanser, organ nakli vb.) hastalıklar 
dışındaki hizmetine ihtiyaç duyulan kamu görevlileri, 
kamu ve özel sağlık kurumları personeli, aile hekimi ve 
aile sağlığı elemanları, eczacılar, belediye başkanları, 
muhtarlar ve sosyal hizmet kuruluşları görevlileri 
hariç ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, 
parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile 
seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları 
yasaklandı. 

İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş 
ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 
mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarının Valilik 
ve Kaymakamlıklarca oluşturulacak 65 yaş üstü 
Vefa Sosyal Destek Grubu (sağlık personeli harici) 
tarafından karşılanması uygulaması başladı. 

22 Mart 2020: Son 14 gün içinde COVID-19 vakalarının 
yoğun olarak görüldüğü ülkelerden birine seyahat 
öyküsü ya da COVID-19 hastası ile temas öyküsü 
bulunan vatandaşlarımıza hastalığa dair herhangi bir 
semptomu şu an için olmasa da virüsü almış olma 
riski olması nedeniyle semptom görüldüğünde erken 
müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını 
engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izlem ve 
izolasyon uygulamasının esasları yayımlandı.

24 Mart 2020: Tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan 
toplu taşıma araçlarının (şehirlerarası yolcu otobüs, 
midibüs ve minibüsleri, raylı sistem ulaşım araçları, 
personel ve öğrenci servis araçları, şehiriçi her türlü 
belediye otobüsü, halk otobüsleri, minibüsler dâhil); 
araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin 
(Raylı sistemlerde öngörülmüş olan kapasitenin) 
%50’si oranında yolcu kabul etmelerine, araç içindeki 
yolcuların oturma şeklinin mümkün olduğunca 

COVID-19 PANDEMİSİ: TÜRKİYE ZAMAN ÇİZELGESİ ve ANKARA ÖRNEĞİ 

35



yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler 
öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda bir koridor, 
diğeri cam kenarı gibi yolcuların birbirleriyle temasını 
engelleyecek şekilde düzenlenmesi uygulaması başladı.
İnsanların birbiriyle çok yakın mesafede çalışıtğı iş 
yerlerinin geçici olarak faaliyetleri durduruldu.

26 Mart 2020: Düzenli olarak yapılan toplantıların 
ertelenmesi, semt pazarlarında alınan önlemlere aykırı 
kalabalıkların oluşmaması ve hijyen şartlarını ortadan 
kaldıran davranışların önlenmesi amacıyla, pazarlarda 
sosyal mesafe uyarı görselleri asılması ve bu konuda 
zabıta denetimlerinin artırılması, müşterilerin el ile 
seçme yapmalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin 
alınmasına, pazarcı esnafının kişisel ve tezgah 
temizliğine dikkat edilmesi kuralları kondu. 

27 Mart 2020: Hafta sonu kalabalıkların oluşumuna 
neden olacak faaliyetlerin önlenmesi ve market 
ve pazar yerlerine çocukların girmemesi,  pazarcı 
esnafının kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda 
uyarılarak koruyucu önlemlerin almalarının 
sağlanması, bu hususun belediye zabıtası ve 
ilgili esnaf odaları tarafından denetlenip gerekli 
işlemlerin yapılması, Belediyelerce pazar/satış 
yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon 
hususunda gerekli tedbirlerin alınması, pazar/satış 
yerlerin en geç saat 19:00 itibariyle kapanmalarının/
dağılmalarının sağlanmasına, buna yönelik pazar 
esnafına gerekli tebligatların yapılması kararı alındı.
Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım 
aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı 
uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu 
alınmasına yönelik her türlü durumun önlenmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması kararı alındı.

28 Mart 2020: Virüsün yayılmasını engellemek, 
toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 
şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 
ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde 
oluşturulan Seyahat İzin Kurulları yetkilendirildi.

Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları 
esas olup, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor 
kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden 
veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün 
içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan 
vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmalarının 
Seyahat İzin Kurullarının izni ile gerçekleştirilmesi, 
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların, 
İl ve İlçelerimizde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarına 
başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde

bulunmaları, talebi uygun görülenlere kurullar 
tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek 
şekilde “şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” 
düzenlenmesi, Seyahat İzin Kurullarının Vali ve 
Kaymakamların belirleyeceği kamu görevlilerinin 
başkanlığında; emniyet temsilcileri, belediye 
temsilcileri, otogar sorumluları ve ilgili meslek 
odası temsilcileri yoksa konuya ilişkin sivil toplum 
temsilcilerinden oluşturulmasına, bu kurullardan 
otogarlarda görev yapacak olanlar için, bu amaçla 
görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi, 
Seyahat İzin Kurullarınca, şehirlerarası otobüs seyahat 
izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular 
dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılarak 
ilgililere bilgi verilmesi, havayolu ile düzenlenecek 
uçuşlarda Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat 
edilmemesi, bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak 
üzere tüm hava yolu firmalarınca seyahat izin belgesi 
olmayan vatandaşlara bilet satışı yapılmaması ve uçak 
ile seyahat etmelerine kesinlikle izin verilmemesi 
kararları uygulamaya kondu.

29 Mart 2020: Kayıtlı ticari taksilerin trafiğe 
çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya 
gidildi.

01 Nisan 2020: Pazar yerleri/pazar kurulacak alanlara 
kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş 
ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer 
ve benzeri araç gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş-
çıkışların engellenmesi uygulaması başladı.

03 Nisan 2020: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin 
aksamaması için alacak tedbirler ve gerekli 
koordinasyonun sağlanması, mevsimlik tarım 
işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda 
yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak 
şekilde yerleştirilmesi, sosyal alanlarda kişiler arası 
sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) 
korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, 
havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılması (en az 3 
metre) kararları alındı.     

03 Nisan 2020: Bazı illere giriş çıkışlar 15 gün süreyle 
geçici olarak durduruldu. 

08 Nisan 2020: Kara ve hava araçları ya da yaya olarak 
giriş/çıkış kısıtlamasına gidilen İllerde kısıtlamanın 
istisnai durumları, yabancı uyrukluların izin belgeleri, 
yöresel ürün satışı yapanların, tamir ve periyodik bakım 
hizmeti verenlerin, nakliye ve kamyoncuların seyahat 
durumları, duruşmalara katılması gereken avukatlar 
ve tarımsal faaliyetlerde bulunanların izin durumları, 
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20 yaş altı olup dışarı çıkması zorunlu hallerde 
uygulanacak esaslar ile bazı hususların açıklığa 
kavuşturulmasına dair genelge yayımlandı.

10 Nisan 2020: Giriş-çıkış ve bazı yaş grupları için 
sokağa çıkma kısıtlamasına gidilen İllerde alınan 
tedbirlerin salgına olan etkisinin en üst noktaya 
taşınabilmesi amacıyla hafta sonunu kapsayacak 
şekilde ilave kısıtlamalara gidildi. 

12 Nisan 2020: 20 yaş altı “Özel Gereksinimi” olan 
çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları 
refakatinde ve rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. 
belgeleri yanlarında bulundurmaları kaydıyla; ilgili 
sağlık kuruluşuna gidip-gelmeleri, aynı il sınırları 
içinde araçla seyahat etmeleri, park ve bahçelerde sınırlı 
sürede dolaşmaları için ikametlerinden çıkmalarına izin 
verildi.  Maske kullanılmasının zorunlu tutulması, maske 
kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, 
maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı 
ayrı ceza uygulanması, toplu taşıma araçlarında  “yolcu 
oturma kapasitesinin”  %50’si kadar oturarak, uygun 
araçlarda (sosyal mesafenin korunması bakımından) 
ise %25’i kadar da ayakta yolcu alınabilmesi kararları 
alındı.

14 Nisan 2020:  İlimizdeki KYK yurtlarının gerektiğinde 
kamu hastanelerinin ek binası olarak kullanılması, 
buralarda her türlü tedavi, takip, güvenlik, izalasyon, 
sağlık personeli görevlendirmesi ve koordinasyon 
sağlanması vb. hizmetlerin İl Sağlık Müdürlüğünce, 
bu binaların malzemeli temizlik ve imkânlar dâhilinde 
diğer lojistik hizmetlerin AFAD tarafından, yemek 
hizmetlerinin Kızılay tarafından yerine getirilmesi 
kararları alındı. 

16 Nisan 2020: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kondu. 

18 Nisan 2020: Ankara ve bazı il sınırlarından kara ve 
hava yolu ile yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 
2020 Cumartesi günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük 
bir süre için geçici olarak durdurulmasına karar verildi. 

21 Nisan 2020: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kondu. 

22 Nisan 2020: Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele 
kapsamında Ramazan ayı boyunca bazı tedbirlerin 
alınmasına karar verildi. 

29 Nisan 2020: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kondu. 

04 Mayıs 2020: Kayıtlı ticari taksilerin trafiğe 
çıkışlarında plakasının son hanesine göre kısıtlamaya 
gidilmesi uygulamasına son verildi. 
07 Mayıs 2020: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kondu. 

08 Mayıs 2020: Berber, güzellik salonu/merkezi, 
kuaför vb. iş yerlerinin 11.05.2020 tarihinde faaliyete 
geçebilecekleri ve pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri 
olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına 
yönelik tedbirlerin 11.05.2020 tarihinden itibaren  
kaldırılmasına karar verildi. 

09 Mayıs 2020: Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele 
kapsamında taksi duraklarında ve ticari taksi olarak 
kullanılan araçlarda bazı önlemlerin alınması kararı 
alındı. 

11 Mayıs 2020: 11.05.2020 tarihinden itibaren tekrar 
faaliyete başlayan Alışveriş Merkezlerinde alınması 
gereken önlemler ve uyulması gereken usul ve esaslar 
belirlendi. 

13 Mayıs 2020: Sokağa çıkma yasağı kondu.

15 Mayıs 2020: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları 
olan vatandaşlarımız ile 01.01.2000 tarihinden sonra 
doğmuş olan vatandaşlarımızın belirlenecek rutin 
aralıklarla sokağa çıkmalarına izin verildi. 

21 Mayıs 2020: Ramazan ayının süre gelen 
gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve 
etkinliklerin Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele 
kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan 
sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla 
mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği 
değerlendirildiğinden Ramazan ayı boyunca bazı 
kısıtlamalara karar verildi: Mezarlıklara giriş ve 
çıkışların ayrı olarak planlanması, Arife günü ile 
Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş 
ölçümü yapılması, sosyal mesafe kuralı ve maske 
kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesi

26 Mayıs 2020: Ülke genelindeki bütün cami ve 
mescitlerde cemaatle vakit ve Cuma namazlarının 
belirlenen kurallara göre kılınabileceği, 01.01.2000 
tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın 
belirlenecek gün ve saat aralıklarında sokağa 
çıkabileceklerine karar verildi. 

31 Mayıs 2020: Şehirlerarası toplu ulaşım araçları 
ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin 
belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen Hayat Eve 
Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra 
biletlemelerin yapılmasına karar verildi.

01 Haziran 2020: Tüm şehir içi çalışan toplu taşıma 
araçlarında ve personel servislerinde yolcu kısıtlamasına 
yönelik kararlar yürürlükten kaldırılıldı. 
03 Haziran 2020: Şehirlerarası yol güzergâhları 
üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, 
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restoran vb. yerlerin sürekli açık tutulmasına izin 
verildi.

04 Haziran 2020: Halen faal olan veya yeni faaliyete 
geçecek olan; otel, termal/kaplıca otelleri, motel, 
apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama  
tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat  
hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin 
Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin tedbirlere ilave tedbirler genelgesi yayımlandı.

06 Haziran 2020: Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş 
ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve 
ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 07.06.2020 
Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme 
mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet 
etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmeleri, 
sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş aralığındaki 
çocuklar ve gençlerin 10.06.2020 Çarşamba günü 
ve 12.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri 
arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe 
kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı 
çıkabilmelerine izin verildi.

13 Haziran 2020: Nikâh salonlarının 15 Haziran 2020 
tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde 
hizmet vermeye başlayabilmelerine karar verildi. 

17 Haziran 2020: Tüm açık alanlarda 18.06.2020 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere maske kullanımı 
zorunlu hale getirildi. 

19 Haziran 2020: LGS ve YKS sınavları ile ilgili 
koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 Haziran 2020 
Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 
Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri 
arasında belirli istisnalar hariç olmak üzere sokağa 
çıkma yasağı kondu. 

24 Haziran 2020: 24.06.2020 tarihinden itibaren 
cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet 
edilebilmesine izin verildi. 

25 Haziran 2020: 65 yaş ve üzeri kişilerin turizm 
amaçlı seyahatlerine izin verildi.

26 Haziran 2020: Düğün salonlarının 01.07.2020 
tarihinden itibaren faaliyete başlayabileceklerine 
karar verildi. 01.07.2020 tarihinden itibaren faaliyete 
başlayabilecek internet kafeleri, salonları ve elektronik 
oyun yerlerinin uyması gereken koronavirüs tedbirleri 
belirlendi.

29 Haziran 2020: 01.07.2020 tarihinden itibaren 
Vali ve Kaymakamların başkanlığında muhtar/halk 
toplantılarının yeniden başlatılmasına karar verildi. 

30 Haziran 2020: Camilerdeki abdesthane, şadırvan 
ve tuvaletlerin, AVM, lokanta vb mekanlarda bulunan 
benzer yerler için Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 
belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30.06.2020 
tarihinden itibaren açılabileceğine karar verildi. 

01 Temmuz 2020: 01.07.2020 tarihinden itibaren 
marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/
merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin 
çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. 

02 Temmuz 2020: Kurban bayramı ve öncesinde 
hayvan satış yerlerine yönelik alınması gereken 
önlemler yayımlandı ve 15 gün süreyle toplantı ve 
gösteri yürüyüşler kısıtlandı. 

05 Temmuz 2020: Lunapark ve Tematik Parkların 
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 02.07.2020 
tarih ve 1087 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığına bildirilen 
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve 
Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” 
başlığında belirlenen tedbirlere eksiksiz bir şekilde 
uymak kaydıyla 06.07.2020 tarihinden itibaren 
faaliyete başlayabilmelerine izin verildi.

07 Temmuz 2020: Mahallelerde ve/veya sokaklarda 
yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet 
düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde 
kalacak şekilde, mahalli özellikler dikkate alınmak 
suretiyle ve 10.00-22.00 saatleri arasında beş saati 
geçmeyecek şekilde Kaymakamlıklarca belirlenmesi, 
asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin 
oluşturabileceği riski önlemek adına    kontrolsüz 
kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe 
kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına 
(açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, 
araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir 
şekilde müsaade edilmemesi kararları alındı.

10 Temmuz 2020: 18 yaş altındaki çocuk ve 
gençlerimizin karayolu, demiryolu, deniz veya 
hava yolu ile yapacakları şehir içi ve şehirlerarası 
seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartı 
kaldırıldı.

17 Temmuz 2020: Açık oto pazarlarının, Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi 
ve Çalışma Rehberinin “COVID-19 Kapsamında 
Açık Oto Pazarlarında Alınması Gereken Önlemler” 
başlığında belirlenen tedbirlere eksiksiz bir şekilde

COVID-19 PANDEMİSİ: TÜRKİYE ZAMAN ÇİZELGESİ ve ANKARA ÖRNEĞİ 

38



uymak kaydıyla 17.07.2020 tarihinden itibaren faaliyete 
başlayabilmelerine izin verildi.

21 Temmuz 2020: Lokanta, restoran, kafe, kafeterya, 
çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, 
çay bahçesi, dernek lokali, vb. işletmelerin çalışma 
saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu 
tarafından hazırlanan “COVID-19 Salgın Yönetimi 
ve Çalışma Rehberinin Berber, Kuaför Ve Güzellik 
Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlığı 
altındaki hususlar yeniden belirlendi.

31 Temmuz 2020: Hastalığın ağır seyrettiği vakalar 
hariç olmak üzere; hastalık belirtisi gösteren kişiler 
ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde 
alınması, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesi, 
tedavilerinin evlerinde yapılması, sağlık birimlerine 
ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle 
verilmesine yönelik tedbir alınması, izolasyona 
tabi tutulan kişi bilgilerinin İl ve İlçe Sağlık 
Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 
günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup 
uyulmadığının Kaymakamlıklar ve kolluk birimlerince 
birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi, İlçelerde 
Kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları 
Takip Kurulları” oluşturulması, hasta, yatan hasta, 
ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin 
bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, 
kolluk ve uygun görülen diğer birim yatan hasta, ağır 
hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı 
ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon 
ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde 
muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek 
verilmesi ve kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda 
kalmalarının sağlanması, hastalığın erken dönemde 
tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi 
için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri 
hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları 
yönünde bilgilendirilmeleri, basın açıklamalarında, 
konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki 
paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun 
yapılması, maske kullanımı ile fiziki mesafeye 
uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz 
önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin 
örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılması 
kararları alındı.

Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda; maske 
kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına 
aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesi, 

uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/
işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri 
ile toplantılar düzenlenmesi, İl Hıfzıssıhha Kurulu 
kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi, tedbirlere 
riayet etmeleri hususunda uyarılmaları, uyarıcı 
ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler 
gerçekleştirilmesi, birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde 
idari para cezası, işyeri/işletmenin vatandaşlarımızın 
sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi 
için üçüncü ihlalde 1 (bir) gün; dördüncü ihlalde 
3 (üç) gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının 
uygulanması, uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında 
ayrıca tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit 
etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil 
kıyafetli) marifetiyle denetim yapılması, denetimlerin 
uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla 
nezaketle yapılması, İllerde toplu taziye uygulamasının 
taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda, taziye 
yapılmaması, toplu taziye yapılmamasına ilişkin cami 
ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde 
en az 1 kez anons edilmesi kararları alındı.Temas ve 
hareketliliğin artacağı Kurban Bayramında; kurban 
satış ve kesim yerlerinde denetimlerin artırılması, 
yapılacak ziyaretlerin asgari düzeyde tutulması için 
vatandaşlarımıza yoğun bir telkinde bulunulması ve 
her ezan sonrası cami hoparlörlerinden, ayrıca belediye 
hoparlörleri ile kolluk araçlarından anons edilmesi 
kararı alındı.

Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek 
elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan “İl Salgın 
Denetim Merkezi” oluşturulması, ihlallere dair her 
türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı 
sisteminin kurulması, denetlenen işyerleri, şehir içi 
toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, 
adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin 
kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil 
edilmesi, tüm kurumların personel ve araç desteği ile 
yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri 
oluşturulması, işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları 
ve ticari taksilerde “Hayat Eve Sığar (HES)” “Güvenli 
Alan” sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve 
vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına 
uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre 
denetimlerin yoğunlaştırılması kararları alındı.

12 Ağustos 2020: Ankara’da Sağlık hizmeti almak 
isteyen COVID-19 PCR testi pozitif ya da olası 
pozitif hastaların çevresindeki kişilere hastalığı 
bulaştırmalarının önlenmesi amacıyla talepleri halinde 
kendi araçlarıyla, gerekli durumlarda da eldeki mevcut
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araç imkânlarından yararlanılarak ve gerekli önlemler 
alınarak naklinin sağlanması, bu kapsamda hizmet veren 
araçlarda şoför ve refakat eden varsa, şoför mahalli ile 
COVID-19 PCR testi pozitif ya da olası pozitif hastanın 
oturduğu yer arasına fiberglas ile bölümleme yapılması, 
sosyal mesafenin ihlal edilmemesi amacıyla özellikle 
Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde ve yoğun camilerde 
cenaze namazlarının Müftülük Görevlileri ve Mezarlık 
Müdürlükleri ile koordine edilerek gün içinde farklı 
saatlerde (kerahat vakitleri haricinde)  kılınabileceği 
kararları alındı.

17 Ağustos 2020: Ankara’da; evde izolasyona 
tabi tutulan COVID 19 tanılı ya da temaslısı bazı 
vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek 
suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, 
sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi 
anlamda riske attıkları, yine vatandaşlarımızın düğün, 
nişan, cenaze vb sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım 
araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle 
hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 
65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sağlığı açısından 
ciddi şekilde tehlike oluşturduğu değerlendirilmiş, 
ilgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, 
COVID 19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde 
izolasyona alınan kişilerin T.C. Sağlık Bakanlığınca 
belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik 
imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak 
muhakkak sağlanması, salgınla mücadelede alınan 
tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını 
sağlamak amacıyla kurulan “Salgın Denetim 
Merkezleri” bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” 
oluşturulması, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen 
ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin 
sağlanması, bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle 
bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi 
için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve 
kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin 
personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, 
din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman 
ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk 
personelinin görevlendirilmelerinin sağlanması, 
taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför 
mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme  
yapılması, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan 
vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, 
sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara 
girmelerinin kısıtlanması, sokak düğünlerinde 
düğün süresinin azami iki saat olarak belirlenmesi 
ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer 
ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesi, 

“Hayat Eve Sığar (HES)” uygulamasının tüm kamu 
kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu 
kurumlarına girişlerde kullanılması kararları alındı.

24 Ağustos 2020: Başta fiziki mesafe kuralı olmak 
üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet 
edilmemesi,  toplum sağlığının riske atılması ve 
hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere 
yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması, sünnet 
düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade 
edilmemesi, düğün ve nikahların en fazla 1 (bir) 
saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanması, 
düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin 
fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/
alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulması, düğün 
ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dâhil olmak 
üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli 
su servisi hariç) yapılmasının durdurulması, bu 
şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi 
faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesi, gelinle 
damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 
yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların 
düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının 
yasaklanması, düğün ve nikah yapacak olanların 48 saat 
öncesinden en yakın polis veya jandarma karakoluna 
yazılı başvuruda bulunmaları, başvuruyu alan kolluk 
biriminin öncelikle kendi kurumundan, bu mümkün 
olmuyorsa Kaymakamlık vasıtasıyla diğer kurumlardan 
(zabıta vb.) her düğün veya nikah merasimine 
en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin 
sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, 
kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri 
hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da 
hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) 
yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi 
hariç) ikramının durdurulması genelgesi yayımlandı.

08 Eylül 2020: Sokak/köy düğünleri yasaklandı. 
Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm 
alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, 
bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, 
işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza “istisnasız 
maske takma zorunluluğu” getirilmesi, minibüs/ 
midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir 
seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi 
iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının 
uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında 
ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, 
bunların dışında kalan toplu ulaşım araçlarında; raylı 
sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) vagon koltuk 
kapasitesi kadar oturarak,  ayakta yolcu kapasitesinin 
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% 50’si kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine, 
karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze 
gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz 
olarak oturulması, koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/
kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı 
toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına 
aykırı olmayacak şekilde araç ruhsatlarında yazılı olan 
koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında 
yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin % 30’u kadar 
da ayakta yolcu taşıyabilmeleri, karşılıklı oturma 
düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek 
şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak 
oturulması, restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da 
eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına 
(canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın 
dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi, Mülki idare 
amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel 
yönetimlerce bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınması, 
vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği 
yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran 
vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; COVID-19 
salgınıyla mücadele amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı 
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve T.C. İçişleri 
Bakanlığının ilgili genelgeleri ile belirlenen kurallara 
ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin 
süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına 
yönelik gerekli tedbirlerin Kaymakamlar tarafından 
alınması, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 
alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere 
(işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili 
konusunda Kaymakamlar ve ilgili tüm kurumlarca 
gerekli hassasiyetin gösterilmesi kararları alındı. 

11 Eylül 2020: İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da 
izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici 
nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon 
süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Valilik/
Kaymakamlıklarca yurt/pansiyon gibi yerlerin 
belirlenmesi, ilgili Bakanlıklarca Valiliklere tahsis 
edilecek yurtlar veya pansiyonların aşağıdaki görev 
paylaşımına göre çalışması; ; yurt veya pansiyonların 
yönetimi Valilik tarafından görevlendirilecek bir 
mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut 
yöneticilerle sağlanması, Valilik/Kaymakamlıklar 
tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi 
yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel 
ihtiyacının karşılanması, yurt veya pansiyonların her 
türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçlarının 
AFAD tarafından karşılanması, yurt veya pansiyonlarda 
izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile

görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçlarının 
AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından 
karşılanması, yurt veya pansiyonlarda izolasyona 
tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık 
durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda 
sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve 
görevlendirilen personelin salgınla mücadelede 
belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak 
üzere yeterli sağlık personelinin Valilikçe (İl Sağlık 
Müdürlüğü) görevlendirilmesi, yurt veya pansiyonlara 
ziyaretçi kabul edilmemesi, 24 saat esasına göre 
kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemlerinin 
mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadar 
güvenlik/kolluk personeli ile sağlanması, hakkında 
evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla 
birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve 
inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon 
sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan 
kişilerin; Valilik/Kaymakamlıklarca kendilerine tahsis 
edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilmesi 
ve izolasyon süresinin burada tamamlatılması, 
bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek 
iaşe ve ibate bedelinin Valilik/Kaymakamlıklarca 
karşılanması, evde izolasyonda olması gerekirken 
yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek 
başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına 
aykırı hareket eden kişilerin; haklarında ilgili T.C. 
İçişleri Bakanlığı Genelgeleri çerçevesinde gerekli 
idari işlemlerin yapılması ve TCK 195 nci maddesi 
uyarınca suç duyurusunda bulunulması, ayrıca Valilik/
Kaymakamlıklarca izolasyon sürecini tamamlatmak 
üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu 
izolasyona tabi tutulması genelgesi yayımlandı.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara 
yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodunun 
kontrol edilmesi, araca binmesinde herhangi bir 
sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara 
binebilmesi, gerek bilet satışı gerekse araca alınma 
esnasındaki HES kodu kontrolünde; COVID-19 
tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler 
için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince 
kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılması, 
yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan 
yolcuya bilet satışı yapan firmalara Kaymakamlıklar 
tarafından gerekli idari para cezasının uygulanması 
ve HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların 
ise 10 gün süre ile seferden men edilmesi, denetimler 
sonucunda COVID-19 tanılı veya temaslısı olduğu 
halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma 
araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin Valilik/
Kaymakamlıklarca belirlenen yurt veya pansiyonlarda 
zorunlu izolasyona tabi tutulması kararları alındı.
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30 Eylül 2020: Tüm konaklama tesislerinde (otel, 
motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden 
Hayat Eve Sığar (HES kodu sorgulaması yapıldıktan 
sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesi,  
yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk 
bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan)  kişilerin 
tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yapılan 
sorgulamada konaklama süresi esnasında COVID-19   
tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen 
kişilerle ilgili olarak 02.06.2020 tarihli 8680 sayılı, 
11.09.2020 tarihli ve 14810 sayılı T.C. İçişleri Bakanlığı 
Genelgeleri ile T.C. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi 
ve Çalışma Rehberinin “Konaklama Tesislerinde 
Alınması Gereken Önlemler” başlıklı maddesinin 
87.2 numaralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve 
işlemlerin yerine getirilmesi, bu çerçevede COVID-19  
tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen 
kişilerle ilgili olarak; COVID-19  tanısı konulan ya da 
temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 583885 sayılı 
Genelgesi ile İçişleri Bakanlığının 01.07.2020 tarihli ve 
10507 sayılı Genelgesiyle getirilen “Güvenli Turizm 
Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir 
izolasyon odalarına” yerleştirilmeleri kararları alındı.

02 Ekim 2020: T.C. Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 
tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı ve Bilimsel 
Danışma Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, 

mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 
02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine 
kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, 
birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan 
etkinliklerin ve genel kurullarının ertelenmesine karar 
verildi. 

17 Kasım 2020: Okul tatili 31 Aralığa kadar uzatıldı. 
Hafta saat 10.00 - 20.00 dışında sokağa çıkma 
sınırlaması uygulanmasına karar verildi. 65 yaş üstü 
için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, çalışmakta 
olmayan 20 yaş altı gençler için de genişletildi. 
Sinemalar yılsonuna kadar kapatıldı. Restoranlar ve 
kafelerin çalışma saatleri 10.00 - 20.00 arasında olacak 
şekilde sınırlandırıldı.

05 Aralık 2020:  Hafta sonu sokağa çıkma yasakları 
başladı.

24 Aralık 2020: Sağlık Bakanlığı Çin aşısının faz III ara 
sonuçlarını açıklayarak, etkinliğin %91,25 olduğunu ve 
2 gün sonra Çin aşılarının Türkiye’ye geleceğini açıkladı. 

31 Aralık 2020: Synovac aşısı Türkiye’ye geldi ve 
Sağlık Bakanlığı iki haftalık analiz sürecini başlattı. 
Alınan önlemler ve yapılan başarılı filyasyon 
çalışmaları sonucu yeni vaka sayısında hızla azalan bir 
sürece girildi.
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COVID-19 PANDEMİSİ: EPİDEMİYOLOJİK VERİLER

Koronavirüs 2019 Hastalığı (COVID-19) salgını 
ülkemizde olduğu gibi tüm dünyanın da ilgisini 
Enfeksiyon Hastalıklarının Epidemiyolojisine, salgınla 
ilgili kavramlara ve salgın gidişatına çekmiştir. Bu 
yeni ve ani ortaya çıkan durum, toplum yanında 
akademik alanda bile kafa karışıklıklarına ve farklı 
değerlendirmelere yol açmıştır. Birçoğu ile bu sıklıkta 
yeni tanışılan bu kavramların iyi anlaşılmasıyla, salgının 
daha iyi tanımlamasını sağlamak, gerekli planlamaları 
yapmak, müdahalelerde bulunmak ve bu müdahalelerin 
etkililiğini ölçmek mümkün olabilecektir. Bu nedenle 
ilk olarak Enfeksiyon Hastalıkları ve salgın konusundaki 
temel kavramlar tanımlanacak, Türkiye ve bazı ülke 
örneklerinin epidemiyolojik verileri sunulacak ve 
konuyla ilgili tartışma yapılacaktır.

1. Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojindeki ve 
Salgınla İlgili Temel Kavramlar 

Günlük hayatta ve bazen akademik ortamlarda da 
hatalı olarak birbirinin yerine kullanabildiğimiz 
Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojindeki ve 
salgınla ilgili temel kavramlar aşağıda özetlenmiştir. 

Konakçı: Enfeksiyon etkenin girip enfekte ettiği canlı 
(insan) (1)

Rezervuar: Enfeksiyon etkeninin yaşayıp çoğaldığı 
ortamdır. İnsan, hayvan ve çevre olabilir (1)

Bulaş yolu: Enfeksiyon etkeninin kaynaktan konakçıya 
geçişi için kullanabildiği yollardır  (1)

          • Direkt 
                o Direkt temas 
                o Damlacık yayılımı
          • İndirekt
                o Hava yolu
          • Araçla
                o Gıda
                o Su
                o Mekanik gibi
          • Vektör aracılı

Vektör: Etkenlerin mekanik olarak taşınması ya da 
ayrıca büyüme ve değişim geçirebildiği sivrisinek, pire, 
kene gibi canlılar (1)

Prevalans: Belirli bir toplumdaki incelenen bir durum 
ya da hastalığın sıklığı (2)

İnsidans: Belirli bir toplumda belli bir zaman içinde 
yeni gelişen vaka (2)

Atak hızı: Hastalık gelişme riskine sahip toplam nüfus 
içinde hastalık gelişenlerin oranıdır.
• İkincil (sekonder) atak hızı: Toplumdaki duyarlı 
kişilerin içinde birincil vakalarla temas ederek hasta 
olan kişilerin oranı (2)

Sporadi: Bir hastalığın çoğunlukla düzensiz aralıklarla 
görülmesidir (1).

Endemi: Bir hastalığın bir coğrafik alanda beklenen 
(alışıldık) düzeyde görülmesidir (3).
Hiperendemi: Bir hastalığın sürekli olarak yüksek 
düzeyde görülmesidir  (1).
Salgın: Bir bölgede veya özel bir grupta, belirli 
bir zaman diliminde beklenenden daha fazla vaka 
görülmesidir  (1).
Kümelenme: Beklenenden daha fazla vaka olup 
olmadığına bakılmaksızın belirli bir zaman diliminde 
bir bölgede vakaların toplanması (Çoğunlukla beklenen 
vakanın ne olduğu bilinememektedir) (1).
Epidemi: Bir bölgede veya toplumda beklenenden 
fazla benzer kliniğe sahip hastaların bulunması ve bir 
ya da daha fazla kaynaktan yayılması (3)

Pandemi: Epideminin dünya genelinde yaygın 
görüldüğü durumlar (3)

Enfektivite: Bir etkenle karşılaşan kişilerin arasından 
enfekte olanların oranı (1)

Patojenite: Enfekte olan kişilerin arasından klinik 
hastalık geliştirenlerin oranı (1)

Virülans: Klinik hastalık geliştiren kişilerin arasından 
ciddi klinik geliştirenlerin ya da ölümcül seyredenlerin 
oranı (1)

Vaka-fatalite: Belirli bir hastalık tanısı aldıktan sonra 
belirli bir zaman içinde ölen hastaların yüzdesi (3)

Mortalite: Bir yıl içindeki tüm ölümlerin yıl ortası 
nüfusuna oranıdır (4).
Nedene özel mortalite: Bir yılda belirli bir nedene bağlı 
ölen kişilerin yıl ortası nüfusa oranıdır (4).
İnkübasyon (kuluçka): Enfeksiyon etkenin vücuda 
girmesinden klinik hastalık başlangıcına kadar geçen 
süre (3)

Latent dönem: Kronik hastalıklar için etkenin vücuda 
girmesinden belirti gelişmesine kadar geçen süre (Bazı 
kaynaklarda hastalık etkeninin vücuda girmesinden 
kişinin bulaştırıcı hale gelmesine kadar geçen süre) (1)

Klinik hastalık: Hastalığa ait tipik belirti ve bulguların 
bulunması (3)

Klinik hastalık olmadığı durumda ise; 
1. Preklinik hastalık: Hastalığa ait tipik belirti ve 
bulgular gelişmeden önceki dönem
2. Subklinik hastalık: Hastalığa ait tipik belirti ve 
bulguların hiçbir zaman tamamlanmadığı, hastalığın 
genellikle serolojik olarak ya da kültür ile tanımlandığı 
durumlar
3. Persistan (Kronik) hastalıklar: Kişilerin enfeksiyonu 
vücuttan tamamen uzaklaştıramadığı, uzun yıllar hatta 
ömür boyu taşıdığı durumlar
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4. Latent hastalık: Enfeksiyon etkeninin çoğalmadığı, 
genellikle hücre nükleik asitlerine entegre olarak 
bulunduğu durumlar (Kronik hastalık yapan etkenler 
çoğalmaya devam eder ve aktivitesini sürdürür) (3)

Taşıyıcılık: Hastalık etkeninin konakta herhangi 
bir belirti ve bulgu vermediği, serolojik testlerle 
değerlendirildiğinde hastalık etkenine karşı özgül 
antikor cevabının görülmediği ancak konakta bulunarak 
başkalarına bulaştırmaya devam ettiği durumlar (3)

Seri aralığı: Hasta bir kişide ilk belirtilerin görüldüğü 
zamandan enfekte ettiği kişide belirtilerin görülmeye 
başladığı zamana kadar geçen süre (5).
Temel Çoğalma Sayısı (R0): Duyarlı bireylerden oluşan 
bir toplumda, enfekte bir bireyin bulaştırıcı olduğu süre 
boyunca ortalama enfekte edebileceği kişi sayısıdır (6).
Sürveyans: Bir sağlık uygulamasının planlanması, 
uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli olan 
sonuca özgü verilerin sürekli olarak sistematik biçimde 
toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır  (1).
Filyasyon (Saha incelemesi): Kaynağın ve etkenin 
belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya 
temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin 
alınmasıdır  (1).
İzolasyon: Şüpheli veya kanıtlanmış bulaşıcı bir 
hastalığı olan kişilerin toplumun geri kalanından 
ayrılması ve yer değiştirmesine engel olunması şeklinde 
alınan önlemdir  (7).
Karantina: Bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan 
kişilerin toplumun geri kalanından ayrılması ve yer 
değiştirmesine engel olunması şeklinde alınan önlemdir 
(7).
Kontrol: Bir enfeksiyon hastalığının bir bölgede 
insidans, prevalans, morbidite, mortalitesinin kabul 
edilebilir seviyeye düşürülmesidir (7).
Eliminasyon: Bir enfeksiyonun bir bölgede 
görülmeyecek seviyeye düşürülmesidir (7).
Eradikasyon: Bir enfeksiyonun dünya genelinde 
tamamen ortadan kaldırılmasıdır (7).
Zoonoz: Doğal koşullar altında vertebralı hayvanlardan 
insanlara geçebilen enfeksiyon hastalıkları (7).

olmuştur. Bilinebildiği kadarıyla yeni bir etken olması 
nedeniyle tüm insanların duyarlı olduğu ve konakçı 
olabildiği bir durum söz konusudur. Etkenin yarasa, 
pangolin gibi bazı hayvanlardan geçerek insandan insana 
bulaşabilir hale geldiği düşünülmektedir. İlk bulaş bu 
şekilde olsa da daha sonra insanlar ana bulaş kaynağı 
haline gelmiştir (11). Direkt temas, damlacık yayılımı, 
aerosol oluştuğu durumda hava yolu aracılığıyla bulaş 
olduğu bildirilmektedir. Fekal-oral bulaş olabileceği ile 
ilgili görüşler de mevcuttur (11). Bulaşma yollarının da 
etkisiyle tanımlandıktan yaklaşık 2 ay sonra pandemi 
olarak ilan edilmiş ve coğrafi açıdan tüm dünyayı etkisi 
altına almıştır. 

30.09.2020 tarihinde bildirimi yapılan verilere 
bakıldığında; toplam vaka sayısı dünyada 34 milyonu 
aşmış, Türkiye’de 319 bine ulaşmıştır. Toplam ölüm 
sayısı ise dünyada 1 milyonu aşmış, Türkiye’de ise 
8.195’e ulaşmıştır (12,13). Ancak çeşitli sebeplerle 
bildirimlerin gerçek durumu yansıtmaktan uzak kaldığı, 
gerçek vaka ve ölümlerin çok daha fazla olduğu tahmin 
edilmektedir.

COVID-19 enfeksiyonu için inkübasyon süresi 
ve seri aralığı farklı çalışmalarda farklılıklar 
göstermektedir. Seri aralığı DSÖ tarafından 5-6 gün 
olarak belirtilmektedir (14). Bir başka çalışmada ise 
ortalama 3,96 gün (%95 güven aralığı 3,53-4,39 gün) 
olarak bulunmuştur  (5). Başka bir çalışmada en güvenilir 
verilerle yapılan analizle ortanca 4,6 gün, tahmini 
olarak 4 gün olarak bulunmuştur (15). Çin’de yaklaşık 
1000 hastada yapılan bir çalışmada inkübasyon süresi 
ortanca 4 gün olarak verilmiştir (16).

Vakaların tespiti amacıyla rutin olarak semptom 
temelli test uygulanmaktadır. Vakaları yakalayabilmek 
için oluşturulan vaka tanımlarının ülkeler arasında ve 
ülkeler içinde zaman içinde farklılıklar göstermesi 
nedeniyle farklı çalışmalarda ciddi farklılıklar gösteren 
sonuçlar görülmektedir. Tanı amacıyla dünyada 
rutinde kullanılmakta olan moleküler yöntemlerin 
en iyi ihtimalle yaklaşık %70 duyarlılık ve %95 
özgüllüğe sahip olduğu (kullanılan kitlere, primerlere 
vb değişmekle birlikte) bilinmekte, testin negatif 
saptanması halinde önemli bir enfekte kişi grubu 
gözden kaçırılabilmektedir. Uygun bir vaka tanımı 
ile test öncesi ihtimali %80 olarak sağlarsak negatif 
olarak saptadığımız kişilerin %56’sının aslında pozitif 
olduğunu düşünmemiz gerekmektedir. Sonuç olarak 
pozitif test sonuçları bizi daha doğru yönlendirebilirken 
negatif sonuçlara ihtiyatlı yaklaşmamız gerekmektedir 
(17). 
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2. Türkiye ve Dünya’daki Epidemiyolojik Veriler 
ve Yorumları 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi 
Wuhan şehrinde 31 Aralık 2019 günü etiyolojinin 
belirlenemediği pnömoni vakalarının kümelendiğini 
belirtmiştir. Genetik sekanslama sonucu etiyolojinin 
yeni bir koronavirüs olduğu tespit edilmiştir(8). Yeni 
görülen bir etkene bağlı bir vakanın görülmesi salgın 
olarak değerlendirilebileceği için bu durumun bir 
salgın olarak tanımlanması daha kısa sürede mümkün 
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DSÖ asemptomatik ya da hafif semptomu olan 
vakaların toplam vakaların yaklaşık %80’ini 
oluşturduğunu ifade etmektedir (14). Ülkemiz için 
de toplum tabanlı çalışmalarla asemptomatik ve 
hafif semptomatik vakaların ağırlığı ve test öncesi 
ihtimal değerlendirmeleri yapılmalıdır. Ülkemizde 
kullanılmakta olan tanı kitlerinin geçerlilik sonuçları 
ile birlikte test sonuçlarının daha doğru yorumlanması 
mümkün olabilecektir.  Testlerin duyarlılığında 
iyileşme sağlanması da daha doğru sonuca ulaşmakta 
faydalı görünmektedir. 

Hastalık gelişimi açısından ırk, cinsiyet (18) ya da gelir 
açısından ortaya konulmuş bir fark bulunmamaktadır 
(19). Ancak hastalığın çocuklarda erişkinlere göre daha 
az semptomatik ve şiddetli geçirildiği ve yaş artışı ile 
hastalık şiddetinin genel olarak arttığı bilinmektedir 
(19).  Hastalık gelişimi açısında fark ortaya konmasa da

Şekil 1. Ülkelerin milyon nüfus başına kesin tanılı 
COVID-19 Hastalığı hızları (04.10.2020)

Şekil 2. Türkiye ve benzer nüfusa sahip bazı Avrupa ülkelerinin kesin tanılı toplam  
COVID-19 enfeksiyonu olan kişi sayıları (1000 vaka sonrası) (04.10.2020)

Veriler Dünya Sağlık Örgütü Veri tabanından alınmıştır.
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erkeklerin şiddetli hastalıkla daha çok karşılaştığı 
bildirilmektedir (18). 

Salgın döneminde testlerin yapılması (tanı konulması) 
ve raporlanması arasında olabilecek süre farkı, vaka 
tanımı ve bildirim sisteminde yapılan değişiklikler (20) 
nedeniyle sürecin başından beri ülkemizin de arasında 
bulunduğu birçok ülke için izlenen bazı göstergelerin 
kullanımında sorunlar bulunmaktadır. Ülkemiz için 
(04.10.2020 itibariyle) kümülatif insidans milyonda 
3.829,95 olarak hesaplanmıştır (21). Şekil 1’de 
ülkelerin kümülatif insidansları gruplandırılmış halde 
gösterilmektedir. Ancak kesin tanılı vakaların dikkate 
alınması nedeniyle kümülatif insidansın olduğundan 
düşük olarak saptandığı düşünülebilir. Avrupa’da benzer 
nüfuslara sahip altı ülke göz önünde bulundurulduğunda 
04.10.2020 tarihi itibariyle Almanya ile benzer bir seyir 
izlediği görülmektedir (Şekil 2). 
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Genel olarak nüfus yoğunluğu fazla olan ülkelerde 
vaka artışının daha fazla olması beklenmektedir. 
Ancak genellikle bu ülkelerin sağlık alt yapıları, sağlık 
hizmetlerinin yaygınlığındaki sorunlar, pandemi 
açısından yeterli hazırlığa sahip olmama, ekonomik ve 
politik kaygılarla verilerde yapılan manipülasyonlar 
gibi nedenlerle ortaya konulan öngörüler her zaman 
gerçekleşmemektedir. 

Prevalans toplumdan topluma alınan önlemlere 
bağlı değişkenlik gösterebilmektedir. Kesin 
prevalans değerine ulaşmakta çeşitli zorluklarla 
karşılaşılmaktadır. Asemptomatik, atipik kliniklere 
sahip kişilerin varlığı nedeniyle olduğundan daha 
düşük ve tanı yöntemlerinin (klinik, laboratuvar, 
görüntüleme) hatalı pozitif sonuç verebilmesiyle 
olduğundan daha yüksek kestirilmesine neden 
olmaktadır. Toplum tabanlı seroprevalans çalışmaları 
bu amaçla en çok kullanılan yöntemlerdendir. Bu 
araştırmalarda seçilen örnek grubunun toplumu 
temsiliyet sorunu aşılsa bile hastalık geçiren her kişide 
antikor gelişmemesi, kullanılan testin kişideki antikoru 
tespit edememesi, hastalığın erken döneminde tespit 
edilebilecek düzeyde antikor gelişmemesi, çapraz 
reaksiyonlar nedeniyle yalancı pozitiflikler gibi 
birçok nedenle birebir gerçek prevalans değerine 
ulaşılamamaktadır. Ancak hastalığın yaygınlığı 
açısından fikir vermesi için önemlidir. 

Avrupa ülkeleri arasında daha hafif önlemler almasıyla 
ve toplum bağışıklığına ulaşma hedefi olduğu 
bilinen İsveç’te yapılan seroprevalans çalışmasıyla 
seropozitifliğin 20 Mayıs 2020 itibariyle %7,3 olduğu 
bildirilmiştir (22). Aynı ülkede Nisan sonu itibariyle %20
-25’lik bir seropozitifliğe ulaşılacağı düşünülmekteyken 
bu dönemde %7,5-10 arasında seropozitifliğe 
ulaşıldığı tahmin edilmiş ancak sağlık çalışanları 
arasında yapılan bir çalışmada %20 seropozitiflik 
tahminine yaklaşılabilmiştir (23). İsviçre’de yapılan bir 
seroprevelans çalışmasında 5. haftanın sonunda  %10,8 
pozitiflik saptanmıştır (24). Ülkemizde, tüm ülkeyi 
temsil eden yaklaşık 150.000 kişiden oluşan bir örnekte 
yapılan çalışmada COVID-19 PCR pozitifliğinin 
%0,25 olduğu, açıklamanın yapıldığı döneme kadar 
tespit edilmiş vakaların %46’sının İstanbul’da olduğu 
halde, bu çalışmada İstanbul’da pozitiflik %0.29 
olarak saptanmış olup Türkiye geneline göre sadece 
%13,8’lik bir yükseklik olduğu açıklanmıştır (25). 
Aynı çalışmanın sonucuna göre seropozitifliğin %0,8 
olduğu belirtilmiştir (26). Dünyadan ve ülkemizden 
görüldüğü gibi seropozitiflik açısından bölgeler ve 
toplumlar arasında farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. 
Yine zamana bağlı olarak seropozitiflikte artış olması 
beklentisiyle Sağlık Bakanı Dr Fahrettin KOCA’nın 
30.09.2020 tarihli basın toplantısında en kısa sürede 
yeniden bir çalışmaya başlanmasının planlandığı ifade 
edilmiştir (20).
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Tablo 1. COVID-19 Dahil Bazı Enfeksiyon Hastalıklarının Enfektivite, Patojenite ve Virülansı

 Enfektivite Patojenite Virülans
Yüksek Çiçek

Kızamık
Suçiçeği
Çocuk felci
SARS, COVID-19

Çiçek
Kuduz
Kızamık
Suçiçeği, Nezle
MERS, SARS

 Kuduz
Çiçek
Tüberküloz
Lepra
MERS, SARS

 Orta Kızamıkçık
Kabakulak, Nezle
Grip

Kızamıkçık
Kabakulak
Grip, COVID-19

Çocuk felci
Kızamık
COVID-19

Düşük Tüberküloz
MERS

Çocuk felci
Tüberküloz

Suçiçeği
Kabakulak, Grip

Çok düşük Lepra
Kuduz

Lepra Kızamıkçık
Nezle

 
Kaynak: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu (6. Güncelleme)
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Salgının başında Çin’de yapılan bir çalışmada yakın 
temaslılarda sekonder atak hızı %35 (%95 güven 
aralığı:%27-%44) (27) olarak saptanmıştır. Temasın 
türüne göre değişiklikler görülebilmektedir. Ev içi temas 
durumunda COVID-19 bulaşının değerlendirildiği bir 
araştırmada genel hız %16,3 iken temaslının yaşının 
artması ve temaslıların eş olmasının (%27,8) genel 
hızdan daha yüksek bir sekonder atak hızıyla ilişkili 
olduğu belirlenmiştir (28). 

COVID-19 için enfektivitenin tahmini için temel 
çoğalma katsayısı da kullanılabilmektedir. Temel 
çoğalma katsayısının özellikle toplum içi ve toplumlar 
arası ciddi geçişlerin olduğu günümüz şartlarında 
doğrudan hesaplanması zordur ancak çeşitli 
modellemelerle tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Bu 
durumdan hareketle literatürde R0 değerinin 2,0-2,5 
arasında olduğu belirtilmektedir. Ancak R değerini 
etkileyen toplumsal alışkanlıklar, demografik özellikler 
de olabileceği için her bir toplum için farklılıklar 
gösterebilmektedir (29). Söz gelimi Türkiye’de R0 
değeri ile ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte Sağlık 
Bakanı Dr. Fahrettin KOCA tarafından bazı bölgelerde 
4,5-5 değerlerine ulaşıldığı ifade edilmiştir (30). R0 
değeri hiçbir müdahale olmadan bir enfeksiyonun 
nasıl bir seyir izleyeceğini göstermesi bakımından 
önemlidir. Bununla birlikte genellikle enfeksiyonların 
kontrolü amacıyla alınan önlemlerin (izolasyon, yaygın 
maske uygulamaları gibi) ve salgın seyrinin doğal 
bir sonucu (bağışıklık bırakan enfeksiyonlar için) 
olarak zaman içinde R0 değerine göre düşüş olması 
beklenmektedir. İnsanların toplu şekilde bulunmalarını 
gerektiren gelişmelerin yaşanması gibi durumlarda 
da R0 değerine göre yükseliş olması beklenmektedir. 
Bir anlamda kontrol amacıyla yapılan müdahalelerin 
sonrasında (ya da belirli zaman aralıklarıyla) tahminler 
yenilenmektedir. Böylece efektif çoğalma katsayısı 
(Re) elde edilmektedir (31,32). Re değerinin 1’in üzerinde 
olması salgının devam edeceğini (vakaların artmaya 
devam edeceğini), 1 olması salgının aynı düzeyde devam 
edeceğini, 1’in altına inmesi salgının zaman içinde 
azalacağını (belki ortadan kalkacağını) göstermektedir. 
Bu nedenle salgının nasıl devam edeceğini tahmin 
etmek (hastane yatak sayısı, yoğun bakım yatak 
sayısı, mekanik ventilasyon sayısı, ölüm sayısı gibi), 
yapılan müdahalelerin etkililiğini değerlendirmek 
için kullanılabilmektedir. Ayrıca geçirildiği durumda 
bağışıklık bırakan hastalıklar için Re değerinin 1 olması 
için toplumun ne kadarının bağışıklık geliştirmesi

gerektiğini (bir başka deyişle duyarlı birey 
havuzunun ne seviyeye düşmesi) hesaplarken de 
kullanabilmektedir. Bu bağışıklık düzeyine toplumsal 
bağışıklık (herd immunity) düzeyi de denmektedir 
(32). Ülkemiz için son Re değerinin 1’in altında olarak 
hesaplandığı 30 Eylül 2020 tarihinde açıklanmıştır (20).

Vaka-fatalite hızı hastalık tespiti ile ölüm arasında 
bir sürede olduğu için kabaca hastaların ortanca 
ölüm süresi kadar bir fark olmaktadır. Yani bugünkü 
ölümler bu bahsedilen süre kadar önceki vaka sayısına 
karşılık gelen ölümdür gibi düşünülebilir. Salgın 
dinamik bir süreç olduğu için bunu vaka-fatalite 
orantısı gibi o günkü sayılarla hesaplanabileceği gibi 
bu aradaki süreyi dikkate alarak düzeltilmiş bir vaka-
fatalite hızı hesaplamak da düşünülebilir. Ülkemiz 
için de yeni vakalar ve ölümler arasında genel seyir 
açısından böyle bir ilişki bulunmaktadır (Şekil 
3). Tanı koyma aracı, vaka tanımları, test yapma 
yaygınlığı, tıbbi hizmetler (yoğun bakım, mekanik 
ventilasyon), toplumdaki yaşlı nüfusun durumu gibi 
bazı değişkenlerin etkili olabileceği düşünüldüğünde 
vaka-fatalite orantıları açısından ülkeler arasında ciddi 
farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin İtalya için 04 Ekim 
2020 itibariyle %11,1 iken ülkemiz için %2,6 olduğu 
görülmektedir (33). Mortalite ise genel olarak milyon 
kişide hesaplanmakta olup özellikle düşük nüfuslu ve 
nüfus yoğunluğu yüksek olan ülkelerde nispeten daha 
yüksek görülmektedir. Türkiye için milyonda 99,41 
olarak izlenmektedir (Şekil 4). Ancak test kapasitesine 
ve yaygınlığına bağlı olarak COVID-19 Hastalığı 
sonrası görülen ölümlerin hepsi saptanamayabilmekte 
ve muhtemelen gerçekten daha düşük bulunmaktadır 
(34). 

Şekil 3. Türkiye’nin yeni COVID-19 vakalarının ve 
COVID-19’a bağlı günlük ölümlerinin seyri
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Şekil 4. Ülkelerin milyon nüfus başına kesin COVID-19 tanısı sonrası ölüm hızları (04.10.2020)
Kaynak: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard (https://covid19.who.int/#)

İçinde bulunduğumuz salgın, dünyanın önemli 
bir kısmının bir pandemiye hazırlıklı olmadığını 
göstermiştir. Sağlık sistemlerinin bu ağır yük 
altında ezilmesi yanında uygulanması gereken sıkı 
tedbirler, sosyal izolasyon gibi nedenlerle ekonomik 
ve sosyal hayat ciddi şekilde etkilenmiştir. Hızla 
sonuçlandırılmaya çalışılan bilimsel çalışmalar, 
bunun sonucunda ortaya çıkabilecek hatalar nedeniyle 
artan kafa karışıklığı, yayılan bilgilerin doğruluğu 
konusunu kontrol etmenin giderek zorlaştığı sosyal 
medyanın etkisi ile toplumun güvenindeki sarsılmalar 
kaygı bozukluğu gibi birçok mental hastalığı 
tetikleme potansiyeline sahiptir. Doğası gereği 
düzenli takip edilmesi gereken kronik hastaların ve 
acil durumlarda sağlık hizmetine ulaşması gereken 
insanların durumunun ayrıca irdelenmesi ve bu 
pandeminin bir sonucu olarak dikkate alınması 
gerekmektedir. Ülkelerin tek başına pandeminin 
etkileriyle başa çıkmakta zorluk çektiği dönemlerde 
daha da belirginleşen işbirliği eksikliği, maske, el 
dezenfektanı, ventilatör ve hatta sağlık çalışanlarının 
stratejik hale geldiği ve uğruna mücadelelerin 
yaşandığı bir dönem olması ülkelerde bu kaynakların 
önemi konusunda farkındalık oluşturmuştur.  

Salgınla birlikte el hijyeni, genel hijyen kurallarına 
uyumdaki artış bir çok enfeksiyon hastalığının 
mücadelesinde fayda sağlanırken, maske, sosyal 
mesafe gibi kurallar benzer bulaş yollarına sahip olan 
tüm enfeksiyonların kontrolünde gelişme kaydedilmesi 
beklenmektedir. Son yıllarda giderek yaygınlaşan aşı 
karşıtlığının da etkisini azaltması öngörülmektedir. 

Henüz etkili bir aşı bulunmaması nedeniyle salgının 
ilk günlerinden beri vurgulanan tedbirler önemini 
korumaktadır. Hasta ve temaslıların sıkı izolasyonu, 
hastaların maske kullanması, sosyal mesafenin 
korunması, tüm toplumun (özellikle kamuya açık 
alanlarda) maske kullanması, el hijyeni ve genel 
hijyen uygulamalarına uyulmasıdır.

Sonuç olarak, ülkelerin sağlık alt yapıları ne kadar 
güçlü olursa olsun ülkeler epidemiyolojik verilerini 
takip ederek salgının seyrini takip etmeli, öncelikli 
alanlar-gruplar belirlenmeli, uygun önlemler ortaya 
konulmalı ve etkileri takip edilmelidir. Hastane 
ve klinikteki salgın mücadelesinin yanı sıra güçlü 
epidemiyolojik çalışmalarla salgının kötü etkileri 
sınırlandırılmaya çalışılmalıdır (35). 
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Salgın; belirli bir alanda, belirli bir grup insan 
arasında, belirli bir süre boyunca beklenenden daha 
fazla vaka görülmesi veya salgın potansiyeli olan ve 
epidemiyolojik olarak bağlantılı iki veya daha fazla 
vaka ya da yeni görülen/elimine edilmiş veya eradike 
edilmiş hastalığa ait tek bir vakanın görülmesi olarak 
tanımlanmaktadır (1). 

Son yıllarda MERS, Ebola, Zika Virüs Hastalığı gibi 
özellikle yeni ve yeniden önem kazanan bulaşıcı 
hastalıklar ve son günlerde yaşanan COVID-19 
pandemisi tüm dünyaya gösterdi ki insanların ve 
eşyaların böylesi küresel ve hızlı hareketi, bu hastalıkları 
çok kısa zamanda küresel tehdit haline getirmektedir. 

Salgınlarla başa çıkmada en önemli nokta, güçlü bir 
sağlık altyapısının bulunmasıdır. Özellikle koruyucu 
sağlık hizmetlerinin desteklenmesi, salgın etkenini 
tespite yönelik laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi, 
ilaç ve aşı üretimleri için teknik alt yapı ve nitelikli insan 
gücünün artırılması, kapsamlı sürveyans çalışmalarının 
sürdürülmesi ile erken uyarı cevap sistemlerinin 
kurulması ana unsurlardır. 

Sürveyans; herhangi bir hastalık, durum veya olay 
ile ilgili olarak uygun koruyucu ve karşı önlemlerin 
önerilmesi, alınması ve uygulanması amacıyla, 
verilerin, sürekli ve sistematik bir şekilde toplanması, 
analiz edilmesi, yorumlanması ve ilgili taraflarla 
paylaşılması olarak tanımlanmaktadır (1). 

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili sağlık politikalarının 
belirlenmesi, hastalıklara ait kontrol programlarının 
oluşturulması, programların izlenmesi ve gerektiğinde 
yeni düzenlemeler yapılması amacı ile kullanılan 
temel veri kaynaklarından biri, bulaşıcı hastalıkların 
sürveyansı ile elde edilen bilgilerdir.

Sürveyansı, veri toplama yöntemine göre aktif, pasif 
ve sentinel sürveyans olmak üzere 3 ana grupta 
sınıflandırmak mümkündür:

Pasif  Sürveyans, bildirim yapmakla yükümlü kişi 
veya birimlerden aktif olarak veri toplanmadan, tanı 
koyan kişiler tarafından belirlenen sistem dahilinde, 
belirlenmiş sürelerle gönderilen verilerin analiz edildiği, 
yorumlandığı ve geri bildiriminin yapıldığı sürveyans 
yöntemidir. Örnek olarak ülkemizde yürütülmekte 
olan Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ve Batı Nil 
Virüsü Enfeksiyonu sürveyansı verilebilir.

Aktif Sürveyans; sürveyans sisteminde bildirim 
yapmakla yükümlü kişi veya birimlerin kendiliğinden 
rapor etmesini beklemeksizin yetkili birimlerce 

düzenli olarak verilerin toplandığı, analiz edildiği, 
yorumlandığı ve geri bildiriminin yapıldığı sürveyans 
yöntemidir. Akut Flask Paralizi (AFP) sürveyansı da bu 
tür bir sürveyanstır (2).

Sentinel sürveyans ise vakaları erken saptamak, 
hastalık eğilimleri hakkında bilgiye ulaşmak, kaliteli ve 
doğru veri toplamak için seçilen örnek bir toplumda, 
verilerin toplandığı, analiz edildiği, yorumlandığı 
ve geri bildiriminin yapıldığı sürveyans yöntemidir.  
Rutin sürveyansın uygulanamayacağı hastalıklarda, 
uygulamanın elverişli olmadığı koşullarda ülkenin, 
bölgenin durumunu izlemek amacıyla yapılır. 
Türkiye’de ilk kez 2005 yılında uygulanmaya başlayan 
bu sürveyans için en iyi örnek  influenza sürveyansıdır 

Ayrıca halk sağlığı tehditlerini erken belirlemek ve 
müdahale edebilmek amacıyla belirli bir hastalığa 
özgü olmayan tanı veya bulgulardan oluşan sağlık ile 
ilgili verilerin toplandığı, analiz edildiği, yorumlandığı 
ve geri bildiriminin yapıldığı sendromik sürveyans 
yöntemi de kullanılmaktadır. Sendromik sürveyans 
verilerine ek olarak erken uyarı amacıyla, sağlık dışı 
sektörlerden de hastalıkla ilişkili olabilecek veriler 
tamamlayıcı olarak toplanabilmektedir.

Bulaşıcı Hastalıkların sürveyansının kapsamı ilk olarak 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile belirlenmiş 
ve akabinde Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim 
Sistemi Genelgesi  (düzenleme 2004/2005/2015), 
Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrol Esasları 
Yönetmeliği (düzenleme 2007/2011/2019), Bulaşıcı 
Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Genelgesi 
(2015/18), Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi 
Genelgesi (düzenleme 2017/2018) ile düzenlemeler 
devam etmiştir. Bütün bu düzenlemeler sonrası mevcut 
duruma bakıldığında bildirimi zorunlu 77 bulaşıcı 
hastalık ve etken belirlenmiş olup bildirimi zorunlu 3 
durum (antimikrobiyal direnç, sağlık hizmeti ilişkili 
enfeksiyonlar, uluslararası öneme haiz halk sağlığı acil 
durumları) da eklenmiştir (4).

Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar 4 grupta 
sınıflandırılmıştır. A grubu, tüm sağlık kurumlarından 
bildirilmesi gereken hastalıklardır. B grubu, uluslararası 
bildirimi zorunlu hastalıklar ve durumlar olup yine tüm 
sağlık kurumlarından bildirilmesi gereken ve aynı anda 
ihbarı da gereken hastalıklardır. C grubu, yataklı tedavi 
kurumlarından bildirilmesi hastalıklar ile sentinel 
sürveyans kapsamındaki hastalıklardan oluşur. D grubu 
ise laboratuvarlar tarafından tespit edilen ve bildirilmesi 
gereken etkenlerden oluşur. 
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Ülkemizde bulaşıcı hastalıkların bildirimi için kullanılan 
fiziki formlar, uzun yıllar posta yoluyla toplanmış, 
1997 yılında ise Temel Sağlık İstatistikleri Modülü 
(TSİM) devreye girmiştir. 2012 yılından itibaren de 
fiziki formlarla birlikte Ulusal Sağlık Sistemi (Sağlık 
net, sağlık net online, e-nabız) ile elektronik ortamda 
veri toplanmaya başlanmıştır. 

Hekimler yazılım programlarında (Aile Hekimliği Bilgi 
Sistemi, Hastane Bilgi Yönetim sistemi, Muayene Bilgi 
Yönetim Sistemi, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi 
gibi) ICD 10 kodları arasından bildirimi zorunlu bir 
bulaşıcı hastalık seçtiklerinde bir arayüz ile ulusal 
sağlık sistemine (e-nabız) iletilir. Buradan da İZCİ 
programına gönderilir. İZCİ’ye geldiğinde bildirilen 
vakanın ikametine göre il, ilçe yöneticileri, Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü ile tanıyı koyan hastanelerin 
sürveyans sorumluları bildirimleri görebilmektedir.

Sağlık Bakanlığı, bulaşıcı hastalıkların sağlık 
tehditlerine yönelik Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve 
Erken Uyarı Sistemini (İZCİ) 15.02.2019 tarihinde 
devreye almış olup geliştirmeleri devam etmektedir.

Günümüzde bulaşıcı hastalıklarda erken uyarı kavramı; 
bir süreç (epidemik zekâ) ile iki temel bilgi kanalına 
(gösterge ve olay tabanlı sürveyans) dayanmaktadır. 
Epidemik zekâ, erken uyarı maksadıyla olayların 
ve sağlık risklerinin belirlenmesi, doğrulanması, 
değerlendirilmesi ve araştırılmasına yönelik her türlü 
bilginin sistematik olarak toplanması, analizi ve 
iletilmesi olarak tanımlanmaktadır.

İZCİ ile sağlık kurumlarından elektronik ortamda 
e-Nabız’a gönderilen bulaşıcı hastalık bildirimleri ve 
sendromik sürveyans kapsamında takip edilen semptom 
ve tanılar, vaka bazlı ve tam zamanlı olarak izleme 
alınmıştır. Bu sistem sayesinde olası salgınlar erken 
tespit edilebilmektedir. Saha kullanıcıları tarafından 
yapılacak olan saha incelemesi, vaka incelemesi, 
temaslı izlemi gibi ilgili tüm çalışmalar da sistem 
içerisindeki elektronik formlar aracılığı ile yapılmakta 
ve sistemde kayıt altına alınmaktadır. Bildirimi 
yapılan bulaşıcı hastalıklara ait veriler ile hastalık 
sürveyansları sürekli, sistematik, temel epidemiyolojik 
göstergeler ile raporlanmakta ve ileri epidemiyolojik 
analizlerle salgınların zamana ve lokalizasyona göre 
dağılımları tespit edilebilmektedir. Sistem; standart 
raporlama, tematik raporlama, dinamik raporlama ve 
hızlı sinyal tespit sisteminin analiz raporlamalarına 
izin vermektedir.  Ayrıca il, ilçe, kurum hatta 
kullanıcı düzeyinde performans değerlendirmeleri 

yapılabilmektedir (4). Sağlık kurumlarının da sürveyans 
kapsamında yürütmesi beklenen ve tablo 1’de yer alan 
bazı  çalışmalar bulunmaktadır (3). 

Tablo 1. Sürveyans Kapsamında Sağlık Kurumlarında Yürütülecek Çalışmalar 

Göstergeye dayalı sürveyans, hastalıklarla ilgili 
önceden belirlenmiş verilerin rutin bir şekilde 
toplandığı, analiz edildiği, yorumlandığı ve geri 
bildiriminin yapıldığı sürveyans yöntemidir.

Olaya dayalı sürveyans ise hastalık kümelenmeleri, 
açıklanamayan ölümler gibi halk sağlığı olaylarının 
erken tespiti, bildirimi, doğrulanması, değerlendirilmesi 
ve raporlanması amacıyla akut halk sağlığı olayları 
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Şekil 1. Erken uyarı süreçleri

ile ilgili verilerin hızlı bir şekilde toplanması, analiz 
edilmesi, yorumlanması ve geri bildiriminin yapılması 
olarak ifade edilebilir (5). 

Biyolojik, çevresel, kimyasal, radyolojik ve nükleer 
etkenler ile kaynağı bilinmeyen ve salgın yapma 
potansiyeli taşıyan durum ve olaylarla ilgili, zamanında 
veri ve bilgi toplayan, analiz eden, entegre sürveyans 
ile yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki ani 
gelişen halk sağlığı tehditlerinin yayılmasını önleme ve 
kontrol etmeyi içeren faaliyetler bütünüdür. Etkili bir 
erken uyarı sistemi sadece sinyal tespiti değildir karar 
alma, bilgi yayma ve doğrulama/cevap kapasitesini 
de içerir. Erken uyarı süreçleri olayın/hastalığın 
insidansının sürveyansına dayanır (6).

Bulaşıcı hastalıklar erken uyarı ve cevap sistemleri, halk 
sağlığı acillerinin önemli bir bileşenidir ve dünyada 
kullanılan erken uyarı sistemlerinin genel olarak  4 
önemli özelliği vardır:

1) Bilgiye dayanan sürveyans: erken uyarı bilimi, 
zamanında ve doğru sürveyans verisini temel almalıdır. 
Olayla ve etkileyen faktörlerle ilgili bilgi, etkili 
ve hassas sürveyans sistemleri ile toplanabilir ve 
insidanstaki anormal artış zamanında tespit edilebilir. 
Böylelikle sorumlu birimler, kuruluşlar, hastalıktan 
etkilenebilecek popülasyonlar uyarılabilir.

2) Zamanındalık: Salgını erken dönemde tespit etmesi 
ve uyarması, erken uyarı sistemi için esastır.  Salgın 
boyunca hastalığın neden olduğu negatif etki zamanla 
ve hızlıca artar. Erken uyarı, gözden kaçabilecek cevap 
önlemlerini uygulamak için bir fırsat sağlar.  Bir erken 
uyarı sistemi için zamanındalık, salgının başlaması ile 
salgının erken uyarı sistemi tarafından tespit edildiği 
zaman arasındaki gecikme süresiyle ölçülür. Bu yüzden 
zamanındalığı artırmak; ya farklı tip veri kullanımı 
ve toplanan sürveyans verisinin geliştirilmesi veya 
optimize edilmiş erken uyarı algoritmaları kullanımı ile 
tespit zamanı farkının azaltılması demektir. 

3) Eylem için bilgi: Erken uyarının amacı, salgını 
kontrol etmek veya en azından minimuma indirilmesini 
sağlamak amacıyla bilinçli ve hedefe yönelik bir 
cevapla sonuçlanan kanıta dayalı rehberlik sağlamaktır. 
Bu kapsamda erken uyarı ve cevap çok ilintili olup 
“eylem için bilgi” olarak söylenebilir.

4) Bilgi eksikliği: Salgının erken aşamalarında bilgi 
sınırlıdır ve cevapla ilgili karar almak için  zaman çok 
kısıtlıdır. Ayrıca insidanstaki dalgalanmalar hakkında 
bilgi eksikliği,  patojen ve epidemiyolojik faktörlerdeki 
küçük değişiklikler nedeniyle salgının nedenini hızlıca 
belirlemek biraz zordur.  Akut fazda doz cevap ilişkisi 
kanıtındaki dalgalanmalarla salgındaki vakaları hızlıca 
belirlemek biraz zordur.  Nitekim akut fazda doz-
cevap ilişkilerinin kanıtı seyrek görülür.  Ama bilgi 
eksikliğine ve belirsizliklere rağmen önlem alınması 
gereken yerlerde erken uyarı sistemi çalıştırılmalıdır (6).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgın yapma eğilimindeki 
hastalıkların potansiyel salgınlarını hızlıca tespit edip 
cevap oluşturmak amacıyla Erken Uyarı ve Cevap Ağını 
(EWARN) kurmuştur. Gerek sistemin oluşturulması 
gerekse de ülkelerin sistemlerine entegre edilmesi 
konusunda, ilgili ülkelerin Sağlık Bakanlıkları ve 
diğer destekleyici paydaşlarla küresel sağlık güvenliği 
kapsamında çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. EWARN, 
ilk kez 1999 yılında 2000’den fazla ölümle sonuçlanan, 
tekrarlayan ateş salgınına cevapta 6 aylık bir gecikme 
sonucunda Güney Sudan’da uygulanmaya başlanmıştır. 
EWARN, süreç içinde oldukça gelişmiş ve birçok 
salgının tespitinde başarılı olmuştur. Örneğin uzun 
süredir polio vakası görülmeyen Suriye ve Somali’de 
2013 yılında yeniden görülen polionun ilk vakaları 
EWARN tarafından bildirilmiştir. Ayrıca Güney 
Sudan’daki hepatit E, Irak’taki kızamık, Sudan’daki 
şüpheli dang ateşi vakaları EWARN tarafından tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla EWARN bulaşıcı hastalıkların 
sürveyansında ve müdahalelerin oluşturulmasında 
oldukça önemli bir role sahiptir (7).  
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Bütün bu çalışmalarla birlikte 2005 yılında DSÖ, 
ülkelerin halk sağlığı tehditlerini tespit etme, 
değerlendirme, raporlama, cevap verme kapasitelerini 
oluşturmalarında rehberlik etmek için Uluslararası 
Sağlık Tüzüğü’nü yayınlamıştır (8). Böylelikle 
salgınlar ve diğer sınır ötesi sağlık tehditleri halk 
sağlığı uzmanlarının dikkatini, erken uyarı ve cevap 
sistemlerine çekmeye başlamıştır. 1082/2013/EU 
Avrupa Birliği (AB) kararı, AB üyesi ülkelerin halk 
sağlığı tehditlerini yönetimine yeni bir yaklaşım 
getirmiş, hazırlıklılık, müşterek önlemler alınması, 
tehditler için izleme, erken uyarı ve cevap sistemi, acil 
durumun tanınması ve multidisipliner çalışmalar gibi 
kavramları da beraberinde getirmiştir.  Türkiye, gerek

Halk sağlığı riski taşıyan olaylar;

• Yayılma potansiyeli olan, önemli hastalık yüküne 
veya ölümlere yol açabilecek kümelenme, salgın 
hastalık veya sağlıkla ilgili olaylar,

• Yeni veya yeniden ortaya çıkan/çıkma olasılığı 
bulunan hastalık veya durumlar,

• Ani olarak meydana gelen ve kısa sürede çok 
sayıda kişiyi etkileme olasılığı bulunan durumlar,

• Kişi, yer, zaman analizlerinde sıra dışı aktivite 
artışının görüldüğü durumlar,

• Beklenenden fazla ölümlerin tespit edildiği 
durumlar,

*23 Aralık 2019 tarihi itibariyle

AB müktesebatlarını gerekse de DSÖ standartlarını 
dikkate alarak kendi ihtiyacını belirlemiş ve erken  
uyarı ve cevap sistemini oluşturup geliştirmiştir (9). 

Sağlık Bakanlığı Olay Yönetim Sistemi (OYS), 2013 
yılından beri kullanılan akut halk sağlığı tehditlerini, 
gözetim, değerlendirme ve müdahale operasyonlarını 
desteklemek için geliştirilmiş bir yazılımdır. Türkiye 
genelinde Olay Yönetim Sistemi’ne giriş yapılarak 
takip edilen olay sayısı 2019 yılında 2.605’tir. Bunların 
nedenlerine göre dağılımına bakıldığında aşağıda yer 
alan grafikte de görülebileceği üzere en çok gıda ve 
su güvenliği kaynaklı olayların takip edilmiş olduğu 
görülmektedir (10). 

• Henüz insanda hastalık oluşturmamış ancak maruz 
kalmaya bağlı olarak hastalık yapma potansiyeli 
olan olaylar,

• Olası sağlık etkileri bulunabilecek kitlesel insan 
hareketleri,

• Halk sağlığını etkileme potansiyeli olan doğal 
afetler, beklenmedik hava olayları,

• Kamuoyunu meşgul eden ve halk sağlığı riski olan 
diğer sağlık olayları,

• Uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumları 
şeklinde tanımlanmıştır. 
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Sağlık Bakanlığı, bu olaylara göre erken uyarı 
düzeyleri belirlemiştir. Bu olaylardan herhangi birinin 
bulunmadığı durum “Erken uyarı düzeyi 0”, herhangi 
birinin görülme olasılığı “Erken uyarı düzeyi 1” olarak 
belirlenmiştir. Bu olaylardan herhangi birinin kanıta 
dayalı veri/bilgiye göre meydana gelme, toplumu 
etkileme riskinin yüksek olasılık olduğu durum “Erken 
Uyarı Düzeyi 2”, bu olaylardan herhangi birinin ani 
gelişen halk sağlığı tehdidi ile sonuçlanması durumu da 
“Erken Uyarı Düzeyi 3” olarak tanımlanmıştır ve kesin 
tehdit olarak adlandırılır  (1).

Son yıllarda ciddi gelişmeler kaydeden epidemiyoloji, 
biyoistatistik, yazılım, sistem mühendisliği, çevre 
bilimi, coğrafya, tıp, veterinerlik, yapay zekâ ve diğer 
ilgili disiplinler sürveyansın ve dolayısıyla da erken 
uyarının hızlı gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. 
Nitekim gelinen noktada COVID-19 pandemisi ile 
ilgili olarak atık suların takibi ile erken uyarı sistemi 
oluşturulması tartışılır olmuştur. Yine COVID-19 
pandemi döneminde erken teşhisten, koruma ve 
izolasyon gibi önleyici faaliyetlere kadar birçok alanda 
ihtiyaçlar hızlıca ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda da 
gelişen teknolojinin de etkisi ile birçok ülkede çok kısa 
zamanda riski erken tespit etme, akıllı temas izlemleri, 
analitik tabanlı risk haritaları, kümelenme tespitleri 
yapan sistemler vb. geliştirilmiştir. 

COVID-19 bize aynı zamanda sürveyans kaynakları 
içinde sosyal medyanın da yer alması hususunu bir 
kez daha hatırlatmıştır. Özellikle de yeni ve yeniden 
ortaya çıkan hastalıkların salgınlarının izlenmesine 
imkân sağlayan sosyal medya, geleneksel sürveyans 
yöntemlerine katkı sağlayabilecektir. Ancak sosyal 
medya aracılığı ile veri madenciliği için yapılandırılmış 
prosedürler oluşturmak, sağlık trendlerini tahmin 
etmede sosyal medyayı kullanmak için yeni ve özellikli 
çalışmalara gerekmektedir (11).

COVID-19 pandemisinin başlangıcından itibaren 
ülkeler kapasiteleri ve mevcut sağlık altyapılarının 
durumuna göre değişik stratejiler yürütmüştür. 

COVID-19 pandemi sürecinde yaşanan krizler ülkelere 
risk iletişiminin gerek yerel gerekse de ulusal düzeyde 
erken uyarı ve cevap sistemlerinin önemli bir parçası 
olması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.  Ülkemizde 
multidisipliner yaklaşımla hazırlanan Pandemik 
İnfluenza Ulusal Hazırlık Planında risk iletişimi ayrı 
bir başlık olarak ele alınmış ve risk durumlarında 
iletişim kanalları ve sorumlular belirlenerek kayıt altına 
alınmıştır (12). 

COVID-19 salgın yönetimi T.C. Sağlık Bakanlığının 
koordinasyonunda sektörlerarası işbirliği ile “Pandemik 
İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” çerçevesinde, 
Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri dikkate alınarak 
yapılmaktadır. Merkezi kurum ve kuruluşlarca alınan 
COVID-19 önlemlerinin etkisi İl Pandemi Kurulları 
tarafından yapılan illere özgü değerlendirmeler ile 
artırılmaktadır.

Salgın yönetimi çerçevesinde COVID-19’a özgü 
enfeksiyon zincirine yönelik önlemler alınmakta 
ve uygulanmaktadır. Halen dünyada COVID-19 
pandemisinin sonlanmaması nedeni ile virüse özgün 
etkili bir tedavi ve/veya aşı bulunana kadar risk devam 
etmektedir. 

Bir yandan yataklı tedavi kurumlarının “Pandemi 
Hastanesi” yaklaşımı ile ikinci ve üçüncü basamak 
hizmet sunumu devam ederken bir yandan da 
birinci basamak sağlık hizmetleri dâhilinde salgın 
kontrolüne yönelik olarak “Filyasyon Çalışmaları” 
yürütülmektedir. 

Filyasyon/Saha İncelemesi: Etkenin ve etkenin 
kaynağının belirlenmesine, yani enfeksiyon zincirinin 
ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan saha çalışmasıdır. 
Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır (13).

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın ilk ortaya çıkış 
nedenini bulmak, özellikle bulaşıcı bir hastalığın 
kaynağını bulmak için yapılan çalışma anlamına 
gelmektedir (14).

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü’nün Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele 
Rehberi’nde kaynağın ve etkenin belirlenmesine 
yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dâhil 
koruma ve kontrol önlemlerinin alınması olarak 
tanımlanmaktadır. Filyasyon, bulaşıcı hastalıklarla 
mücadelenin “salgının kontrol altına alınmasının” en 
klasik stratejisidir.  Vakaların temas ettiği tüm kişilerin 
taranarak vakanın enfeksiyonu kimden aldığının 
ve kimlere bulaştırdığının ortaya çıkarılmasıdır. 
Kaynağın belirlenmesine, yani enfeksiyon zincirinin ev 
ortamındaki ve işyeri ortamındaki temaslıların ortaya 
çıkarılmasına yönelik yapılan saha çalışmasıdır (3).

Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip 
etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı 
gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir. 

COVID-19 şüphesi ile sağlık kuruluşlarına müracaat 
ederek PCR testi için nazofarengeal sürüntüsü alınan 
ve laboratuvarda çalışılarak sonucu POZİTİF olan 

57



bilgileri Laboratuvar Bilgi Yönetim Sisteminden 
(LBYS),  Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS), 
Mekansal İş Zekası (MİZ) Uygulamasına otomatik 
olarak düşmektedir.

Vaka Takip ve Filyasyon Yönetim Merkezi: İl 
Sağlık Müdürlükleri ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde 
oluşturulan merkezlerdir. Merkez çalışanları; pozitif 
vaka olarak HSYS ekranında gördükleri kişi ile en 
kısa sürede iletişime geçerek, öncelikle sağlık durumu 
hakkında (özellikle ateş ve solunum semptomları 
açısından) bilgi alışverişi yapmakta, HSYS ekranında 
gördükleri aile temaslı bilgilerinin doğruluğu, onların 
dışında kimlerle temas ettiği, varsa işyeri temaslılarını 
sorarak HSYS’ye eklemektedir. Hastanın hastaneye 
gitmesi için ambulans gönderileceğini söyleyerek 
bulunduğu adresi güncellemekte ve ivedilikle transferi 
gerçekleştirilmektedir.

Vaka Takip ve Filyasyon Yönetim Merkezi’nin vakaları 
tespit edip, gerekli sevk sürecini gerçekleştirmek kadar 
önemli diğer görevi ise İlçe Sağlık Müdürlükleri 
ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından tespiti 
yapılan pozitif vaka ve yakın temaslılarına en kısa 
süre içerisinde ulaşılması ve takibinin yürütülmesinin 
organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamaktır.

Temaslılar belirlenirken; vakaların semptomlarının 
ortaya çıkmasından önceki 7 günde temaslı olduğu 
kişiler tespit edilmekte ve 14 gün boyunca takip 
edilmesi için HSYS’e bilgileri girilmektedir. 

Temaslıların İlk İzlemi; İlçe Sağlık Müdürlükleri 
“Saha Filyasyon Ekipleri” tarafından, evlerinde 
ziyaret edilerek yapılmakta, gerekli muayene işlemleri 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 24   Nisan   
2020  tarihi itibarıyla hekim, hemşire ve diğer sağlık 
personelinden oluşan 3’er kişilik “Saha Filyasyon 
Ekipleri sahada vaka ve temaslı filyasyonu çalışmalarını 
yürütmektedir. 

MİZ sistemiyle filyasyon ekipleri, pozitif vakalar ve 
temaslılarını dijital harita üzerinden takip edebilmekte 
ve ekipler vakaya yönlendirilebilmektedir. İlçe 
Sağlık Müdürlüklerinde filyasyon süreci ilk olarak 
koordinasyon merkezinde başlamakta ve bu merkez 
HSYS, MİZ ve FİTAS uygulamalarını entegre 
şekilde kullanmaktadır. MİZ sistemi merkezde 
bulunmakta ve sahadaki ekipleri yönlendirmektedir. 

SALGINLARDA SÜRVEYANS, ERKEN UYARI VE FİLYASYONUN ÖNEMİ

Haritanın yer aldığı sistemde yeşil noktalar sahadaki 
ekipleri, kırmızı noktalar pozitif vakalar ve mavi 
noktalar da temaslıları göstermektedir.

Bakanlığımızca hazırlanan GPS tabanlı mobil 
uygulama “Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi” 
(FİTAS) ile ülke genelinde hizmet sunan tüm saha 
filyasyon ekiplerinin cep telefonlarına bulundukları 
yere en yakın temaslılar bildirilerek takip etmeleri ve 
sisteme giriş yapmaları sağlanmaktadır. Hangi ekibe 
hangi hastanın atandığı uygulamada görülmektedir. 

Pozitif vakanın evini ziyaret eden filyasyon ekibi 
üyeleri, hastanın sağlık durumunu değerlendirerek 
ilaçlarını vermekte ve yakın temaslılarından PCR 
testi için örnek almaktadır. Ayrıca ihtiyaç halinde 
arayabilmeleri için çağrı merkezinin telefon numarası 
yazılı bilgilendirme broşürü ve ilaçların doz broşürü 
açıklama yapılarak verilmektedir. 

FİTAS ile alınan bilgiler, entegre sistemler olan 
HSYS ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemine (AHBS) 
aktarılmaktadır. AHBS’ye aktarılan bilgiler vaka 
ve temaslının kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından 
incelenmekte ve 14 gün boyunca her gün telefonla 
aranıp sağlık durumu hakkında bilgi alınmaktadır. 

02 Ekim 2020 tarihi itibarı ile FİTAS üzerinden, 
ilçe danışman hekimleri vaka ve temaslılara e-Rapor 
düzenleyebilmektedir.  İzolasyondaki vaka ve 
temaslıların istirahat raporlarının oluşturulması FİTAS-
SGK entegrasyonuyla sağlanmıştır. Oluşturulan 
istirahat raporları SGK tarafından onaylandığında 
kişilere bilgilendirme SMS’i gönderilmekte ve 
vatandaşlar, raporlarına e-Nabız ve e-Devlet Kapısı 
üzerinden erişebilmektedir.

COVID-19 semptomlarında değişiklik olan vaka veya 
temaslılar, telefon ile aile hekimi ya da filyasyon 
sırasında verilen broşürde yazılı çağrı merkezine 
ulaşarak durumunu anlatmakta “Tedavi Takip 
Ekibinin” değerlendirmesi sonucu gerekli görülürse 
“Kriz Koordinasyon Merkezi” tarafından ambulans 
ile hastaneye sevki sağlanmaktadır. Konu hakkında 
bilimsel gelişmeler doğrultusunda T.C. Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce güncellenen web 
sayfalarından daha detaylı bilgi alınabilmektedir (15,16). 
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Tek sarmallı RNA virüslerinin büyük bir ailesi olan 
koronavirüsler (CoV’ler), onlarca yıldır tanımlanmasına 
rağmen, klinik önemleri ve salgın olasılıkları Şiddetli 
Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu 
Solunum Sendromu (MERS) salgınlarının patlak 
vermesine kadar tanınmamıştır. Yoğun nüfuslu 
bölgelerdeki pazarlarda farklı hayvan türlerinin sık sık 
karıştırılması ve insanların hayvanların doğal yaşam 
alanlarına girmesi yeni virüslerin ortaya çıkmasını 
kolaylaştırmıştır. Koronavirüsler; alfa, beta, gama 
ve delta koronaviruslar olarak adlandırılan başlıca 
dört türü ile Cornaviridae ailesi içerisinde yer alırlar. 
SARS-CoV ve MERS-CoV gibi, yeni SARS-CoV-2 
virüsü de betacoronavirus cinsine aittir (1). 2019 
yılının son günlerde çıkan ve COVID-19 enfeksiyonu 
olarak isimlendirilen salgının etkeni olarak yeni bir 
koronavirüs tanımlanmış ve yüksek genetik benzerlik 
nedeni ile virüs SARS-CoV-2 olarak adlandırılmıştır 
ve önceki virüsten SARS-CoV-1 olarak bahsedilmeye 
başlanmıştır. Yapılan çalışmalar SARS-CoV-2’nin 
filogenetik analizine dayanarak SARS-CoV-1 ile 
oldukça benzer olduğunu ancak MERS-CoV ile 
aralarında böyle bir benzerlik olmadığını göstermektedir 
(2). Virüsün sahip olduğu antijenik benzerlik nedeniyle 
tedavi ve aşı çalışmalarında önceki klinik tecrübeler 
klinisyenlere önemli faydalar sağlamaktadır.

Yakın geçmişteki önemli iki salgın deneyimi (SARS 
ve MERS), COVID-19 pandemisinin yürütülmesinde 
yol göstericidir. Bu bölümde koronavirüslerin klinik 
öneminin gün yüzüne çıktığı önemli iki salgın “SARS 
ve MERS” salgınından bahsedilecektir.

A. SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu)

A.1. Epidemiyoloji

SARS, Kasım 2002’de Güney Çin’in Guangdong 
eyaletinde ortaya çıkmış, ilk büyük salgın ise, Ocak ve 
Mart 2003 tarihleri arasında Guangdong’un başkenti 
Guangzhou’da meydana gelmiştir. SARS’ın etkeni, 
Mart 2003’te tanımlanan bir koronavirüstür ve Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) bu yeni virüsü (SARS-CoV) olarak 
tanımlamıştır (3). 21 Şubat 2003 tarihinde Guangdong 
Eyaleti’nden bir doktorun Hong Kong’a ailesini ziyaret 
için gelip otelin dokuzuncu katına çıkması ile virüs 
Hong Kong’a ulaşmış ve salgının buradan diğer ülkelere 
yayıldığı bildirilmiştir (4). Salgından her yaşta insan, 
özellikle de kadınlar etkilenmiştir (5, 6). Oldukça şiddetli 
seyreden hastalık kişiden kişiye bulaşabilmektedir 
ve özellikle sağlık çalışanları arasında vaka kümeleri 
görülmüştür. 

2003 yılında Güneydoğu Asya, Kuzey Amerika ve 
Avrupa’da görülen bu salgın, 21. yüzyılın ilk salgını 
olarak tarihte yerini almıştır (3). Haziran 2003’te salgın 
sona erdiğinde, toplam vaka sayısı 8422, toplam 
ölüm sayısı ise 916 olarak bildirilmiştir (vaka ölüm 
oranı %11) (7). 65 yaş üstünde ise mortalite %50’lere 
ulaşmaktadır (8). 

A.2. Etken ve Bulaş Yolları

Yeni koronavirüs genomu daha önce insanlarda 
enfeksiyon oluşturan hiçbir koronavirüs grubuna dahil 
olmayıp, yeni bir koronavirüs grubu oluşturmaktadır. 
Koronavirüsler insanlarda ve hayvanlarda solunum 
yolu ve gastrointestinal sistem enfeksiyonlarına 
sebep olan zarflı RNA virüsleridir.  Bilinen diğer 
koronavirüslere göre belirgin derecede filogenetik 
sapmaya sahip olmasına rağmen, SARS-CoV ve 
yarasa SARS-CoV birlikte artık grup 2b koronavirüsler 
olarak kabul edilmektedir (6). SARS-CoV insanda ciddi 
hastalık yapan ilk koronavirüstür. Virus makaklarda da 
benzer hastalık tablosuna sebep olmaktadır.

SARS-CoV-1’in Çin’in Guangdong Eyaletindeki 
egzotik hayvan pazarlarında satılan misk kedileri ve 
rakun köpeklerinden insanlara geçtiği bilinmektedir. 
Bu konudaki en köklü teori; yarasaların virüs için son 
konak olduğu ve virüsün insanlara bulaş esnasında 
ara konak olarak misk kedileri ve rakun köpeklerini 
kullandığıdır (9).

Virüs öksürme ve hapşırma ile oluşan damlacıklarla 
veya doğrudan inokülasyon yoluyla insandan insana 
bulaşabilmektedir. Hava yoluyla bulaş SARS için 
majör bir bulaş yolu olarak düşünülmemektedir. 
Yapılan çalışmalarda influenza, MERS-CoV ve 
SARS-CoV gibi pandemi potansiyeli olan virüslerin 
kuru yüzeylerde uzun süre hayatta kalabildiği 
gösterilmiştir. Bir yüzeydeki enfekte damlacıklar ile 
temas da enfeksiyon kaynağı olabilmektedir. Ancak bu 
dolaylı bulaş yolunun (cansız yüzeylerden) doğrudan 
bulaşa oranla klinik önemi belirsizdir (10). Neyse ki 
virüs %75 etanol gibi yaygın kullanılan dezenfektan ve 
formaldehit ve paraformaldehit gibi fiksatiflere maruz 
kaldıktan sonra infektivitesini kaybetmektedir (6).

Asemptomatik taşıyıcıların bulaşıcı olup olmadığı 
henüz bilinmemektedir, ancak bu konu hastalık 
kontrolü için önemli bir faktördür. Ayrıca, hastalığın 
başlangıcından bir ay sonra dışkı örneklerinde 
virüs bulunduğu için hastanın ne kadar süre bulaşıcı 
kalabileceği bilinmemektedir (6).
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“Superspreading” ifadesi SARS’ın global yayılımda 
önemli bir yer tutmaktadır. Superspreading, SARS’ın 
bir kişiden en az sekiz kişiye bulaşması olarak 
tanımlanmaktadır. Hastaneye yatan bir indeks vakanın 
2 ay sonunda, 12’si sağlık çalışanı olmak üzere, 
toplam 4 jenerasyonda, 76 vakanın kaynağı olduğu 
bildirilmiştir.  “Superspreading” SARS’a özgü bir 
tabir olmayıp, salgınlarda ortaya çıkması durumunda 
hastalık kontrolü sırasında kritik önlemlerin alınması 
için rehberlik sağlayabilir. 2003 yılında SARS ile 
olan küresel deneyimde gördüğümüz gibi, tek bir 
“superspreading” olayı, kesilmesi zor bir olay dizisini 
başlatabilmektedir  (11).

A.3. Klinik Bulgular ve Tanı Yöntemleri

SARS klinik ve radyolojik olarak bir “atipik pnömoni” 
tablosu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuluçka süresi 
genellikle 2-14 gün olmakla birlikte ortalama 6 gün 
olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte Hong 
Kong’daki bir aile kohortunda nadiren 21 güne kadar 
uzayan vakalar bildirilmiştir. Hastalık tipik olarak 
ateş, üşüme, titreme, öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı, 
yorgunluk ve halsizlik ile kendini göstermektedir. 
Boğaz ağrısı, burun akıntısı, baş dönmesi, göğüs 
ağrısı, bulantı, kusma ishal daha az görülmektedir. 
Ateş tüm olgu tanımlarında temel kriterdir. Bununla 
birlikte, semptomlar çocuklarda daha hafif olabilmekte 
ve yaşlı hasta grubunda ateşsiz atipik prezentasyon 
karşımıza çıkabilmektedir (12). SARS hafif solunum 
yolu enfeksiyonundan akut solunum sıkıntı sendromu 
(ARDS) (%20 hastada) ile seyreden şiddetli hastalığa 
uzanacak kadar değişken seyir gösterebilmektedir. 
Başlangıçta yüksek viral yük kötü prognoz için 
bağımsız risk faktörü olarak tanımlanmıştır (13). Hastalık 
için genel mortalite oranı %10’larda bildirilmekle 
beraber ileri yaş ve komorbiditelerle bu oran %50’lere 
çıkabilmektedir.

Laboratuar bulgularına bakıldığı zaman aktif hastalık 
döneminde lenfopeni, trombositopeni, uzamış aktif 
parsiyel tromboplastin zamanı, D-Dimer, alanin 
transminaz (ALT), laktat dehidrojenaz (LDH) ve 
kreatinin kinaz (CPK) seviyelerinde artış yaygın olarak 
izlenmektedir. Bu bulgular hastaların kliniği ile birlikte 
tanıda yardımcı olabilmektedir.  Klinik ve radyolojik 
iyileşme ile birlikte LDH, ALT ve CPK yüksekliği 
düşme eğilimindedir (14).

Hastaların çoğunun toraks görüntülemelerinde 
başlangıçta buzlu cam opasiteleri izlenmekte ve bu 
görünüm fokal, multifokal veya yaygın konsolidasyona 

doğru hızla ilerlemektedir. Tek taraflı tutulum erken 
akut fazda yaygındır ve hastalık pik yaptığı dönemde 
bilateral hale gelmektedir. Genel olarak radyolojik 
opasiteler, hastalığın başlangıcından 8 ila 10 gün sonra 
zirve yapmaktadır. Plevral efüzyon, kavitasyon ve 
mediastinal lenfadenopati tipik radyografik özellikler 
değildir (15).

Solunum, dışkı ve bazen de idrar veya doku 
örneklerinden elde edilen pozitif viral kültür veya 
başvuruda ve başvurudan 28 gün sonra alınan serum 
örneklerinde nötralize edici antikor titresinde izlenen 
dört kat artış, enfeksiyonun en kesin kanıtıdır. Ancak 
bu yöntemler hem zaman almakta hem de biyogüvenlik 
seviye 3 laboratuar gerektirmektedir (16). Bu nedenle 
solunum yolları için nazofarengeal aspirat / sürüntü, 
boğaz sürüntüsü, trakeal aspirat, BAL ve plevral sıvı 
örnekleri ya da kan, dışkı ve doku örneklerinde RT-
PCR testi gibi nükleik asit amplifikasyonu ile hızlı 
tespit veya EIA ile antijen tespiti daha yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

A.4. Tedavi yöntemleri

Hastaların SARS tanısı kesinleşinceye kadar hastalar 
tipik/atipik etkenleri kapsayacak şekilde antibiyotik 
tedavisi verilmelidir. SARS tedavisinde ribavirin, 
lopinovir-ritonavir, interferonlar, konvalesan 
plazma ve kortikosteroidler denenmiştir. Yapılan 
çalışmalarda ribavirinin etkinliği için ikna edici kanıtlar 
bulunamamıştır. Kortikosteroid uygulamasın da yararı 
konusunda belirsizlikler vardır ve özellikle bakteriyel 
pnömoninin dışlanması konusu burada ayrıca önem 
arzetmektedir. Yine interferonlar, lopinovir-ritonavir, 
konvalesan plazma ile yapılan çalışmalarda bu 
tedavilerin etkinliği konusunda belirsiz sonuçlar elde 
edilmiştir (4). Ebola virüsüne karşı geliştirilen yeni bir 
ilaç olan remdesivir ile SARS ve MERS tedavisinde 
başarılı sonuçlar alınmıştır (17). Ancak bu tedavilerin 
hiçbiri onaylanmış ve yararı kesin olarak kanıtlanmış 
tedaviler değildir. Temel tedavi ortaya çıkan solunumsal 
sorunlara yönelik destek tedavisi, gerekirse oksijen ve 
mekanik ventilasyondur. 

B. MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu)

B.1. Epidemiyoloji

Yeni bir koronavirüs (CoV) enfeksiyonu olan ilk 
MERS vakaları 2012 yılında, SARS’ın ilk ortaya 
çıkışından 10 yıl sonra, Ürdün’de görülmüştür. Nisan 
2012’de Ürdün’deki bir hastanede şiddetli solunum 
yolu hastalığı vakaları görülmüş ve retrospektif olarak 
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hastalara MERS  tanısı konulmuştur (18). Eylül 2012’de 
ise İngiltere’de üç MERS vakası kümesi belirlenmiştir 

(19). Haziran ayında Suudi Arabistan’da bir hasta 
pnömoni ve akut böbrek yetmezliğinden ölmüş, yeni 
bir koronavirüs, MERS-CoV, bu hastanın balgamından 
izole edilmiştir (20). İlk vaka Ürdün’de görülse de 
vakaların çoğu Suudi Arabistan’da görülmekte ya da 
buradan yayılmaktadır. Hastalığın kaynağı ve geçiş 
yolları net olarak açıklanamamakla birlikte hecin 
develeri MERS- CoV enfeksiyonu için belgelenmiş 
tek kaynaktır (21). Yarasalar hem SARS-CoV hem 
de MERS- CoV için doğal rezervuar olup, MERS-
CoV insanlara bulaş esnasında hecin develerini ara 
konak olarak kullanmaktadır (22). Virüsün hayvandan 
insana ve insandan insana bulaştığı bilinmekle 
beraber bulaş yolu tam olarak bilinmemektedir, 
ancak yakın ve uzun süreli maruziyet bir gereklilik 
gibi görünmektedir (23). Ocak 2020 itibari ile 2519 
konfirme edilmiş MERS vakası ve 866 ölüm (vaka-
ölüm oranı: % 34.3 bildirilmiştir ve hastalık 27 ülkeye 
yayılmış durumdadır. Bu vakaların çoğu (2121) Suudi 
Arabistan’dan bildirilmiştir (24).

B.2. Etken ve Bulaş Yolları

MERS’e neden olan patojen, şu anda MERS-CoV 
olarak adlandırılan, Coronaviridae (Coronavirinae 
alt ailesi) ailesinde sınıflandırılan bir koronavirüs 
olarak tanımlanmıştır (25). Primer olguların çoğunda 
deve teması ve deve sütü tüketme öyküsü bulunurken 
sekonder olguların çoğu nozokomiyal bulaş 
şeklindedir. Bildirilen MERS vakalarının çoğu, 
insandan insana bulaşma nedeniyle ikincil vakalardır. 
Sağlık bakımı ilişkili bulaşta birçok faktör etkili 
olmaktadır. Bu faktörler; geç tanı, aşırı kalabalık 
ortamlar, yetersiz enfeksiyon kontrol önlemleri, 
uzun süreli viral saçılım ve “superspreading” 
olarak sıralanmıştır. Uzun süreli hastanede yatış, 
kalabalık hasta odaları, hastane içi transfer, aerosol 
içeren işlemler bulaş riskini artıran faktörler 
olarak tanımlanmıştır. Laboratuvar onaylı MERS 
vakalarının yaklaşık olarak dörtte biri ile beşte birinin 
asemptomatik olduğu tahmin edilmektedir. Sağlık 
hizmetleri ortamlarındaki bulaşma, Arap Yarımadası 
dışında bile büyük salgınlara neden olma potansiyeli 
nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bunun en iyi 
örneğini Kore Cumhuriyeti’ndeki büyük salgın 
oluşturmaktadır. Asemptomatik bireylerin MERS-
CoV epidemiyolojisine ve bulaşına kesin katkısı ise 
iyi tanımlanmamıştır (26). 

B.3. Klinik Bulgular ve Tanı yöntemleri

MERS-CoV enfeksiyonu klinik bulguları kişiden 
kişiye değişebilmektedir. Hastalık asemptomatik 
seyredebildiği gibi orta-ciddi solunum yolu 
enfeksiyonuna sebep olabilmektedir. Hastalığın 
kuluçka süresi ortalama 5-7 gündür. Bazı vakalarda ise 
12 güne kadar uzayabilmektedir (27). Hastaların çoğunda 
solunum yolu, gastrointestinal sistem, merkezi sinir 
sistemi ve kardiyovasküler sistem tutulumu birlikte 
görülmektedir. MERS’in başlıca klinik özellikleri ateş, 
üşüme, titreme, miyalji, öksürük, nefes darlığı, karın 
ağrısı, bulantı, kusma ve ishaldir (28). Semptomların 
ortaya çıkmasından yaklaşık 7 gün içerisinde gelişen 
ciddi pnömoni ve solunum yetmezliği nedeniyle 
mekanik ventilasyon ihtiyacı oluşmaktadır. Ciddi ve 
fatal seyreden vakalarda akciğer ve böbrek yetmezliği 
ve şok tablosu çoğunlukla görülmektedir (29). Hastalığın 
mortalitesini etkileyen en önemli faktörler ise ileri yaş 
ve komorbid hastalıklardır.

Göğüs radyografisi anormallikleri hemen hemen tüm 
ciddi vakalarda izlenmektedir.  Başlangıçta hafif tek 
taraflı görülen fokal lezyonlar, hasta kötüleştikçe alt 
loblarda daha belirgin olmak üzere geniş multifokal, 
bilateral tutuluma ilerlemektedir ancak spesifik bir 
tutulum yoktur (30).

MERS tanısında DSÖ ve CDC önerileri doğrultusunda 
alt solunum yolu örneklerinin rRT-PCR (realtime 
reverse transcriptase polymerase chain reaction) ile 
değerlendirilmesi tanıda altın standart test olarak 
kullanılmaktadır (31). Semptomların başlangıcından 14 
gün geçmesi durumunda antikor testleri tanıda yardımcı 
olabilmektedir (32).

B.4. Tedavi Yöntemleri

Hastalığın tedavisinde ise hiçbir spesifik antiviral 
ilaç mevcut değildir. Tedavide genellikle mortaliteyi 
engellemek için terapötik müdahaleler uygulanmaktadır. 
Hastalara başlangıçta MERS tanısı kesinleşinceye kadar 
uygun antimikrobiyal tedavi başlanmalı, uygun oksijen 
ve sıvı desteği sağlanmalı, oksijen desteğine rağmen 
hipoksi devam eden hastalarda non-invaziv, gerekirse 
invaziv mekanik ventilasyon uygulanmalıdır. Hastalar 
sepsis ve ciddi solunum sıkıntısı yönünden sıkı takip 
edilmelidir. Böbrek yetmezliği gelişen bazı olgularda 
renal replasman tedavisi gerekebilmektedir (30). Hayvan 
deneylerinde ribavirin ve interferon kombinasyon 
tedavisinin viral replikasyonu ve akciğer hasarını 
azalttığı gösterilmiştir (33).
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Yine lopinavir/ritonavir tedavisinin de erken dönemde 
kullanıldığında faydalı sonuçlar verdiği bildirilmiştir. 
Konvalesan plazma tedavisi ile de hem SARS hem 
MERS hastalarında faydalı sonuçlar elde edilmiş, 
mortalitede azalma izlenmiştir (34). SARS tedavisinde 
bahsedildiği üzere remdesivir ile başarılı sonuçlar 
alınmıştır. Ancak bahsedilen tedavilerin hiçbiri 
tedavide onaylanmış, kesin olarak önerilen uygulamalar 
değildir. Hâlihazırda en önemli tedavi destek tedavisi 
olarak gözükmektedir.

Sonuç olarak SARS-CoV-1, MERS-CoV ve SARS-
CoV-2 virüsleri son yirmi yıl içinde kendini gösteren 
ve tüm dünyayı yakından ilgilendiren salgınlara 
sebep olan önemli virüslerdir.  SARS ve COVID-19 
enfeksiyonu ilk olarak Çin’de ortaya çıkarken ilk 
MERS vakası Ürdün’de görülmüştür. SARS-CoV 
ve MERS-CoV için ana rezervuar yarasa iken sırası 
ile ara konakları misk kedileri ve hecin develeridir. 
SARS-CoV-2 için ise ana rezervuarın yüksek olasılıkla 

yarasalar olduğu düşünülmektedir ve ara konak 
net olarak bilinmemektedir.  SARS salgını Haziran 
2003’te sona ermiştir ancak MERS vakaları hala 
görülmektedir. Her üç hastalıkta da klinik tablo hafif 
üst solunum yolu enfeksiyonundan ARDS ve solunum 
yetmezliğine kadar değişebilmektedir. SARS- CoV-2 
virüsünün bulaşma riski SARS-CoV-1 virüsünden daha 
yavaş, MERS-CoV virüsünden ise daha hızlıdır (35). Üç 
hastalık için de kesin onaylanmış etkin bir antiviral 
tedavi bulunmamaktadır ve asıl tedaviyi destek tedavisi 
ve gerekirse non-invaziv/invaziv mekanik ventilasyon 
oluşturmaktadır. Damlacık ve temas önlemlerine dikkat 
edilmesi her üç hastalıktan korunmada önem teşkil 
etmektedir. Bu salgınların karşılaştırılmalı hali Tablo 
1’de gösterilmiştir. Önceki iki salgının seyri ve yöntemi 
konusunda sahip olduğumuz bilgiler yaşamakta 
olduğumuz pandemi sürecinde ve ileride muhtemelen 
karşılaşılacak olan salgın dönemlerinde vaka ve kriz 
yönetimi konusunda faydalı olacaktır.

SARS VE MERS SALGINI

Tablo 1. SARS, MERS ve COVID-19 Salgınlarının Karşılaştırılması

SARS MERS COVID-19

Salgın başlangıç tarihi Kasım 2002 Nisan 2012 Aralık 2019

Salgın bitiş tarihi Haziran 2003 Ocak 2020 (az sayıda 
vaka devam etmekte)

-

Salgının başlangıç yeri Guangdong/ Çin  Ürdün Çin/ Wuhan

Vaka sayısı 422 8 519 2 83 715 617 (4/1/2021)

Etkilenen ülke sayısı 29 27 216

Vaka fatalite oranı(%) 11 34,3 2,1

R0 değeri 3 <1 1,4-2,5

Kuluçka süresi 2-14 (7) 5-7 gün 2-14 gün

 İnsan hücrelerine girişte
kullandığı reseptör

ACE2 DPP4 ACE2

Etkilenen başlıca organ Akciğer Akciğer- Böbrek Akciğer, endotel

Tedavi  Destek  Destek  Destek
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GENEL BİLGİ

Koronavirüsler zarflı, pozitif polariteli tek zincirli RNA 
virüsleridir. Yüzeylerindeki çubuksu uzantılardan 
dolayı Latince “corona”, yani “taç” anlamına 
gelen “Coronavirus” olarak adlandırılmışlardır. 
Koronavirüsler hafif soğuk algınlığından 
pnömoni,bronşit, ağır akut solunum sendromu (Severe 
Acute Respiratory Syndrome; SARS)’na, çoklu 
organ yetmezliği, koagülopati ve ölüm gibi ciddi 
sonuçlara neden olabilen büyük bir virüs ailesidir. 
Sınıflandırmada alfa, beta, gama ve delta koronavirüsler 
olmak üzere 4 cinse ayrılırlar. Yarasa, domuz, kedi, 
köpek, kemirgen ve kanatlılarda tespit edilen birçok 
koronavirüs türü bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı 
zoonotiktir ve insanlarda da hastalık yapmaktadırlar. 
Yine salgın yaparak ortaya çıkıp yüzlerce insanın 
hayatını kaybetmesine neden olan SARS-CoV misk 
kedilerinden, MERS-CoV ise tek hörgüçlü develerden 
insanlara bulaşmıştır. Koronavirüslerin hafif solunum 
yolu enfeksiyonu yapan tipleri HCoV-229E, HCoV-
OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV’dür. SARS-CoV, 
2003 yılında Hong Kong’da; MERS-CoV (Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus) ise 2012’de Suudi 
Arabistan’da tanımlanmıştır. Bu iki virüsten bir önceki 
bölümde bahsedilmiştir (1). 

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan eyaletinde ateş, kuru 
öksürük, progresif dispnesi olan atipik pnömonili 
hastalarda yeni bir koronavirüs tespit edildi (2). Önce 
insanlarda daha önce saptanmamış yeni bir koronavirüs 
anlamında “novel” Coronavirus (2019-nCoV) olarak 
tanımlanan yeni virüs insanlarda enfeksiyona neden 
olan 7. koronavirüs olmuştur. Virüs genomunun 
sekanslanması ile RT-PCR testi geliştirilip viral 
RNA’nın tespit edilmesi mümkün olmuştur. Bu 
sekanslama sonucu 2019-nCoV’un,  betakoronavirüs 
(β CoV) ailesinden olduğu ve genetik olarak SARS-
nCoV’a %70 benzerlik göstertiği tespit edilmiştir (3).
Zhou ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada da yeni 
virüsün genetik yapısının yarasa koronavirüsü (BatCov 
RatG13) ile %96,  SARS-CoV ile %79.5 benzerlik 
gösterdiği tespit edilmiş ve etken için yarasaların doğal 
konak olup başka bir ara konak ile insanlara taşınmış 
olabileceği düşünülmüştür (2). Bu benzerlikten dolayı 
2019-nCoV virüsü Uluslararası Virüs Taksonomi 
Komitesi Coronaviridae Çalışma Grubu tarafından  
“SARS-CoV-2” olarak, sebep olduğu klinik tablo ise 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından “COVID-19” olarak 
isimlendirilmiştir (4,5). İnsanı enfekte ettiği bilinen 
koronavirüsler Tablo 1’de gösterilmiştir (6).
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VİRÜSÜN GENOM YAPISI VE YAPISAL 
PROTEİNLERİ

Koronavirüsler pozitif polariteli tek iplikli, zarfla 
çevrelenmiş RNA genomu taşıyan sferik veya 
pleomorfik şekilli virüslerdir. Koronavirüsler tüm RNA 
virüsleri içerisinde de en büyük genoma sahiptirler (7). 

Virüs, pozitif polariteli olduğu için genom, direkt kalıp 
olarak kullanılır ve çeşitli yapısal olmayan ve yapısal 
proteinler kodlanır. Tipik bir koronavirüsün genomu en 
az altı açık okuma çerçevesi (open reading frame-ORF) 
içerir. İlk ORF’ler (ORF1a/b), tüm genom uzunluğunun 
yaklaşık olarak üçte ikisini oluşturur ve 16 adet yapısal 
olmayan protein (nsp 1-16) kodlar, bu konuda nsp-1’i 
bulunmayan Gamakoronavirüsler istisnadır. Yapısal 
olmayan proteinler viral RNA polimeraz, proteaz 
ve viral replikasyonda yer alan diğer virüs spesifik 
enzimleri içerir. Genomun kalan üçte birini oluşturan 
diğer ORF bölgelerinden, en az dört adet yapısal 
protein kodlanır: Çıkıntı (spike) (S), membran (M), 
zarf (envelope) (E) ve nükleokapsit (N) proteinleri. 
Farklı koronavirüslerde yapısal proteinlerden başka 
o virüse özgü aksesuar proteinler de kodlanmaktadır. 
Koronavirüs genom sekansları karşılaştırıldığında, 
yapısal olmayan proteinleri kodlayan bölgeler arasında 
%58, yapısal proteinleri kodlayan bölgeler arasında 
%43 ve tüm genom düzeyinde ise %54 oranında 
benzerlik tespit edilmiştir. Bu oranlar; yapısal olmayan 
proteinlerin daha fazla korunduğu, yapısal proteinlerin 
ise yeni konaklara adaptasyon ihtiyacından dolayı daha 
çeşitli olabildiğini düşündürmektedir (6). 

Yapısal olmayan proteinlerin çoğunun viral 
replikasyondaki görevi tanımlanmış olmakla birlikte  
bazılarının görevi hala tam olarak açıklanamamıştır.

 Tablo 1. İnsanlarda Enfeksiyon Etkeni Olan 
 Koronavirüsler

Virüs Cins Semptomlar
İnsan  
CoV-229E

Alfakoronavirüs  Hafif solunum yolu
enfeksiyonu

İnsan  
CoV-NL63

Alfakoronavirüs  Hafif solunum yolu
enfeksiyonu

İnsan  
CoV-HKU1

Betakoronavirüs Pnömoni

İnsan  
CoV-OC43

Betakoronavirüs  Hafif solunum yolu
enfeksiyonu

SARS-CoV Betakoronavirüs  Ciddi akut solunum
sendromu

MERS-CoV Betakoronavirüs  Ciddi akut solunum
sendromu

SARS-
CoV-2 

Betakoronavirüs  Ciddi akut solunum
sendromu
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S proteini konak hücre furin-proteazları tarafından S1 
ve S2 olarak adlandırılan iki polipeptid parçaya bölünür.
S1 proteini konak hücre reseptörüne bağlanmadan, 
S2 proteini ise membran füzyonundan sorumludur 
(11). 2019-nCoV’ün S2 proteini yarasa-SL-CoVZC45 
ve yarasa-SL-CoVZXC21 ile S1’e göre daha fazla 
benzerlik göstermektedir (sırasıyla %93 ve %68). 
S1 kısmının hem N, hem C terminal kısmı konak  
reseptörlerine bağlanabilir. Yarasadan türetilen 
virüslerin çoğu mutasyonel farklılıklar gösterirken,  
farklı kabileler içerisinde yer almasına rağmen her 
iki virüs de (2019-nCoV ve SARS-CoV) S1 proteini 
içerisinde 50 adet korunmuş  proteine sahiptir. Ayrıca 
2019-nCoV reseptör bağlanma alanının eksternal kısmı 
SARS-CoV’unkine benzer bulunmuştur. Bu nedenle 
yeni koronavirüsün de SARS-CoV’da olduğu gibi 
anjiyotensin dönüştürücü enzim 2’yi (ACE 2) reseptör 
olarak kullandığı düşünülmüş  ve yapılan çalışmalarla 
da bu durum ispatlanmıştır (2,12,13).

M proteini;  virüs oluşumu ve salınımda önemli 
rolü olan en çok bulunan membran proteinidir. 
Transmembran yerleşimli 3 kısmı bulunan M proteini, 
viriyonları şekillendirir ve nükleokapsit proteininin 
stabilizasyonunu sağlar. Böylece nükleokapsit-RNA 
kompleksinin oluşumu ve devamını sağlar. Çoklu 
protein-protein etkileşimleri yoluyla M proteini, viral 
hücre içi homeostazda önemli bir rol oynar. Konak 
hücrenin virüs tarafından duyarlı hale gelmesinde bu 
protein ayrıca önemlidir, Toll-like reseptör bağımlı 
mekanizma ile Interferon beta (IFN-beta) yolağının 
aktive edilmesini sağlar (7).

E proteini; viral parçaların bir araya getirilmesi, 
virüs salınımı ve patogenezde rol oynayan en 
küçük yapısal proteindir. Patogenezdeki rolü tam 
olarak bilinmemekle birlikte E proteinlerinin 
oligomerizasyonu, viroporin olarak isimlendirilen 
iyon kanalı oluşumuna sebep olduğu tespit edilmiştir. 
Hücre içerisinde diğer proteinlerle etkileşerek protein 
aktivasyonu yapan E proteini, virüsün tomurcuklanarak 
hücreden ayrılmasında rol oynayan önemli bir virülans 
faktörüdür. Virüste E protein yok ise konakta viral 
yükün daha düşük olduğu tespit edilmiştir (10).

N proteini; nükleokapsidi oluşturan ve esas olarak 
koronavirüs RNA genomuna bağlanma işlevi gören 
bir proteindir. Bu protein, viral RNA’nın replikasyon 
ve transkripsiyonunun düzenlenmesinde rol oynar. N 
proteini ayrıca, interferon antagonisti olarak davranır, 
böylece virüsün immün sistem tarafından yok edilmeye 
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Resim 1. Koronavirüs ve yapısal proteinleri

S proteini, konak hücre tropizmini ve bulaşma 
kapasitesini de belirleyen, aşı ve antiviral geliştirme 
çalışmalarına da hedef olmuş önemli bir viral 
proteindir (9). S proteini; viral zarfın üzerinde çıkıntılar 
şeklindedir ve konak hücre reseptörlerine bağlanma 
ile membran füzyonunu ve virüsün konak hücresine 
girmesini sağlar (10).

Tablo 2. Koronavirüs Yapısal Proteinleri ve  
Görevleri

 Yapısal 
Protein

Görevi

S proteini Konak hücre reseptörüne 
bağlanma (ACE2 reseptörü)

 Konak hücre tropizminin
belirlenmesi

Membran füzyonu

M proteini Viriyonun şekillenmesi

Virüs salınımı

 Nükleokapsit proteininin
stabilizasyonu

 Nükleopkapsit-RNA kompleksi
 oluşumu ve devamının
sağlanması

IFN-beta yolağının aktivasyonu

E proteini Viriyonun biraraya getirilmesi

Virüs salınımı
N proteini Viriyonun şekillenmesi

Virüs salınımı

IFN antagonisti
 Hemaglütinin
Esteraz proteini

 Sialik asit içeren reseptörlere
tutunma

Dört yapısal protein, viriyonun bir araya getirilmesinde 
ve koronavirüs enfeksiyon patogenezinde önemli yere 
sahiptir. Koronavirüsün görünümü Resim 1’de yapısal 
proteinlerin işlevleri ise Tablo 2’de belirtilmiştir (8). 
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çalışılması da inhibe edilmiş olur (10).

Hemaglütinin esteraz proteini; özellikle beta 
koronavirüslerde zarf üzerinde bulunan bir proteindir. 
Sialik asit içeren reseptörlere virüsün tutunmasına 
aracılık eder (7). 

VİRÜSÜN KÖKENİ VE GELİŞİMSEL SÜRECİ

Genel olarak, yeni veya yeniden ortaya çıkan viral 
enfeksiyonlar, RNA virüs ailesine aittir, çünkü bu 
virüsler, hızlı evrim ile önemli çevresel adaptasyona yol 
açan yüksek mutasyon oranlarına sahiptir (14). SARS-
CoV-2’nin, SARS/SARS benzeri koronavirüslerden 
köken aldığı, yarasa koronavirüsü ile yüksek benzerlik 
gösterdiği gösterilmiştir. SARS-CoV-2’nin farklı 
genomik bölgelerindeki mutasyonların, virüsün 
değişen ortama adapte olup üreme kabiliyetini devam 
ettirebilmesine olanak sağlamaktadır. SARS-CoV-
2’de virüsün var olmasına ve devamına katkı sağlayan 
önemli dokuz rekombinasyon paterni belirlenmiştir. 
Bu mutasyonlar ile virüs hayvanlardan insanlara konak 
olarak yerleşebilmiştir ve yeni bir virüs olarak ortaya 
çıkmıştır (15).

GenBank gibi uluslararası gen bankalarında yayınlanan 
SARS-CoV-2 gen dizileri ile virüsün filogenetik ağacı 
izlenmiş ve mutasyonlara göre farklılık gösteren suşlar 
tanımlanmıştır. Son araştırmalara göre, muhtemelen 
Kasım 2019’un sonlarında “spike” proteininde meydana 
gelen bir mutasyon virüsün insanlara yerleşebilmesini 
tetiklemiştir. Angeletti ve arkadaşları SARS-CoV-2 
gen dizisi ile SARS-CoV dizisini karşılaştırdıkları 
çalışmalarında nsp2 ve nsp3’teki mutasyonları ortaya 
koyarak viral mutasyonların, potansiyel hastalık 
nükslerini açıklamak için anahtar rolünde olduklarını 
vurgulamışlardır (16).

Yeni koronavirüs ile enfekte ilk olguların Çin Wuhan’da 
Huanan canlı hayvan pazarı ile bağlantılı olması, etkenin 
insanlara bir hayvandan geçtiğini düşündürmüştür. 
SARS-CoV-2 olarak isimlendirilen bu etkenin yarasa 
koronavirüsleri ile benzerlikleri, yarasaların rezervuar 
olabileceğini göstermiştir (17).

Doğal rezervuarlardan insanlara geçiş yolu 
belirlenmemiş olmakla beraber SAR-CoV-2’nin 
spike proteinindeki bazı kritik fonksiyonel  bölgelerin 
pangolinden izole edilmiş virüsteki ile benzerliğini 
ortaya koyan çeşitli çalışmalar SARS-CoV-2’nin 
spike genine pangolinlerden katkı olabileceğini  ortaya 
koymuştur (18,19).

Yapılan genetik çalışmalarda SARS-CoV-2’nin 
reseptör bağlanma bölgesinin insandaki ACE2’ye 
bağlanmak üzere uyum sağladığı bu sebeple SARS-
CoV-2’nin, SARS-CoV-benzeri koronavirüslerin 
laboratuvar manipülasyonu ile ortaya çıkmış olmasının 
mümkün olamayacağı kanıtlanmıştır (20).

Virüsler kopyalandıkça genetik yapısında mutasyonlar 
oluşması normaldir. Genetik mutasyon hızı SARS-
CoV-2 ve koronavirüslerde viral replikasyondaki 
düzeltme mekanizmalarından dolayı daha düşüktür. 
Bu mutasyonların bir kısmı baz değişikliği şeklindedir 
(SNP-single nucleotide polymorphism) ve protein 
sentezinde farklılık ortaya çıkmaz. SARS-CoV-2’de de 
çeşitli gen bölgelerinde mutasyonlar tespit edilmiştir 
fakat bu mutasyonların sonuç olarak tek bir fonksiyonel 
suşu gösterdiği düşünülmektedir (21). Tang ve 
arkadaşlarının 103 SARS-CoV-2 genomunu incelediği 
bir çalışmada tespit ettikleri mutasyonel değişikliğe 
göre  L ve S tiplerini tanımlamışlardır (22). Daha sonra 
yapılan tüm genom analizleri ile tespit edilen mutasyon 
sayıları artmış ve alt soylar tanımlanmıştır. Moleküler 
yapıda saptanan değişiklikler “Moleküler Tanı ve 
Epidemiyoloji” bölümünde ayrıntılı bahsedilmiştir. 
Bu değişikliklerin izlenmesi pandeminin moleküler 
epidemiyolojisi, COVID 19 hastalığının profilaksisi, 
tanı ve tedavisi açısından oldukça önemlidir. 

BULAŞ YOLU VE DEZENFEKTANLARA 
DUYARLILIK

SARS-CoV-2 virüsü de diğer solunum yolu virüsleri 
gibi, temel olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. 
Hafif hastalık tablosu yapan koronavirüsler insandan 
insana bulaşsa da SARS etkeni ile birlikte virüsün 
zoonotik olduğu, yani hayvanlardan (özellikle 
yarasalardan) insana bulaşabildiği tespit edilmiştir (17).
Koronavirüsler zarflı virüsler olduğu için dış ortama ve  
dezenfektanlara duyarlıdır fakat dış ortamda, özellikle 
cansız objelerin üzerinde bir süre canlı kalabilmektedir. 
Bu nedenle virüs, damlacık yoluyla bulaşmakla birlikte 
kontamine nesnelere temastan sonra ellerin ağıza, 
buruna, göze değdirilmesiyle de bulaş olmaktadır (24).
Koronavirüslere etkili olduğu bilinen dezenfektanlar 
ve konsantrasyonları Tablo-3’te yer almaktadır (25).

Koronavirüslerin 21.yüzyılın başından itibaren SARS 
CoV, MERS CoV, SARS CoV-2 gibi tüm dünyada 
yayılabilen özelliklerde ortaya çıkması zoonotik 
viral enfeksiyonların artışına dikkat çekmiştir. Doğal 
rezervuarlardaki genetik yayılım, insan ve hayvanlar 
arası etkileşim, doğadaki değişiklikler gibi bir çok
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bileşeni olan bu yeni etkenler daha geniş coğrafyalarda, 
daha fazla sayıda örneklerle,  daha çok araştırmacının 
katkı verebileceği şekilde “tek sağlık” konseptinde 
çalışılmaya devam edilmelidir ki gelecekte bu tür 
durumlarla karşılaşılmasın(26-28) .

Tablo 3. Koronavirüslere Etkili Dezenfektanlar

Dezenfektan Konsantrasyon
 Etanol %70

 İzopropil alkol % 50

Sodyum hipoklorit % 0.05-% 0.1

 Benzalkolyum klorid % 0.05

 Povidon-iyot % 10 (İyot % 1)

 Glutaraldehit % 2

 Formaldehit % 0.7
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Giriş

Korona-Virüs Hastalığı-2019, [COVID-19 (CO: 
COrana, VI: VIrus, D: Disease-19: 2019 yılında ortaya 
çıktığını gösterir)], Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkmış 
ve dünyada birçok ülkeye yayılarak pandemi haline 
gelmiştir (1). SARS-CoV-2 (severe acute respiratory 
syndrome-coronavirus-2), insanlarda asemptomatik 
olarak seyredebileceği gibi, COVID-19 spektrumunda 
gördüğümüz ateş, kuru öksürük, dispne, pnömoni,  
akciğer ödemi, çoklu organ yetmezliği ve ölüme neden 
olabilmektedir (2).

SARS-CoV-2

Oldukça bulaşıcı olan SARS-CoV-2; HCoV-NL63, 
HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-
CoV ve MERS-CoV’den sonra insanları enfekte eden 
yedinci insan korona virüsü olarak tanımlanmıştır. 
Koronavirüsler, Nidovirales takımı, Coronaviridae ailesi, 
Coronavirinae alt ailesi içerisinde yer almaktadır. Alt 
aile, Alfa koronavirüs, Beta korona virüs, Gama korona 
virüs ve Delta korona virüs cinslerinden oluşmaktadır. 
İnsanda hastalık oluşturabilen alfa ve beta korona 
virüslerdir. SARS-CoV-2’nin, diğer korona virüsler 
(ağır akut solunum yetmezliği sendromu: SARS-CoV 
ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu: MERS-
CoV) ile %80 oranında gen sekansları benzemektedir. 
Yarasalar, virüsün ana rezervuar konağı olup, ikinci bir 
ara konağın olup olmadığı araştırılmaktadır. SARS-CoV 
ile sekans benzerliği yanında anjiotensin dönüştürücü 
enzim-2 (ACE2)’ye bağlanarak hücreye giriş olarak 
kullanması açısından da benzerlik bulunmaktadır. Bu 
nedenle virüs SARS-CoV-2 olarak adlandırılmıştır. 
Virüsün özelliğinin bilinmesi, hastalığın patogenezinin 
anlaşılabilmesi, ilaç ve aşı geliştirilebilmesi açısından 
oldukça önemlidir (3).

SARS-CoV-2, damlacık, temas ve olası fekal-oral yol 
ile bulaşmaktadır. Primer viral replikasyon üst solunum 
yolunun (burun boşluğu ve farenks) mukozal epitelinde 
meydana geldiği, daha da fazla çoğalarak alt solunum 
yollarına ve gastrointestinal mukozaya ulaştığı, bunun 
da hafif bir viremiye yol açtığı varsayılmaktadır (4). 

Bu aşamadaki enfeksiyon kontrol edilebilir ve kişi 
asemptomatik kalabilir. Bazı hastalarda akut karaciğer 
ve kalp hasarı, böbrek yetmezliği, ishal gibi solunum 
dışı semptomlar da görülmüştür ve bu da çoklu 
organ tutulumunu  beraberinde getirmektedir(5-7). Son 
zamanlarda, SARS-CoV-2’nin testiküler dokulara 
potansiyel patojenisitesi de klinisyenler tarafından 
belirtilmiştir (8).

COVID-19 hastaları, hastalığın progresyonuna göre 
kabaca; genellikle iyileşen asemptomatik veya hafif 
vakalar ve çoklu organ yetmezliği nedeni ile yoğun 
bakım desteği gerektiren ciddi vakalar olmak üzere iki 
gruba ayrılabilir. Doğrulanmış vakaların yaklaşık olarak 
%80’inin hafif ya da asemptomatik, %15’inin şiddetli, 
%5’inin kritik seyrettiği görülmektedir.  COVID-19 
hastalığı, farklı klinik aşamalarına karşılık gelen üç 
evreye ayrılabilir; Evre I: erken enfeksiyon fazı, Evre 
II: pulmoner faz, Evre III: ağır hiperinflamasyon fazı (9).

ACE2 Fizyolojisi

ACE2, anjiotensin dönüştürücü enzimin (ACE) 
homoloğudur. Renin-anjiotensin-aldosteron sisteminde 
(RAAS) anahtar rol oynamaktadır. Kan basıncı 
regülasyonu, elektrolit dengesinin ayarlanmasında 
görevlidir. Anjiotensinojen karaciğer tarafından 
üretildikten sonra renin ile anjiotensin 1’e dönüştürülür. 
ACE ile anjiotensin I, anjiotensin II’ye dönüşür. 
Anjiotensin II, RAAS’nin aktif bir komponentidir 
ve etkisini anjiotensin-II tip 1 reseptörü (AT1R) 
üzerinden gösterir. Anjiotensin II’nin başlıca etkisi 
vazokonstriksiyon, renal sodyum rearbsobsiyonu ve 
potasyum eksresyonu, aldosteron sentezi, kan basıncını 
yükseltme ve inflamasyon, pro-fibrotik yolakları 
aktive etmektir. ACE2 ise anjiotensin II’yi anjiotensin 
(1-7)’e dönüştürmekte ve bu da vazodilatasyon, anti-
inflamatuvar ve anti-fibrotik etkiye neden olmaktadır. 
Bu dengenin sağlanmasında ACE2 önemli rol 
oynamaktadır. ACE2’nin RAAS sistemindeki rolünden 
ayrı olarak, akciğerde bradikinin metabolizmasını da 
yönetmektedir. Bradikininin, bradikinin reseptörü tip 
1’e bağlanan formu olan des-Arg bradikinini inaktive 
ederek vazodilatasyon ve vasküler permeabilitede artışa 
neden olmaktadır. Gastrointestinal sistemde ise ACE2 
diyetteki aminoasid hemostazında, antimikrobiyal peptit 
üretiminde, lokal immünitede ve bağırsak mikrobiyal 
ekolojinin sağlanmasında görevlidir. ACE2, akciğer 
alveolar epitelinde, ince bağırsak intestinal epitel 
hücrelerinde oldukça fazla üretilmektedir. Ek olarak 
ACE2 tüm organların vasküler endotel hücrelerinde ve 
düz kas hücrelerinde mevcuttur. Ayrıca kalp, ösefagus, 
böbrek, mesane, cilt, oral kavite ve nazal mukozada 
bulunur. Bu da neden bazı hastaların solunum dışı 
semptomlar ile başvurduğunu açıklamaktadır (10).

SARS-CoV-2’nin ACE2 ile ilişkisi

Koronavirüs genomu, yapısal olmayan birçok protein 
kodladığı gibi, yapısal olarak da 4 proteini kodlar: 
spike (S), nükleokapsid (N), membran (M) ve zarf (E). 
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Virüsün S proteini, insan vücudunda ACE2 exprese eden 
hücrelere bağlanır.  SARS-CoV-2, SARS-CoV’dan 
380 aminoasitin yerleşim yeri açısından farklıdır.  
Bu farklılık, ACE2’ye bağlanmayı sağlayan viral S 
proteininin 6 ana aminoasitinden 5’inde farklılığa 
neden olmaktadır (11). SARS-CoV-2’nin insanları 
enfekte etme potansiyelini belirlemek için, ACE2 ile 
temas halinde olan S proteininin bağlanma alanın analiz 
edildiği çalışmada elde edilen biyofiziksel kanıtlar 
SARS-CoV-2’ye ait S proteininin, SARS-CoV’a 
göre muhtemelen 10-20 kat daha fazla bağlandığını 
düşündürmüştür (12). Bu durum, COVID-19’un neden 
SARS’tan daha büyük kitlelere yayılmış olduğunun 
bir açıklaması olabilir (13). Ayrıca SARS-CoV-2, 
bağlandığı konakta bulunan katepsin L, katepsin 
B, tripsin, faktör X, elastaz, furin ve TMPRSS2 
(transmembran proteaz serin 2) gibi proteazları, S 
proteinini hazırlama ve ACE2’ye bağlandıktan sonra 
hücre içine girişi kolaylaştırmak üzere kullanmak 
açısından daha çok geliştiği görülmektedir (14). Virüsün 
S proteini, konak tropizmi açısından oldukça önemlidir. 
Tedavi ve aşı geliştirme için anahtar bir hedef olarak 
görülmektedir. SARS-CoV ve SARS-CoV-2 ACE2’ye 
bağlandıktan sonra, ACE2’nin ekstraselüler zincirleri 
ile etkileşime girerek, ACE2’nin downregülasyonuna 
neden olmaktadır. Bunun sonucunda ACE2’nin 
ekspresyonu azalmakta, anjiotensin II düzeyi artmakta, 
ACE2’nin akciğerdeki koruyucu etkisi azalmaktadır. 
Anjiotensin II’nin ARDS olan hayvan modellerinde 
zararlı etkisi gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada, 12 
COVID-19 hastasında dolaşımda bulunan anjiotensin 
II düzeylerinin sağlıklı kontrollere göre anlamlı 
olarak yüksek bulunduğu görülmüştür (15). Diğer bir 
yandan ACE2 downregülasyonu ile virüsün daha çok 
girmesi önlenmekte ve virüsün yayılması azaltılmaya 
çalışılmaktadır şeklinde tartışmalar da mevcuttur.  
Ancak SARS-CoV-2, SARS-CoV’a göre ACE2’ye 
daha kuvvetli bağlandığı için, hücreye giriş için 
daha az ACE2’ye ihtiyaç duyar şeklinde hipotezler 
de üretilmektedir. Sonuç olarak ACE2’nin SARS-
CoV-2’nin hücreyi enfekte etmekteki rolü oldukça 
karmaşıktır ve tam olarak aydınlatılamamıştır.  Bugüne 
kadar COVID-19’a karşı ilaç bulma çalışmalarında, 
insan soluble ACE2 (hrsACE2), virüsün bağlanmasını 
önlemek amaçlı olarak faz 1 ve faz 2 çalışmaları yapılmış 
olan bir ilaçtır. Ancak tedavi edici etkisi saptanmamıştır; 
bu durum ilacın biyolojik yapısı gereği olabileceği gibi 
patogenezde ACE2’nin sadece buzdağının görünen 
kısmı da olabileceğini akla getirmiştir (16, 17). 

COVID-19; Solunum Sistemine Etkisi ve Sitokin 
Fırtınası

SARS-CoV-2 enfeksiyonu hastalarda, ateş, kuru 
öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısına neden olmaktadır. 
Hastaneye yatan hastalarda viral pnömoni gelişmekte 
ve akciğer bilgisayarlı tomografide buzlu cam alanları 
görülmektedir. COVID-19’da, SARS’taki bulgulara 
benzer şekilde yaygın alveolar hasar, bilateral ödem, 
proteinöz ve fibrinoid alveolar eksuda ve yaygın reaktif 
tip II pnömositler görülmüştür.  Ek olarak yamasal 
tarzda intertisyel monosit infiltrasyonu bildirilmiştir (18).

COVID-19’daki klinik bulgular abartılı bir inflamatuvar 
cevap sonucu gelişen kontrol edilemeyen pulmoner 
infiltrasyon sonucu ölüm geliştiğini göstermektedir. 
SARS-CoV-2 enfeksiyonunda, viral replikasyon ve 
hücre hasarı, virüs ilişkili ACE2 downregülasyonu, aşırı 
inflamasyon meydana gelmektedir. ARDS COVID-
19’da en önemli ölüm sebebidir. Patogenezinde SARS-
CoV ve MERS-CoV’da görülen immünopatogenik 
mekanizmalar rol oynamaktadır. ARDS’de temel 
mekanizma; immüno effektör hücrelerden salınan 
proinflamatuvar sitokin ve kemokinler nedeniyle 
oluşan, kontrol edilemeyen sistemik inflamatuvar 
yanıtın meydana gelmesidir. COVID-19’da, IL1-β, 
IL1RA, IL7, IL8, IL9, IL10, temel FGF2, GCSF, 
GMCSF, IFNγ, IP10, MCP1, MIP1α, MIP1β, 
PDGFB, TNFα, and VEGFA gibi sitokinlerin arttığı 
gösterilmiştir. Ölüm nedeni sitokin fırtınası sonucu 
gelişen makrofaj aktivasyon sendromu, akciğer ve 
kalp, böbrek, karaciğer gibi  çoklu organ hasarının 
oluşmasıdır (19, 20).

COVID-19 ve Kardiyovasküler Sisteme Etkisi

COVID-19’da kalp etkilenmesi kötü prognozu 
göstermektedir. Yoğun bakım ihtiyacı olan ve mortalite 
görülen, kötü klinik gidişi olan hastalarda, kardiyak 
troponin I düzeyi belirgin olarak yüksek saptanmıştır. 
Washington’da yoğun bakım gereksinimi olan 
hastalarda beyin natriüretik peptit (BNP) düzeylerinin 
de yükselmiş olduğu görülmüştür. Wuhan’da ölüm 
görülen vakaların toplandığı çalışmada, miyokard hasarı 
ve kalp yetmezliği ölenlerin %40’ında saptanmıştır. 
Yapılan bir COX regresyon modelinde, kalp hasarını 
gösteren biyo belirteçlerin dolaşımda yüksek saptandığı 
hastaların, anlamlı olarak ölüm risklerinin arttığı 
gösterilmiştir.  Şaşırtıcı olarak akut kardiak hasar 
olan hastalarda ölüm riski, ileri yaş, diabetes mellitus, 
kronik akciğer hastalığı veya daha öncesinden kalp 
hastalığı olan kişilerden daha yüksek bulunmuştur. 

PATOGENEZ
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Bu nedenle kardiyak etkilenme COVİD-19’da prognoz 
ile doğrudan ilişkilidir. Miyokard hasarı varsa, 7-11 kat 
artmış mortalite ile ilişkilidir (18).

Kardiyak hasarın mekanizması tam olarak 
aydınlatılmış değildir. Ancak solunum yetmezliği ve 
hipoksemi, SARS-CoV-2’nin doğrudan miyokardı 
etkilemesi, sistemik inflamatuar yanıtın dolaylı olarak 
verdiği hasar veya üç mekanizmanın birden etkisi 
olduğu düşünülmektedir.Ayrıca kalp dokusunda 
hangi hücrelerin daha çok enfeksiyona ve sistemik 
inflamasyona duyarlı olduğu da bilinmemektedir (18).

PATOGENEZ

Sonuç

COVID-19 immünopatogenezinde hem virüs partikülü 
hem de virüsün uyardığı aşırı bağışıklık yanıtı önemli 
rol oynamaktadır. Proenflamatuar sitokinlerin aşırı 
üretimi sonucu gerçekleşen sitokin fırtınası hastalığın 
ciddi evreye ilerlemesinden ve organ hasarlarından 
sorumlu tutulmaktadır. Fakat çeşitli klinik tablolarla 
seyreden hastalığın kesin patofizyolojik mekanizması 
hala büyük ölçüde bilinmemektedir. Patogenezin 
anlaşılması, ARDS veya çoklu organ yetmezliği 
geliştirme riski yüksek hastalar için prognostik 
biyobelirteçlerin tanımlanması ve tedavi geliştirme 
sürecinde yarar sağlayacaktır.
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Giriş

Etiyolojisi bilinmeyen atipik pnömoni vakaları ilk 
olarak 30 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde 
bildirilmiştir (1). Bu klinik tablonun adı koronavirüs 
hastalığı-2019 (COVID-2019) ve etken olan 
mikroorganizma severe acute respiratory syndrome 
koronavirus 2 (SARS-CoV-2) olarak tanımlanmıştır 
(2). Adından da anlaşılacağı üzere esas olarak solunum 
sistemini tutan ve pnömoni ile seyreden bir hastalık 
olup, asemptomatikten solunum yetmezliğine yol açan 
ağır hastalık kadar geniş bir klinik spektruma sahiptir.  

Hastalık her yaşta görülmekle birlikte hastalık daha çok 
ileri yaşta kişileri etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda 
hastaların yaş ortalamasının 55.5-59 yıl olduğu ve 
hastalığın erkeklerde daha fazla görüldüğü (%59-
68) bildirilmiştir (3). Hastalığın ortalama inkübasyon 
süresi 5-6 gün olup, 14 güne kadar uzayabileceği 
bilinmektedir (4). Hastaların yaklaşık %25.2-50.5’inde 
≥1 ek hastalığın olduğu bildirilmiştir(5). En sık 
eşlik eden komorbiditeler; hipertansiyon, diabetes 
mellitus ve koroner arter hastalığıdır (6). SARS-CoV-2 
enfeksiyonunun klinik spektrumu oldukça geniş olup, 
asemptomatik enfeksiyon ve hafif üst solunum yolu 
hastalığından, solunum yetmezliği ile izlenen ağır viral 
pnömoni ve ölüme kadar uzanabilmektedir (6). 

Semptomlar

Hubei’de salgının erken dönemlerinde asemptomatik 
hasta oranları %1 olarak verilse de, ilerleyen dönem 
verilerinde asemptomatik izlenen hasta oranını  %19.2 
bildiren çalışmalar bulunmaktadır (7). COVID-19 
enfeksiyonu beta koronavirüs ailesinin diğer üyeleri olan 
SARS-CoV ve Middle East Respiratory Syndrome etkeni 
koronavirusler (MERS-CoV) ile karşılaştırıldığında 
klinik semptomlar benzerdir (8). Hastalarda en sık 
saptanan semptomlar ateş (%88.7), öksürük (%57.6) 
ve nefes darlığıdır (%45.6). (9). Hastaların genel klinik 
özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir (10-14). Erişkilerde 
ateş çocuklara göre daha fazla oranda görülmektedir (9). 
Bunlar dışında ayrıca halsizlik, miyalji ve baş ağrısı 
gibi non-spesifik semptomlar da görülebilmektedir 
(6). Sıklıkla rastlanan diğer iştahsızlık, bulantı/kusma, 
ishal gibi gastrointestinal semptomların bazı hasta 
gruplarında %40’a varan oranlarda görülebildiği, hatta 
hastaların %10’unun pulmoner semptomlar ya da 
ateş olmaksızın sadece bu şikâyetler ile başvurduğu 
bildirilmiştir (15-17). Gastrointestinal semptomu olan 
hastalarda semptomların başlangıcından hastaneye 
başvuruya kadar geçen süre daha uzundur (18). Bir 
diğer önemli solunum virüsü olan H1N1 ile enfekte 
hastalar ile karşılaştırıldığında COVID-19 hastalarında 
prodüktif olmayan öksürük, halsizlik ve gastrointestinal 

semptomlar daha sık  saptanmıştır (p < .05) (19). 

COVID-19’a bağlı tat-koyu kaybı, baş ağrısı, baş 
dönmesi, bilinç değişikliği, iskemik ve hemorajik 
inme gibi nörolojik tablolar da görülebilir(1). 
Solunum semptomları olmadan nörolojik tutulumu 
olan vakalar rapor edilmiştir(4).  Hastalığın ayrıca 
kardiyak tutulumla gideceği miyokardit, miyokard 
infarktüsü gibi komplikasyonlara neden olabileceği 
ve bunların pnömoni bulguları olmadan hastalığın ilk 
klinik prezentasyonu olabileceği unutulmamalıdır (20). 
COVID-19 hastalarının yaklaşık yarısında görülebilen 
ve %50 mortalite ile izlenen akut kardiyak hasarın 
tanınması oldukça önemlidir (21) . 375 vakadan oluşan 
İspanya çalışmasında kutanöz cilt tutulumlarının da 
olabileceğine dikkat çekilmiştir (22).

Klinik Sınıflandırma

Semptomatik enfeksiyonun spektrumu hafif, orta ve ağır 
şiddette izlenebilir (23). COVID-19 vakalarının %80’i 
hafif-orta hastalık , %15’i oksijen desteği gerektiren 
ağır hastalık, %5’i ise kritik hastalık grubundadır (4, 24). 
Diğer betakoronavirüs enfeksiyonları (MERS-CoV, 
SARS-CoV) ile karşılaştırıldığında vakaların daha hafif 
seyirli olduğu söylenebilir (8). İleri yaş ve komorbidite 
varlığı ağır hastalık ve ölüm için risk faktörleridir (25). 
COVID-19 enfeksiyonu seyrinde disregüle ve artmış 
immun sistem aktivasyonuna bağlı sitokin fırtınası ya 
da hiperinflamasyon sendromu gelişebilmektedir (26). 
Bu hastalar hızlı bir şekilde akut solunum yetmezliği, 
akut respiratuar distress (ARDS) ya da çoklu organ 
yetmezliğine ilerleyebilmektedir, bu nedenle bu hasta 
grubunun erken tanınması oldukça önemlidir  (27). 

Hastalık şiddetine göre sınıflandırma Tablo 2’de 
belirtilmiştir (4). Ağır hastalık tablosu; ağır pnömoni, 
ARDS, sepsis, septik şok, aritmi, miyokardit, 
kardiyojenik şok, metabolik asidoz, koagülasyon 
disfonksiyonu ve çoklu organ yetmezliğine kadar 
ilerleyen klinik tablolar ile karşımıza çıkabilir (28). 
 
Ko-enfeksiyonlar

Çin’de 8000’den fazla COVID-19 örneğinin 
incelendiği çalışmada %5.8’inde ko-enfeksiyon 
görülmüştür (mevsimsel koronavirüsler, influenza  
ve rhinovirüs) (1). Koenfeksiyon oranının %21’e 
ulaştığı bir başka çalışmada ise en sık saptanan 
etkenler; rhino/enterovirus, respiratuar sinsityal 
virüs ve mevsimsel koronavirüslerdir (1, 29). Salgının 
ilerleyen dönemlerinde yapılan sistematik derleme 
ve meta-analiz sonuçlarına göre COVID-19 
enfeksiyonu olan hastaların %7’sinde bakteriyel, 
%3’ünde ise viral  ko-enfeksiyonlar görülmüştür (30).
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İnfluenza pandemileri ile karşılaştırıldığında 
COVID-19 enfeksiyonunda bakteriyel ko-enfeksiyon 
görülme oranları daha düşük saptanmıştır (30) .   

Komplikasyonlar

Salgının erken döneminde yapılan bir meta-analizde 
COVID-19 ilişkili en sık görülen komplikasyonlar; 
ARDS (%32.8), akut kardiyak hasar (%13), akut böbrek 
hasarı (%7.9), şok (%6.2) ve sekonder enfeksiyonlardır 
(%5.6) (9). Kritik COVID-19 hastalarında ARDS ve 
ölüm riski daha yüksektir (31). İleri yaş, yüksek ardışık 
organ yetmezliği değerlendirme skoru (sequential 
organ failure assesment=SOFA), başvuruda D-dimer 
düzeyinin 1.0 μg/mL’nin üzerinde olması artmış 
hastane mortalitesi ile ilişkili bulunmuştur (6). Nötrofili, 
lenfopeni, artmış laktat dehidrogenaz (LDH), D-dimer, 
interlökin-6 (IL-6), yüksek duyarlılıklı kardiyak 
troponin I düzeyi ve uzamış protrombin zamanı ağır 
hastalık ve ARDS gelişimi ile ilişkili risk faktörleridir 
(6, 14) . 

Çin’den bildirilen çalışmalarda; ilk semptomdan nefes 
darlığı gelişimine kadar geçen süre 5 gün, hastaneye 

başvuruya kadar 7 gün ve ARDS gelişimi için ise 
8 gündür (8). COVID-19 ya da H1N1 ile enfekte 
ARDS hastalarının klinik prezentasyonlarında birçok 
farklılık bulunmaktadır. COVID-19’un indüklediği 
ARDS hastalarında başvurudaki klinik ağırlık skoru 
ve SOFA skoruna göre ayarlanmış mortalite oranları 
daha düşük bulunmuştur (19).  Çin Hastalık Önleme ve 
Kontrol Merkezi COVID-19 olgu-fatalite oranını %2.3 
bildirmiştir (24). Mortalite oranları kronik hastalığı olan 
ileri yaş hasta grubunda daha yüksek olmakla birlikte, 
genç sağlıklı popülasyonda ciddi hastalık progresyonu 
influenza epidemisine göre daha fazla saptanmıştır (32).

COVID-19 enfeksiyonu seyrinde hiperinflamasyon, 
hipoksi, platelet aktivasyonu, endotel disfonksiyonu, 
staz ve diffüz intravasküler koagülasyona bağlı olarak 
venöz ve arteryel tromboembolik komplikasyonlar 
gelişebilmektedir (33,34). COVID-19 nedeniyle 
kaybedilen hastaların akciğer dokularının patolojik 
incelemelerinde; diffüz alveolar hasar, tromboze küçük 
damarların çevresinde belirgin CD4+ agregatlarından 
oluşan hafif-orta düzey mononükleer inflamasyon ve 
bununla ilişkili kanama saptanmıştır (35).

Tablo 1 . COVID-19 Hastalarının Klinik Özellikleri
Semptom % Semptom %
Ateş 98 Bulantı-kusma 19.1
Öksürük 76 İshal 23.7
Dispne 55 İştahsızlık 39.9
Balgam 28 Başağrısı 13.6
Hemoptizi 5 Boğaz ağrısı 13.9
Miyalji 34.8 Nazal konjesyon 4.8
Halsizlik 9.4 Tat/koku alma bozukluğu 66.1

Komorbiditeler %

Hipertansiyon 31.2
Diabetes mellitus 20
Kardiyovasküler hstalıklar 15
Kronik obstruktif akciğer hastalığı 2.9
Kronik böbrek yetmezliği 2.9
Kronik karaciğer hastalığı 2.9
Malignite 2
Komplikasyonlar %
Akut respiratuar distress sendromu 19.6
Akut kardiyojenik hasar 7.2
Aritmi 16.7
Akut böbrek hasarı 3.6
Sekonder enfeksiyonlar 10
Şok 8.7
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Tablo 2
COVID-19 Hastalık Şiddeti Sınıflandırması (Dünya Sağlık Örgütü Rehberinden Uyarlanmıştır )
Hafif Şiddette 
Hastalık

Viral pnömoni ya da hipoksi olmadan COVID-19 vaka tanımına uyan semp-
tomatik hasta

 Orta Şiddette 
Hastalık

Pnömoni Pnömoni klinik bulguları olup (ateş, öksürük, dispne, takipne) ciddi pnömoni 
bulguları olmayan hastalar (oda havasında SpO2 ≥%90)

 Ciddi Şiddette
Hastalık

 Ciddi 
Pnömoni

Pnömoni klinik bulguları (ateş, öksürük, dispne, takipne) ile aşağıdaki kriter-
lerden birine sahip hastalar

•	 Solunum sayısı >30/dk 
Ciddi solunum distresi 
SpO2 ˂ %90

 Kritik Şiddette
Hastalık

ARDS Başlangıç: Bilinen bir klinik tablonun (örn. pnömoni) ilk haftası içinde ya da 
yeni/kötüleşen solunum semptomları

Akciğer görüntülemesi (Grafi/BT/USG): Volüm yükü ile tam olarak açık-
lanamayan bilateral opasite, lober ya da akciğer kollapsi ya da nodüller

Pulmoner infiltrasyonun nedeni: Kalp yetmezliği ya da sıvı yükü ile tam 
olrak açıklanamayan solunum yetmezliği, risk faktörü yoksa infiltratların/
ödemin hidrostatik nedenlerinin dışlanması için objektif değerlendirme ge-
rekmektedir (örn. Ekokardiyografi)   

Oksijenizasyonun bozulması: 

•	 Hafif ARDS: 200 mmHg <PaO2/FiO2≤ 300 mmHg (PEEP ya da 
CPAP≥ 5 cmH2O)

•	 Orta ARDS: 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg (PEEP ≥ 5 cm-
H2O)

•	 Ağır ARDS: PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg (PEEP ≥ 5 cmH2O)

Sepsis Şüpheli/kanıtlı bir enfeksiyona disregüle konak yanıtı sonucunda gelişen 
akut hayatı tehdit eden organ disfonksiyonu. Organ disfonksiyonu bulgula-
rı: bilinç bozukluğu, zor ya da hızlı nefes alma, düşük oksijen saturasyonu, 
azalmış idrar çıkışı, hızlı kalp hızı, zayıf nabız, soğuk ekstremite ya da düşük 
kan basıncı, cilt solukluğu, koagülopatinin laboratuar kanıtı, trombositopeni, 
asidoz, yüksek laktat düzeyi ya da hiprbiluribinemi

Septik şok Sıvı replasmanına rağmen ortalama arteryel basıncı ≥65mmHg sağlamak 
için vazopressör gerektiren persistan hipotansiyon ve serum laktat düzeyinin 
>2mmol/L olması  

Kısaltmalar: ARDS: akut respiratuar solunum yetmezliği, BT: bilgisayarlı tomografi, COVID-19: koronavirüs 
hastalığı-2019, CPAP: continue positive airway pressure (sürekli pozitif havayolu basıncı), PEEP: positive end 
expiratory pressure (ekspirasyon sonu pozitif basınç), PaO2/FiO2: Parsiyel oksijen basıncı/solunan oksijen 
fraksiyonu   SpO2: oksijen saturasyonu, USG: ultrasonografi

KLİNİK ÖZELLİKLER

COVID-19 pnömonisi nedeni ile yoğun bakım 
ünitesinde (YBÜ) takip edilen 14 hastanın 
incelemesinde %31’inde embolik komplikasyon, en 
sık olarak da pulmoner tromboemboli saptanmıştır (33).  
Kritik hastalarda %33.3’e varan oranlarda saptanan 
kardiyomyopatinin SARS-CoV-2’nin direk kardiyak

komplikasyonu olup olmadığı henüz net 
değildir, ileri araştırmalara ihtiyaç vardır (31) 

COVID-19 enfeksiyonu seyri sırasında deliryum, 
ensefalopati, ajitasyon, Guillain-Barré syndrome 
(GBS), inme ve meningensefalit gibi nörolojik 
komplikasyonlar da görülebilir (4, 36, 37).
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Özel Hasta Grupları

Gebeler

Tüm dünyada hızla artan sayılarda COVID-19 vakaları 
görülmesine rağmen hastalığın gebelerdeki klinik 
özellikleri ile ilgili veriler kısıtlıdır (38). Gebelerde en 
sık görülen semptomlar ateş ve öksürük olup gebe 
olmayanlar ile benzerdir (38-40). 118 gebenin irdelendiği 
Çin’den yapılan bir çalışmada; %92’sinde hastalık 
hafif iken %8’inde ağır seyirli izlenmiştir ve 1 hastanın 
non-invazif mekanik ventilasyon ihtiyacı olmuştur (38). 
Çin’in genel popülasyonundaki ağır COVID-19 hastalık 
oranları (%15.7)  ile karşılaştırıldığında, influenzada 
olduğu gibi gebeliğin COVID-19 enfeksiyonunda 
ağır hastalık için artmış bir risk oluşturmadığı 
belirtilmiştir (38). SARS-CoV döneminde gebelerde 
maternal ve yenidoğan komplikasyonları daha fazla 
görülmüştür; örneğin spontan düşük, preterm eylem, 
intrauterin büyüme geriliği, entübasyon, yoğun bakım 
ihtiyacı, böbrek yetmezliği ve dissemine intravasküler 
koagülopati (DIC). COVID-19 enfeksiyonu olan 
gebelerde ise bu komplikasyonlar SARS-CoV’e göre 
daha az sıklıkta saptanmakla birlikte (41), sistematik 
derleme ve meta-analiz çalışması sonucuna göre 
gebelerde COVID-19 enfeksiyonu preterm eylem, 
preeklampsi, sezeryan ve perinatal ölüm oranlarının 
daha yüksek olduğu bildirilmiştir (42).

9 gebeden oluşan bir kohort incelendiğinde; amniyon 
sıvısı, kord kanı, yenidoğan boğaz sürüntüsü ve süt 
örneklerinde SARS-CoV-2 polimeraz zincir reaksiyonu 
(PZR) testi negatif bulunmuştur ve geç dönem gebelikte 
gelişen COVID-19’un; vertikal geçiş ile intrauterin 
enfeksiyon gelişimine neden olduğuna dair bir kanıta 
rastlanmamıştır (39). Mevcut verilerin sınırlı sayıda vaka 
ile kısa süreli çalışmalardan elde edilmiş olması nedeni 
ile, gebelerde COVID-19 enfeksiyonunun seyri ile ilgili 
daha uzun süreli takibi içeren daha büyük çalışmalara 
ihtiyaç vardır (41).

Yaşlılar

Çin’den yapılan bir çalışmada yaşlılarda en sık 
saptanan semptomların ateş, öksürük ve balgam olduğu 
bildirilmiştir (43). 

Yaşlı hastalarda; pnömoni ağırlık indeksi ve C-reaktif 
peptid düzeyi daha yüksek, multilober tutulum daha 
sık ve lenfosit oranı daha düşük saptanmıştır (43). Yaşlı 
COVID-19 pnömonisi olan hastalarda ağır hastalığa 
progresyon ve mortalite daha sık görülmektedir (43). 
COVID-19 enfeksiyonunun yaşlı hastalarda deliryum, 
ensefalopati gibi farklı klinik prezentasyonlar ile de 
karşımıza gelebileceği unutulmamalıdır (36, 44).

Çocuklar

Çocukluk yaş grubunun SARS-CoV-2 ile enfekte olma 
oranlarının erişkinler ile benzer olduğu ancak daha az 
semptomatik olduğu ve ağır hastalık gelişim oranlarının 
daha düşük olduğu bilinmektedir (45). Çocuklarda 
COVID-19 enfeksiyonu erişkinlere göre daha iyi 
prognoza sahiptir ve mortalite nadiren görülmektedir 
(46). En sık görülen semptomlar ateş ve öksürüktür (47). 
Erişkinlere göre çocuklarda gastrointestinal semptomlar 
daha sık saptanmaktadır (45). 

Kanser Hastaları 

Kanser hastaları COVID-19 pandemisinden 
etkilenebilecek oldukça hassas bir grup olarak kabul 
edilmiştir (48). 2007 vakalık bir seride kanser tanısı olan 
18 hastada ciddi klinik gelişim riski diğer hastalara göre 
daha yüksek bulunmuştur (49). Nefes darlığı akciğer 
kanseri olan hastalarda (1 gün), diğer kanser hastaları 
(5 gün) ve genel popülasyona göre (8 gün) daha erken 
dönemde gelişmiştir (49). Hastaların %53.6’sında ciddi 
klinik olay gelişmiş, %21.4’ünün yoğun bakım ihtiyacı 
olmuş ve %28.6’sı kaybedilmiştir(49). Son 14 gün 
içinde antitümör tedavi alınmış olması (HR = 4.079, 
95% CI 1.086-15.322, p = 0.037), ve başvuru anında 
tomografide yamalı konsolidasyon varlığı (HR=5.438, 
95% CI 1.498-19.748, p=0.010)  ciddi hastalık gelişimi 
için bağımsız bir risk faktörü olarak bulunmuştur (49). 

Diğer nedenlerle immünsüpresyona yol açan hastalığı 
bulunan kişilerde de enfeksiyon ağır seyredebilmektedir 
(50).

KLİNİK ÖZELLİKLER
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COVID-19 çocukluk çağında her yaş grubunu 
etkileyebilmektedir. Çocuk vakalar Çin’de tanı almış 
COVID-19 vakalarının %2’sini, İtalya’da %1,2’sini 
ABD’de %5’ini teşkil etmektedir (1). Ülkemizde 2 
Temmuz 2020 itibariyle toplam vaka sayısı 198.284’ya 
ulaşmıştır. Ülkemizden bildirilen vakaların %7,3’ünü 
15 yaş ve altı çocuklar, %13.7’sini 15-24 yaş arasında 
gençler oluşturmaktadır (2). 

COVID-19  ile enfeksiyonunun olguların 80%’inde 
hafif seyrettiği, ölümlerin 80%’inin  60 yaş ve üstünde, 
ve altta yatan komorbiditesi olanlar bireylerde meydana 
geldiği bildirilmiştir (3). Çocuklarda COVID-19 
enfeksiyonunun klinik seyri erişkinlere göre daha 
iyi seyirlidir (4). Bildirilmiş en büyük çocuk serisinde  
laboratuvar ile konfirme edilmiş veya klinik olarak 
tanı almış 2135 çocuk olgu bildirilmiştir. Bu seride tanı 
almış vakaların %90’dan fazlasının asemptomatik, hafif 
ya da orta ağırlıkta seyrettiği bildirilmiştir (5). Başka bir 
çocuk çalışmasında hastaların %16’sının tanı sırasında 
ve takip süresince tamamen asemptomatik olduğu, 
semptomatik olanların ise %65’inde ateş, %28’inde baş 
ağrısı, %54’ünde üst solunum yolu enfeksiyonu, %24 alt 
solunum yolu enfeksiyonu, %22’sinde gastrointestinal 
belirti ve bulgularının olduğu bildirilmiştir (6).

Genellikle COVID-19 enfeksiyonu çocuklarda iyi 
seyirli olmakla birlikte nazal yüksek akım oksijene 
tedavisine veya yoğun bakım yatışına neden olabildiği 
bilinmektedir (4). Bir çocuk serisinde vakaların %5,2’sinde 
santral siyanoz, dispne ve oksijen saturasyonunun 
%92’nin altında olduğu,  %0,6’ sında akut solunum 
yetmezliği, şok ve çoklu organ yetmezliği gelişmiştir 
(5). Başka bir çocuk serisinde olguların %0,4’ü akut 
solunum yetmezliği sendromu/solunum yetmezliği, 
ensefalopati, miyokard hasarı, kalp yetmezliği, akut 
böbrek yetmezliği ile komplike olmuştur (5). Bir diğer 
çocuk serisinde vakaların %9,7’sinin yoğun bakım 
ihtiyacı olmuştur (4). Gene bir çocuk serisinde ciddi ve 
kritik vaka oranı %5,8 olarak bildirilmiştir ve bu oran 
erişkin serilerinden (18,5%) göre düşüktür (7).  Gene 
bir çocuk ve adölesan serisinde yoğun bakım ihtiyacı 
%8, mekanik ventilasyon ihtiyacı %4, inotrop desteği 
%3 olarak bildirilmiştir (6). Tüm bu oranlar çocuklarda 
erişkinlere göre COVID-19 enfeksiyonu seyrinin 
daha hafif olduğunu desteklemektedir. Çocuklarda 
COVID-19 enfeksiyonunun ağır seyretmesi ile ilişkili 
risk faktörleri ile ilgili az sayıda yayın mevcuttur.

Ciddi ve kritik vaka oranının <1 yaşta %10,6, 1-5 
yaşında %7,3, 6-20 yaşta %4,2, 11-15 yaşta %4,1 ve 
16-17 yaşında %3 olduğu ve küçük yaşın ciddi klinik 

seyir için bir risk faktörü olduğu sonucuna varılmıştır 
(5). Erişkin serilerinde COVID-19’dan ölenlerin 
67.2%’sinde altta yatan komorbidit durum mevcuttur 
ve bu yüksek prevalans komorbiditenin kötü prognostik 
olduğuna işaret etmektedir (1).  171 konfirme olguyu 
içeren bir çocuk vaka serisinde, 3 hastanın pediatrik 
yoğun bakım ihtiyacının olduğu ve her üçününde 
alta yatan komorbit hastalığının olduğu, hastalarda 
hidronefroz, lösemi ve invajinasyon mevcut bulunduğu 
bildirilmiştir (8). Çok merkezli bir çalışmada çcuklarda 
yoğun bakıma yatış için risk faktörleri 1 aydan küçük 
olmak, erkek cinsiyet, altta yatan komorbit durum, alt 
solunum yolu enfeksiyonu semptom ve bulgularının 
varlığı, eşlik eden başa bir viral enfeksiyonun 
mevcudiyeti olarak tanımlanmıştır (1). 

Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonuna bağlı ölüm 
nadirdir. 44672 konfirme COVID-19 enfeksiyonlu 
hastayı içeren bir çalışmada mortalite oranı %2,2 
olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada 10-19 yaş grubunda 
1 çocuğun öldüğü, 0-9 yaş grubunda ölüm olmadığı 
bildirilmiştir (9). Şu ana kadar Çin’de 19 yaş altında 
2 ölüm bildirilmişken, ABD’de 19 yaş altında akut  
COVID-19 enfeksiyonu sırasında ölüm ve çocuk yoğun 
bakım yatışı bildirilmemiştir (3,9,10). Gene İtalya’da 
çocuk ölümü bildirilememiştir (10). 582 çocuk olguyu 
içeren Avrupa’da bildirilmiş çok merkezli bir çalışmada 
4 ölüm bildirilmiştir. Ölen çocukların hepsinin 10 
yaşından büyük olduğu, çocuklardan ikisinin altta 
yatan ko-morbit bir durumunun olmadığı, birinin 
15 ay önce kök hücre nakli olduğu, diğer hastanın 
kronik palyatif bakım hastası olduğu bildirilmiştir (6). 

Çocuklarda  COVID-19 enfeksiyonunun labaratuvar 
bulguları ile ilgili ayrıntılı bir çalışma mevcut 
değildir. Erişkinlerde vakaların %83,2’sinde lenfopeni 
görüldüğü bildirilirken, çocukların %3-3,5’unda 
lenfopeni saptandığı, %3’ünde nötropeni saptandığı 
bildirilmiştir (1). LDH yüksekliği çocuk olguların 
%30’unda bildirilmiştir (11).  Çocuklarda COVID-19 
enfeksiyonunda akciğer filminde bilateral yamasal 
konsolidasyonlar, peribronşiyal kalınlaşma ve buzlu 
cam dansitesi görülebilir. Toraks BT’de akciğerin kenar 
zonlarında veya subplevral bilateral çoklu yamasal, 
nodüler buzlu cam dansiteleri görülebilmektedir (11).

COVID-19’un çocuklarda daha selim seyirli 
olmasının sebebi ile ilgili pekçok hipotez vardır. 
Birinci hipotez çocukların erişkinlere göre çok 
daha fazla viral enfeksiyon geçirmesinden dolayı 
oluşan immün hafızanın COVID-19’a karşı immün 
yanıt oluşturmalarını kolaylaştırıyor olabileceğidir. 
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Diğer bir hipotez COVID-19 anjioyotensin dönüştürücü 
enzim (ACE)-2’nin S proteinine bağlanarak hücre 
içine girmektedir, çocuklarda bu enzimin nazal 
ekspresyonunda farklılık olması çocukları COVID-19 
enfeksiyonundan koruyor olabileceğidir (1). COVID-19 
enfeksiyonu çocuklarda akut dönemde çoğunlukla 
selim seyirli olmakla birlikte, daha önceden sağlıklı 
çocuk ve adölesanlarda COVID-19 ilişkili yeni bir 
inflamatuvar sendrom geliştiği farkedilmiştir. Çin’den 
bildirilmemiş olmakla birlikte, çocuklarda Dünya’nın 
başka bölgelerinden toplamda yaklaşık 1000 olgu 
bildirilmiştir. COVID-19 ilişkili olarak gelişen bu 
sendroma çocuklarda multisistem inflamatuvar sendrom 
(MIS-C) adı verilmiştir. Yayınlanmış vakalarda kimi 
hastalarda ateş ve Kawasaki sendromuna benzer bir 
klinik tablo ile, bazı hastalarda toksik şok sendromu, 
sekonder hemofagositik lenfohistiyozis veya makrofaj 
aktivating sendrom ile seyrettiği bildirilmiştir (12-16). 
Kawasaki hastalığı ile benzer yönleri olmakla birlikte 
MIS-C’de Kawasaki hastalığına göre çok daha yoğun 
bir inflamasyon vardır, hastaların yaşı Kawasaki 
hastalığına göre daha büyüktür ve MIS-C daha şiddetli 
miyokardiyal hasara yol açmaktadır (16).

MIS-C COVID-19  enfeksiyonundan yaklaşık 2-4 
hafta sonra ortaya  çıkmaktadır. Hastaların çoğunda 
COVID-19’a karşı antikor pozitifliği saptanırken, 
az bir kısmında virüs tespit edilmiştir. Yoğun bakım 
ihtiyacı gelişen hastalarda kardiyak tutulum belirgindir 
ve hastaların %10-20’sinde coroner tutulum gelişmiştir, 
MIS-C’nin mortalitesi %2-4 oranında bildirilmiştir (16).  

Hastaların çoğunluğunda eritrosit sedimentasyon hızı, C 
reaktif protein, ferritin, ALT, d-dimer yüksek, lenfopeni, 
nötrofili, hipoalbüminemi, anemi, trombositopeni ve 
uzamış INR değerleri saptanmıştır (12,16). Ciddi seyreden 
olgularda B-tip natriüretik peptid hastaların ve troponin 

yüksekliği sıklıkla bildirilmiştir (16). 

MIS-C’li olgularla ilgili şu ana kadar bildirilmiş en 
geniş seri 186 çocuk olguyu içermektedir. Bu seride 
hastaların dörtte üçünde en az 4 sistem etkilenimi 
mevcuttur. En sık etkilenen organlar gastrointestinal 
sistem (%92), kardiyovasküler sistem (%80), 
hematolojik sistem (%76), mukokütanöz sistem (%74) 
olarak bildirilmiştir. Hastaların %80’i yoğun bakımda 
izlenirken %2’sinde mortalite ile neticelenmiştir. Ölen 
hastalar 10-16 yaşındadır. Kawasaki sendromuna 
benzer klinik tablo gelişen hastaların çoğu 5 yaşın 
altındadır (12).

MIS-C henüz tüm yönleriyle aydınlatılmış değildir, 
vaka tanımının zaman içinde güncellenmesi 
muhtemeldir. COVID-19 enfeksiyonu geçirildikten 
2-4 hafta sonra ortaya çıkması, hastaların çoğunda 
antikor pozitiflinin saptanması anormal hücresel veya 
humoral adaptif immün yanıtın patofizyolojisinde tol 
oynuyor olabileceğini düşündürmektedir. MIS-C’nin 
Kawasaki hastalığına benzemesi, bu yeni inflamatuvar 
sendorumun COVID-19’a karşı gelişen anormal 
T ve B hücre yanıtından kaynaklandığı hipotezini 
desteklemektedir (16). 

Sonuç olarak COVID-19 ile enfekte çocuk olguların 
yaklaşık beşte biri asemptomatiktir ve semptomatik 
olgularda üst solunum yolu, alt solunum yolu 
enfeksiyonundan çok daha sık görülmektedir. Yoğun 
bakım ihtiyacı ve mortalite erişkinlere göre çok 
daha düşüktür. Ancak COVID-19 ilişkili yeni bir 
inflamatuvar sendrom tanımlanmıştır. Multisistem 
inflamatuvar sendrom adı verilen bu sendrom 
COVID-19 enfeksiyonundan 2-4 hafta sonra ortaya 
çıkmaktadır ve önemli bir morbidiye ve mortalite 
nedenidir.

88



ÇOCUKLARDA KLİNİK ÖZELLİKLER

 Kaynaklar:

1. Jonas F. Ludvigsson JF (2020). Systematic review of 
COVID‐19 in children shows milder cases and a better 
prognosis than adults. Acta Paediatrica 109 (6), :1088-1095. 
doi: 10.1111/apa.15270.
2.https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/37778,covid-19-
durum-raporupdf.pdf?0 (erişim tarihi 2 Temmuz 2020)
3.CDC COVID-19 Response Team (2020). Severe Outcomes 
Among Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
- United States, February 12-March 16, 2020. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep. 69(12):343-346. doi: 10.15585/mmwr.
mm6912e2.
4.Tagarro A, Epalza C, Santos M, Sanz-Santaeufemia FJ, 
Otheo E, Moraleda C, Calvo C (2020) .Screening and Severity 
of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Children in 
Madrid, Spain. JAMA Pediatr 8:e201346. doi: 10.1001/
jamapediatrics.2020.1346.
5.Dong Y , Mo X, Hu Y, et al. (2020). Epidemiology 
of COVID-19 Among Children in China. 
Pediatrics145(6):e20200702.  doi: 10.1542/peds.2020-0702. 
6.Götzinger F , Santiago-García B,  Noguera-Julián A, et al. 
(2020).   COVID-19 in Children and Adolescents in Europe: 
A Multinational, Multicentre Cohort Study. Lancet Child 
Adolesc Health 25;S2352-4642(20)30177-2.  doi: 10.1016/
S2352-4642(20)30177-2. 
7.The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response 
Epidemiology Team (2020).  The epidemiological 
characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus 
diseases (COVID-19) -China, 2020. China CDC Weekly 
2(8):113–122
8.Lu X, Zhang L, Du H,  et al. (2020). SARS-CoV-2 Infection 
in Children. Chinese Pediatric Novel Coronavirus Study 
Team. N Engl J Med 382(17):1663-1665. doi: 10.1056/
NEJMc2005073. 

9.Zhang Y (2020). The Epidemiological Characteristics of an 
Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID‐19) 
— China, 2020. Chinese Journal of Epidemiology (by 
The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response 
Epidemiology Team). 41(2):145-151.
10.Sinha IP, Harwood R, Semple MG et al. (2020). COVID-19 
infection in children. Lancet Respir Med 8(5):446-447. doi: 
10.1016/S2213-2600(20)30152-1. 
11.Zimmermann P, Curtis N. Coronavirus Infections 
in Children Including COVID-19: An Overview of the 
Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Treatment 
and Prevention Options in Children. Pediatr Infect Dis J 
39(5):355-368. doi: 10.1097/INF.0000000000002660.
12.Feldstein LR, Rose EB, Horwitz SM, et al.  (2020). 
Multisystem Inflammatory Syndrome in U.S. Children 
and Adolescents. N Engl J Med Jun 29. doi: 10.1056/
NEJMoa2021680
13.Dufort EM, Koumans EH, Chow EJ, et al. (2020). 
Multisystem Inflammatory Syndrome in Children in New York 
State. N Engl J Med Jun 29. doi: 10.1056/NEJMoa2021756. 
14.Verdoni L, Mazza A, Gervasoni A, et al (2020). An 
outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian 
epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an observational 
cohort study. Lancet ;395:1771-8.
15.Grimaud M, Starck J, Levy M, et al (2020). Acute 
myocarditis and multisystem inflammatory emerging disease 
following SARS-CoV-2 infection in critically ill children. 
Ann Intensive Care 10:69.
16.Levin M (2020). Childhood Multisystem Inflammatory 
Syndrome - A New Challenge in the Pandemic. N Engl J Med 
Jun 29. doi: 10.1056/NEJMe2023158. 

89



12.
SOLUNUM SİSTEMİ TUTULUMU

Prof. Dr. Ayşegül Karalezli



SOLUNUM SİSTEMİ TUTULUMU

GİRİŞ

SARS-CoV-2 virüsünün en sık tuttuğu sistem 
akciğerlerdir. Bu tutulum aynı zamanda en ölümcül 
sonuçların da ortaya çıkmasına neden olabilir. 
Solunum sistemi tutulumu basit soğuk algınlığı 
belirtileri ile ortaya çıkabileceği gibi, ağır pnömoni 
ve Adult Respiratory Distress (ARDS)’ye varan ciddi 
bir tablo ile hastanın kaybı ile de sonuçlanabilir.  
Virüs solunum sistemi mukozasına direk temas veya 
inhalasyon yoluyla alındığında ortalama 4,5-5,8 
günlük bir inkübasyon döneminden sonra semptom 
vermeye başlar. Olguların %97,5’u 11,5 günde 
semptom gösterirken, enfekte kişilerin %2,5’undan 
daha azı 2,2 günde semptom gösterebilirler (1). Diğer 
solunumsal virüslerden Parainfluenza virüs krup, 
RSV bronşiolit oluştururken; influenza, SARS, 
MERS ve SARS-CoV-2 virüsleri pnömoniye neden 
olurlar. Bu bölümde SARS-CoV-2 virüsünün solunum 
siteminde yaptığı hastalığın klinik özellikleri, tanısal 
yöntemler ve tedavi yaklaşımları gözden geçirilecektir.  
 
İMMÜNOPATOGENEZ

Hastalığın klinik tablosunu ve akciğer 
tutulumunun özelliklerini anlamak için öncelikle 
immünopatogenezine kısaca bir göz atmak gerekir. 
Virüs giriş yeri olan burun ve akciğer mukoza epitelinde 
bulunan ACE2 reseptörlerine spike glikoproteinleri 
ile bağlanır. Bu reseptörler akciğerlerde solunum 
yolu epiteli ve Tip 2 pnömositlerde bulunur (2). ACE2 
reseptörleri sadece burun ve akciğerde değil ayrıca kalp, 
bağırsak ve böbrekler dahil olmak üzere birçok dokuda 
bulunur. Bu nedenle virüs tarafından enfeksiyona 
duyarlı hale gelen bu organlarda da hastalık semptomları 
ortaya çıkabilir (3,4). İnfluenza gibi diğer solunumsal viral 
enfeksiyonlarda olduğu gibi COVID-19’lu bireylerde 
de virüsün T lenfositlerini enfekte etmesiyle derin 
lenfopeni gelişir. İlaveten “doğal” ve “adaptif immün 
cevaptan” oluşan viral immün cevap, lenfopoezde 
azalma ve lenfosit apopitozisinde artışa neden olur (5). 
Virüs hücre içine girdiğinde bir takım proinflamatuar 
sitokin ve kemokinlerle humoral ve hücresel bağışıklık 
sistemini aktive etmeye başlar. Hasar gören veya ölen 
hücrelerden salınan intrasellüler içerikler veya salınan 
proteinler, patojen virüsün RNA parçaları veya okside 
fosfolipitleri gibi hasarla ilişkili moleküler modellerle 
karşılaşan makrofajlar immün sistemi aktive ederler. 
Doğal ve adaptive immün cevap aynı zamanda 
antiviral immünite, doku tamiri ve homeostazında 
değişik rol alarak iyileşmeye katkıda bulunurlar. 

Doğal immün cevaptaki disregülasyon SARS-CoV-2 
enfeksiyonunda sitokin fırtınasının görülmesine yol 
açabilir. Ciddi SARS-CoV-2 enfeksiyonun öne çıkan 
özelliği “sitokin salım sendromu”dur. Solunum epitel 
hücrelerinin virüsle enfekte olmasıyla monositler, 
makrofajlar, dendritik hücrelerin aktive olması IL-
6’yı da içeren proinflamatuar sitokinlerin salınmasına 
neden olur. Bunlar da hipotansiyon ve Adult Resiratory 
Distress Sendromuna (ARDS) katkıda bulunur (3). 
Vasküler permeabilitede artışa ek olarak sitokin 
fırtınası, fibrinojen seviyesinde yükselmeye ve küçük 
kan damarlarının endotel yüzeyinde koagülasyon 
kaskadının aktivasyonuna yol açar. Bunun belirteci 
fibrin yıkım ürünü olan D-Dimer yüksekliğidir. 
ACE2 reseptörlerine kompetitif olarak bağlanan virüs 
Renin Aldosteron Anjiotensin Sisteminde (RAAS) 
disregülasyona yol açar, bu da vazokonstrüksiyona 
neden olur. Bu durum bazı hastalarda şaşırtıcı bir 
sonuç ortaya çıkarabilir, kan basıncı düşse de nefes 
darlığı yakınması olmaz. Bu göstermektedir ki diğer 
pnömonilerde görüldüğü gibi alveollerde biriken 
ödeme bağlı konjesyondan ziyade akciğer kan 
damarlarının daralması ve mikrovasküler pıhtılaşma 
söz konusudur (3). 

PATOLOJİ

Hastalık solunum sistemi belirtileri olarak değişik 
klinik bulgularla seyretmektedir. Erken evrede grip 
benzeri semptomlar ortaya çıkabilir. Hastalığın ikinci 
evresinde viral pnömoni gelişebilir. Bu dönemde 
solunum sıkıntısı ve oksijenasyonda bozulma 
nedeniyle hastaneye yatması gereken hastalar olabilir. 
Bu dönem, aynı zamanda pulmoner inflamasyon ve 
koagülopatinin geliştiği dönemdir. Bu evrede CRP, 
ferritin, IL-6, IL-1 gibi inflamatuar biyobelirteçler ve 
D-dimer yüksekliği olur. ARDS de bu dönemde ortaya 
çıkabilir. Üçüncü evre ise artık akciğerde fibrozisin 
olduğu dönem olarak kabul edilmektedir (6). 

Bir çalışmada otopsi uygulanan 129 COVID-19 
vakasında; epitelyal değişiklikler saptanan 110 
olgunun %75’inde diffüz alveolar hasar, %72’sinde 
pnömositlerde desquamasyon ve/veya reaktif 
hipertrofi saptanırken, vasküler değişiklikler 
saptanan 76 olgunun %45’inde vasküler konjesyon, 
%39’unda mikrotrombüsler, %33’ünde alveol içi 
kanama, %24’ünde alveolar proteinozis, %26’sında 
akut fibrinöz ve organize pnömoni saptanmıştır. 
Fibrotik değişiklik saptanan 12 olgunun ise %33’ünde 
interstisiyel fibröz değişiklikler ve mikrokistik 
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balpeteği akciğer saptanmıştır. İnterstisiyel inflamatuar 
hücreler olarak olguların çoğunda predominant olarak 
lenfosit ve/veya plazma hücreleri saptanmıştır. Bu 
çalışmada, erken evrede, semptomlar bile ortaya 
çıkmadan epitelyal hasar ve vasküler değişikliklerin 
oluştuğu gösterilmiştir. Klinik gidişe göre 28. günden 
sonra bu değişiklikler kademeli olarak azalmaktadır. 
Sonuç olarak fibrotik yapı semptom başlangıcından 
3 hafta sonra ortaya çıkmaktadır. Bu 3 histolojik yapı 
farklı zamanlarda olabileceği gibi aynı zamanda da 
bulunabilir. Bu bulgular diğer nedenlerle oluşan ARDS 
olgularından farklı olarak değerlendirilmiştir (6). 

Bir başka otopsi çalışmasında 38 olgunun patolojik 
bulguları değerlendirildiğinde %63’ünde multifokal 
kapiller konjesyon, %50’sinde fokal interstisiyel ve 
intraalveolar ödem, %53’ünde fokal alveolar hemoraji, 
%50’sinde fokal hyalen membran, %66’sında fokal 
artmış megakaryositler, %53’ünde artmış pnömosit 
kaybı, %42’sinde fokal artmış platelet-fibrin, %58’inde 
fokal ve multifokal mural fibrozis saptanmıştır. Bu 
çalışmada aynı zamanda virionlar da değerlendirilmiştir. 
Otopsi materyallerinde oldukça nadir de olsa virion 
düşündüren partiküller saptanmıştır. Araştırmacıların 
bu konudaki görüşü, virüsün az sayıda bile olsa birçok 
gün akciğerde kalabildiği ve alveolar hasara yol açan 
mekanizmayı tetiklediği şeklindedir (7). Küçük bir 
seride yapılan otopsi çalışmasında influenza virüsüne 
bağlı gelişen 7 ARDS olgusu ile COVID-19 sonucu 
gelişen solunum yetmezliğinden ölen 7 olguda bazı 
farklılıklar bulunmuştur. Her ikisinde de periferal 
akciğerde perivasküler alveollerde hasar vardır, 
ancak COVID-19’da parçalanmış hücre membranı ve 
intrasellüler virüs varlığı ile beraber ciddi vasküler 
endotelyal hasar görülmüştür. Bu durum “perivasküler 
endotelyal hasara, inflamasyon kadar virüsün direk 
etkisinin de olduğunu göstermektedir” yorumu 
yapılmıştır. Bu vasküler yapılarda mikroanjiopatik 
mikrotrombüsler saptanmıştır. COVID-19’lu vakalarda 
bu damar patolojisi influenzaya bağlı olandan 9 kat 
fazla bulunmuştur. Bu olgularda vasküler angiogenezis 
de 2,7 kat daha fazladır (8). Hastalığın erken evresinde 
SARS-CoV-2 alveol epitel hücrelerindeki ACE2 
reseptörlerine bağlanmışken viral replikasyon 
sonrası çoğalan virüs epitel- endotel engelinin 
baskılanmasıyla kapiller endotel hücrelerini de enfekte 
eder, mononükleer hücrelerin interstisiyumu infiltre 
etmesiyle ödem gelişir ve bu ödem toraks bilgisayarlı  
tomografide “buzlu cam” görüntüsü olarak karşımıza 
çıkar. Pulmoner ödemi takiben daha ileri dönemde, 
hyalen membran oluşarak erken dönem ARDS ortaya

çıkar. Alveolo-kapiller yapının bozulmasıyla gaz 
alışverişi bozulur ve hastanın oksijenasyonu kötüye 
gider, bu dönemde artık ileri tedavi seçeneklerine 
ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Pıhtılaşma faktörlerinin 
artması birçok organda koagülasyon bozukluklarına yol 
açar. Akciğerlerde pulmoner emboli, bacaklarda derin 
ven trombozu, kalpte miyokard enfarktüsü ve beyin 
damarlarında pıhtılaşma oluşabilir (5,9,10). 

KLİNİK

Semptomlar

Virüsün insandan insana yayılımı hızı (R0) fazladır. 
Ancak bazı kişiler virüsle enfekte oldukları halde 
semptomatik değillerdir veya çok silik semptom 
gösterirler. Bu kişiler hastalığın yayılmasında önemli 
rol oynarlar. Asemptomatik dönem 1-2 gün olabilir, 
bu dönemde sınırlı bir doğal immün cevap olur, nasal 
sürüntü ile virüsü tespit etmek mümkündür. Viral yük 
düşük olsa da bireyler enfektedir. Virüs daha sonra alt 
solunum yollarına doğru iletici hava yolları boyunca 
yayılır, bu doğal immüniteyi daha güçlü olarak tetikler 
ve klinik olarak hastalık belirti vermeye başlar (11).  
Enfekte olan hastaların %80’i hafif seyirli olup, üst hava 
yollarında sınırlı kalabilir. Wu araştırmasında olguların 
%20’sinin progresif akciğer hastalığına gittiğini 
göstermiştir. Bu dönemde virüs akciğerlerde alveolleri 
ve tip 2 pnömositleri enfekte ederek gaz alışverişini 
bozar, hastanın oksijene olan ihtiyacı artar ve bunların 
%5’lik bir kısmında ise ciddi hastalık gelişebilir. 
Bu dönemde subplevral ve periferal akciğer alanları 
etkilenir (12).  Semptomatik olanlar virüsü aldıktan sonra 
4-14 gün arasında belirti göstermeye başlarlar. Ateş, 
kuru öksürük, halsizlik, nefes darlığı, kas ağrıları gibi 
belirtiler sıktır. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, bulantı, 
kusma, ishal, koku ve tat almada azalma da belirtiler 
arasındadır (11). Öksürük %86,1, ateş veya üşüme 
titreme %85, nefes darlığı %80 olarak en sık görülen 
semptom olarak bulunmuştur (13).  Ancak baş ağrısı gibi 
nörolojik bulgular ve bir takım dermatolojik belirtiler 
gibi atipik semptomlar da olabilir. Başlıca semptomlar 
solunum sistemi ile ilgili olsa da olguların %10’unda 
gastrointestinal belirtiler saptanmıştır. Bir başka 
çalışmada ise ishal %26,7 iken, bulantı ve kusma %24,4 
sıklığında bulunmuştur (13).

Semptomların diğer viral hastalıklardan ayrılması 
güçtür. Ancak ateş, halsizlik, kuru öksürük gibi 
semptomlarda pandemi döneminde ilk akla gelmesi 
gereken şey COVID-19 olmalıdır. Hastaların 
bazılarında ilk 5-7. günden sonra nefes darlığının

92



SOLUNUM SİSTEMİ TUTULUMU

ortaya çıkması olabilir, bu 7. günde hastaneye yatmayı 
gerektirir. Çin’de COVID-19’lu 44 672 hasta ile 
yapılan bir çalışmada %81’i hafif, %14’ü ciddi ve %5’i 
yoğun bakım (solunum yetmezliği, septik şok ve/veya 
çoklu organ yetmezliği) hastası olarak bulunmuştur (14). 
Tablo 1’de solunum sistemi tutulumu olan olguların 
derecelendirilmesi gösterilmiştir (15). COVID-19’un 
kalp, akciğer, beyin, karaciğer, böbrek ve koagülasyon 
sistemi üzerine olumsuz etkileri vardır. Miyokardit, 
kardiyomiyopati, ventriküler aritmi ve hemodinamik 
instabilite önemli kardiyak etkilerdir (16,17). Akut 
serebrovasküler hastalık ve ensefalitin saptandığı 
bazı olgular da bulunmuştur (18). Venöz ve arteriyel 
tromboembolik olayların da olguların %10-25’inde 
ortaya çıkabildiği gösterilmiştir (19).

Solunum Yetmezliği:

Solunum yetmezliği COVID-19 hastalarında en önemli 
ölüm nedenidir. Ortalama hastalığın ikinci haftasında 
gelişir. Bir grup hastada nefes darlığı başladıktan 
sonra hızla ilerleyerek ARDS’ye gider. Olguların 
%10-20’sinde hipoksemik solunum yetmezliği ve 
%3-5’inde ARDS gelişir. ARDS için risk faktörleri 
ileri yaş, diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler 
hastalıklardır (20). 

COVID-19 pnömonili hastalarda hipoksemi vardır, 
ancak bazı olgular hipoksik olsalar da nefes darlığı 
çekmedikleri için “sessiz hipoksemi” veya “mutlu 
hipoksikler” olarak adlandırılırlar. Başlangıçta iyi 
tolere edilen hipoksik hastalarda ani klinik bozulma 
sonucu solunum yetmezliğine götürebilir. COVID-19 
hastalarında gelişen solunum yetmezliğini Gattinoni 
ve arkadaşları iki farklı şekilde tanımlamışlardır(21). 
Birincisi başlangıçta bilgisayarlı tomografide (BT) 
yalnızca buzlu cam alanlarının olduğu, akciğer 
ağırlığının artmadığı ve düşük elastanslı ve yüksek 
komplianslı akciğerli olguların olduğu ve L tipi olarak 
tanımlanan ve ventilasyon/perfüzyon oranının düşük 
olduğu gruptur. Bu grupta havalanmayan akciğer 
alanı azdır, normale yakın bir akciğer kompliansı 
olması ve solunum dürtüsünün artması hipoksemiye 
rağmen dispnenin olmamasını açıklayabilir. Olguların 
%20-30’luk bir bölümü ilerleyerek H tipi solunum 
yetmezliğine döner. Bu tip solunum yetmezliğinde 
akciğer kompliansı azalmıştır, bilateral akciğer 
infiltratlarının artması ile akciğer ağırlığı artar ve 
akciğer rekrüitmenti için potansiyel olgulardır(21). 
Bunlarda tedaviye yön vermek için toraks BT çekilmesi 
önerilmektedir (15) Hafif ve orta dereceli pnömonisi 
olanlarda akciğer grafisi genellikle normaldir. Ancak 
ciddi olguların büyük kısmında bilateral yamalı veya 
nodüler infiltrasyon olur. 

Koagülopati:

COVID-19 olgularında mikrovasküler trombozise 
yol açan koagülopati vardır. Dissemine intravasküler 
koagülopati kriterlerini karşılayacak şekilde 
koagülasyon faktörlerinin kullanımı da olabilir. 
Yoğun bakım hastalarında ve ölen hastalarda fibrin 
yıkım ürünü olan D-Dimer yüksek bulunmuştur. Bu 
olgularda trombositopeni ve protrombin zamanında 
da uzama olabilir (19,22,23). Uluslararası Trombozis ve 
Hemostaz Derneği bütün COVID-19’lu hastalarda risk 
sınıflaması ve prognoz değerlendirmesi için D-dimer, 

Tablo 1: Solunum sistemi bulguları olan COVID-19 
Hastalık Derecelendirmesi (15)

 Hastalık
Derecesi

Klinik Kriter

Asemptomatik Klinik ve radyolojik bulgu yok

Hafif hastalık Minimal semptom, hipoksi ve 
radyolojik bulgu yok

 Orta derecede
hastalık

Pnömoni var

 Ateş, öksürük, nefes darlığı, hızlı
 nefes alma, ancak ciddi pnömoni
bulgusu yok

Oda havasında SO2≥90

 Akciğer görüntülemede multipl
 dağınık sınırlı yamalı infiltrasyon
veya interstisiyel değişiklikler

Ciddi hastalık

Ciddi pnömoni

Ateş, öksürük, nefes darlığı, hızlı 
nefes alma, solunum sayısı>30/
dakika veya oda havasında 
SO2<%90 veya PaO2/FiO2≤300

Multilober infiltrasyon veya 48 
saat içinde lezyonlarda >%50 artış

 Organ yetmezliği veya hastaneye
 yatmayı gerektiren başka klinik
durum

Kritik hasta

ARDS

Sepsis

Septik şok

Multiorgan yetmezliği
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protrombin zamanı ve trombosit sayısının ölçülmesini 
önermektedir (24).

TANI:

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR):

Yukarıda sayılan klinik bulguların olduğu hastalarda 
tanı üst solunum yollarından alınan sürüntüde bakılan 
polimeraz zincir reaksiyonu ile konulur. Ancak testin 
güvenilirliği tam olmadığı için klinik, laboratuvar, 
radyolojik bulgular ve COVID-19’lu olgu ile temas 
öyküsü de tanıda önemlidir. Bu nedenle test sonucunun 
negatif olması ile hastalık dışlanamaz. Nazal ve 
orofaringeal sürüntünün ne zaman alındığının da önemli 
olduğu belirtilmektedir. Bir çalışmada semptomların 
başladığı gün alınan sürüntüde yalancı negatif test 
oranı ortalama %38 iken, semptom başlangıcından 
3 gün sonra (8. günde) yalancı negatiflik oranının 
%20’ye düştüğü gösterilmiştir. Ancak sonra gene 
artışa geçmekte, 9.günde %21’e 21.günde %66’ya 
çıkmaktadır (25). Bronkoalveolar lavajda pozitif bulunma 
oranı daha yüksektir. Çin’de yapılan bir seride bu oran 
nazal sürüntüde %63 iken BAL’da %93 bulunmuştur 
(26). Gene bir başka araştırmada düşük viral yükü olan 
olgularda balgamda bakılan PCR’ın üst solunum yolu 
sürüntüsüne göre daha duyarlı olduğu gösterilmiştir (27). 
Ancak bronkoskopi sırasında virüsün aerosozilasyonu 
ve bulaş riski artmaktadır. Bu nedenle uygun kişisel 
koruyucu ekipman kullanımına dikkat edilmelidir

Serolojik Testler:

Serolojik testlerin de tanıda ve bağışıklık oranlarının 
saptanmasında önemli bir yeri vardır. Sethuraman 
ve arkadaşlarının bazı yayınlanmış çalışmalardan 
derledikleri verilere göre hastalığın geçirilmesi 
sırasında akut dönemde her ne kadar IgM ve IgG 
ELISA 4. gün gibi erken dönemde de yükselmekteyse 
de, immünglobülinlerin 2. haftadan sonra yükselişe 
geçtiğini göstermişlerdir (28). 

Laboratuvar Bulguları:

Olguların büyük kısmında laktat dehidrogenaz (LDH), 
alanin transaminaz (ALT), aspartat transaminaz 
(AST), CRP yüksekliği olurken, D-dimer, fibrinojen 
yükseklikleri de birçok hastada saptanabilir. 
Lenfopeni, trombositopeni, anemi de önemli kan 
bulguları arasındadır. Özellikle lenfopeninin hastalığın

ağırlığı ile ilişkisi olduğu üzerinde durulmaktadır (29).

Bazı çalışmalarda albümin düşüklüğü %75,8, C-reaktif 
protein (CRP) yüksekliği %58,3, LDH yüksekliği %57, 
lenfopeni %43,1, eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) 
yüksekliği %41,8 gibi oranlarda bulunmuştur (30).  
Prokalsitonin (PCT) > 0.5 ng/mL”, “LDH > 245U/L” 
ve  “D-dimer > 0.5mg/L” olanlarda mortalite ve yoğun 
bakımda yatışlar anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 
(31). Virüs primer olarak T lenfositlerini etkileyerek 
lenfopeniye neden olur. CD4+ T lenfositler vücudun 
savunmasında rolü olan gama interferon yapımından 
sorumludur, dolayısıyla CD+4 T lenfositlerinde azalma 
vücudun savunma gücünü de azaltır (32). Nötrofil /
lenfosit oranının artmış olması ve eozinopeni olması 
hastalığın ciddiyetini gösterir (33). Ağır hastaların 
hastaneye yatırılmasından sonra makrofajlarla ilişkili 
proinflamatuar sitokinler olan interlökin (IL) 2R, IL-6, 
IL-10, ve tümör nekrosis faktör α (TNF-α) düzeyinde 
anlamlı artışlar olabilir. Prokalsitonin, ferritin, B-tipi 
natriuretik peptid, troponin düzeyleri inflamatuar 
durumu ölçmek, komplikasyonları değerlendirmek ve 
tedavi seçimi için gereklidir.

Görüntüleme Yöntemleri:

COVID-19 tanısında kullanılan PCR testlerinin 
sensitivitesinin yüksek olmaması, klinik, laboratuvar 
ve görüntüleme yöntemlerinin de tanıda kullanılmasını 
gerekli kılmıştır. 

Asemptomatik olgularda görüntüleme yöntemlerinin 
kullanılması önerilmemektedir. Ancak bunun dışındaki 
olgularda akciğer grafisi çekilmesi gerekir. Akciğer 
grafisinde görülemeyen bazı infiltrasyonlar için BT 
bulgularının özellikleri tanıda oldukça yardımcıdır. 
PCR testinin sensitivitesi düşük olduğu için önceleri 
bütün olgularda BT çekilirken artık rutin olarak 
çekilmesi önerilmemektedir. Bir çalışmada BT’nin 
pozitif prediktif değeri %92 iken negatif prediktif 
değeri %42 olarak bulunmuştur (34).  Semptomların 
başladığı ilk birkaç günde BT’de bulgu olmayabilir 
(33). Subplevral, periferik yerleşimli buzlu cam 
dansitesinde dağınık yerleşimli infiltrasyonlar, kaldırım 
taşı görüntüsü şeklinde infiltrasyonlar en sık görülen 
radyolojik bulgulardır. Bunun yanı sıra halo belirtisi 
gibi farklı bulgular da olabilir (35).  (Şekil 1,2,3,4).
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Semptom başlangıcı ile BT çekilme zamanına 
göre görüntülerin sınıflandırıldığı bir çalışmada 
BT bulgularına göre hastaların yaşam süreleri 
değerlendirilmiştir. Buna göre 4 evrede 
sınıflandırıldığında; semptom başlangıcından sonra 
7 günden az zaman geçtiğinde (birinci hafta),7-14 
gün arası (2. hafta)14-21 arası (3. hafta), 21-28 gün 
(4. hafta) görülen lezyonlara göre skorlandığında ilk 
haftada bilateral akciğer tutulumu, 5 lob tutulumu, 
konsolidasyon, buzlu cam görüntüsü, kaldırım taşı 
görüntüsü olanlarda ilk haftada mortalitenin artmış 
olduğu görülmüştür (36). 

COVID-19 pnömonisinde akciğerde en sık görülen 
bulgu, buzlu cam görünümüdür ve görülme sıklığı bazı 
çalışmalarda %78-80 arasında bulunmuştur. Genellikle 
hastalığın erken evrelerinde ve / veya hafif akciğer 
enfeksiyonunda görülmektedir. Buzlu cam opasitesi 
kendi başına olabileceği gibi, inter- ve intralobüler 
septal kalınlaşmalar ile birlikte olabilir. Kaldırım 
taşı manzarası %5-36 arasında görülmektedir. Diffuz 
buzlu cam ve konsolidasyonla birlikte görülmesi 

progresyon veya hastalığın pik dönemine işaret eder (37). 
Patolojisinde mikrotrombüslerin olduğu gösterilmiştir, 
pıhtılaşmaya eğilim söz konusudur, yüksek D-dimer 
seviyelerinde kontraslı BT anjiografi çekilmelidir. 

Hastalığın BT görünümleri zamanla değişim gösterir. 
Hastalığın erken dönemi olarak kabul edilen 0-4 gün 
arasında BT tamamen normal olabileceği gibi daha 
çok periferik ve alt zonlarda buzlu cam görünümleri 
ve septal kalınlaşmalar eklenebilir. 5-8. günler 
arasında buzlu cam görünümünde artış ve kaldırım taşı 
görünümü, küçük konsolidasyon alanları görülmeye 
başlar. 9-14. günlerde konsolidasyon belirginleşir, hava 
kabarcığı, küçük çizgisel opasiteler görülür. İlk BT’ler 
sonrakiler ile kıyaslanırsa progresyon gibi algılanabilir. 
Aslında bu hastalığın seyir sürecedir, bu dönemde 
radyolojik progresyon gibi görülmesine rağmen klinik 
düzelme söz konusudur. 15-26. günlerde iyileşme olur 
ve lezyonlar kaybolmaya başlar. Bazen daha uzun 
bir radyolojik seyir de söz konusu olabilmektedir (37). 
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Ancak bazı olgularda ise klinik kötüleşmeyle ve solunum 
yetmezliği ile toraks BT de hızlı bir progresyon olur. 
Bu klinik ve radyolojik gidişin bir örneği olarak Göğüs 
Hastalıkları COVID Yoğun Bakım Ünitemizde takip 
edilen ve taburcu olabilen bir olgumuzun dönemlere 
göre çekilmiş BT kesitleri gösterilmiştir (Şekil 5,6,7) 

COVID-19 olgularında pulmoner emboli görülme 
sıklığı da fazladır. COVID-19 hastalığı; özellikle 
ciddi hasta grubunda immobilizasyon, enflamasyon, 
hipoksi, mekanik ventilasyon, santral venöz kateter 
varlığı gibi nedenlerle hem arteryel hem de venöz 
tromboemboliye (VTE) yatkınlık oluşturmaktadır 

(38). COVID-19 hastalarında yapılan araştırmalar ile 
kritik durumdaki hastalarda VTE görülme insidansının 
%20–27 arasında olduğu bildirilmiştir (10, 39). Bacak 
Doppler ultrasonografisi veya ekokardiyografi ile 
tanıya yardımcı bir bulgu saptanmamış olsa da 
klinik olarak pulmoner tromboemboli şüphesinin 
devam ettiği hastalarda düşük molekül ağırlıklı 
heparinin tedavi dozuna çıkılması planlanmalıdır.

Uygun şartlar sağlanabildiği takdirde en etkin tanı 
yöntemi kontrastlı pulmoner bilgisayarlı tomografik 
anjiyografidir. Risk sınıflamasına göre gereken 
olgularda trombolitik tedavi verilmelidir. 

TEDAVİ:

COVID-19 olgularının tedavisi için spesifik bir ilaç 
yoktur. Ancak etkinliği tam kanıtlanamasa da daha 
önce influenza, SARS, MERS virüs enfeksiyonlarının 
tedavilerinde kullanılan antiviral ilaçlar bu olguların 
tedavisi için de kullanılmaktadır. Sitokin fırtınası 
geliştiğinde ise immünmodülatör tedaviler uygulanır. 
Bu kitapta tedavi ayrı bir bölümde anlatıldığı için 
sadece ana hatlarıyla değinilecektir. Hastaneye 
yatırılan olguların destek tedavileri önemlidir; 
hastaların yakın takibi klinik kötüleşmeyi çabuk 
fark ederek gerekli müdahalenin yapılmasını sağlar. 
Gereken olgularda oksijen tedavisi, elektrolit 
bozukluğu varsa dengelenmesi, sıvı açığının 
kapatılması, analjezik/antipiretik tedavi de önemlidir.

* Ankara Şehir Hastanesi Arşivi
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Hastalara tromboemboli için profilaksi uygulanmalıdır. 

Oksijen Tedavisi:
Hastaneye yatırılan olguların %75’nin oksijen 
ihtiyacı vardır. SO2<%90 olduğunda oksijen tedavisi 
önerilmektedir. Normal oksijen tedavisine cevap 
alınmayan olgularda yüksek akış nazal oksijen (HFNO) 
tedavisi denenmelidir (4). Gebe olmayanlarda hedef 
satürasyon ≥%90 iken gebelerde hedef satürasyon 
ise> %92-95’dir. Oksijen nazal kanül ile 5 L/dakika, 
Venturi maskesi ile 6–10 L/dakika ve rezervuarlı yüz 
maskesi ile 10–15 L/dakika verilebilir (40). Yeterli 
oksijen tedavisine rağmen satürasyonun düzelmemesi 
durumunda HFNO için gaz akımı 60 L/dakika ve 
FiO2 1.0. olmalıdır (40). HFNO’nin entubasyon oranını 
azalttığı ancak mortalitenin azalmasına anlamlı bir 
katkı yapmadığı gösterilmiştir. Ancak noninvaziv 
mekanik ventilasyondan (NİMV) daha konforlu olduğu 
veya hasta açısından en azından konvansiyonel oksijen 
tedavisi kadar konforlu olduğu için akut hipoksemik 
solunum yetmezliğinde HFNO tercih edilebilir. Eğer 
HFNO bulunmuyorsa ve acil entübasyon ihtiyacı 
yoksa hastalara o zaman NİMV denenebilir. Ancak 
sıkı gözetim altında verilmelidir (41). Olguların klinik 
kötüleşmesi halinde entübasyonu geciktirilmemelidir. 
Bu konuda entübasyonun zamanlaması önemlidir. 
HFNO veya NIMV alan hastalarda 1 saat sonra 
genel durumda bozulma veya düzelme olmayanlarda 
mekanik ventilasyon düşünülmelidir (40). Hemodinamik 
bozulma, çoklu organ yetmezliği veya mental durumda 
bozulma gibi durumlarda invaziv mekanik ventilasyon 
düşünülmelidir (41). Her ne kadar kötüleşmeyen 
karbondioksit retansiyonunda ve hafif-orta derecede 
hastalıkta emniyetli olduğu ifade edilse de hiperkapnik 
kronik obstrüktif akciğer hastalığında ve kardiyojenik 
pulmoner ödemde HFNO önerilmemektedir (41). ARDS 
olgularında mekanik ventilasyon düşük tidal volüm 
(4-8 ml/kg), plato basınç <30cm H2O ve yüksek pozitif 
end ekspiratuvar basınç (örneğin PEEP>10 cm H2O )
ile ayarlanmalıdır. Mekanik ventilatördeki hastalar 
için prone pozisyonunun 12-16 saat uygulanmasının 
da oksijenizasyon için önemli olduğu belirtilmektedir. 
Barotravmalara karşı olgular yakından takip edilmelidir. 
Bu konu detaylı olarak ilgili bölümde ele alınmıştır.

Antiviral Tedavi: 

Özellikle viral replikasyonun olduğu hastalığın ilk 
evresinde antiviral tedavinin kullanılması uygundur. 
Ancak ne yazık ki bu amaç için kullanılan spesifik bir 
ilaç tedavisi yoktur (33).

Favipiravir: 

RNA-dependent RNA polymerase kompetitif 
inhibitörüdür. Japonya’da influenza virüs tedavisinde 
kullanılmaktadır. Ebola virüs enfeksiyonlarında 
mortaliteyi azalttığı görülmüştür. SARS-CoV-2 
enfeksiyonunda etkili konsantrasyonun daha yüksek 
olduğu gösterilmiş olduğundan daha yüksek dozda 
kullanılması gerekir. Gebelerde kullanılması 
önerilmemektedir (42). 

Remdesivir:

Remdesivir, viral RNA transkripsiyonunun erken 
sonlandırılmasına neden olan bir adenozin nükleotid 
analoğudur. Plasebo kontrollü bir klinik çalışmada 
iyileşme süresinde anlamlı bir farklılık olmadığı 
görülmüştür (43). 102 olguyu kapsayan plasebo kontrollü 
bir çalışmada ise Remdesivir alan grupta iyileşme 
süresi ortalama 10 gün iken plasebo grupta 15 gün 
olarak bulunmuştur (44).  FDA ciddi olgularda, oda 
havasında SO2 ≤ 94%, oksijen tedavisi gereken, 
mekanik ventilasyon veya ECMO’da olan hastalarda   
kullanılmasına onay vermiştir (42,43).

Lopinavir/Ritonavir: 

Human immunodeficiency virus tedavisinde kullanılan 
bir proteaz inhibitörüdür. SARS-CoV’a karşı in vitro 
olarak viral replikasyonu inhibe ettiğini göstermiştir. 
COVID-19 pnömonisinde de kullanılmaktadır. Yapılan 
bir çalışmada iyileşme süresi vb. sonuçlar standart 
bakım tedavisinden farklı bulunmamıştır (45).  Gebelerde 
kullanılabilir.

Hidroksiklorokin/Klorokin: 

Endozomal pH’yı artırarak konakçı hücre membranı 
ile SARS-CoV-2’nin füzyonunu inhibe ederek 
etki gösterirler. İlaveten, klorokin hücresel ACE2 
resptörünün glikolizasyonunu inhibe eder. Kardiyak 
yan etkisi önemlidir, QT uzamasına neden olabilir. 
Özellikle makrolid grubu antibiyotiklerin beraberinde 
kullanılması bu riski artırabilir. 

Bu nedenle kullanımında dikkatli olmak gerekir (46).  
Hidroksiklorokinin profilaktik olarak kullanıldığı 
sağlık çalışanları ile yapılan bir çalışmada ise etkili 
olmadığı gösterilmiştir (47). 

Sitokin Fırtınası Tedavisi:

Hemofagositik Sendrom (HFS), immün sistemin aşırı 
uyarılması sonucu ortaya çıkan ineffektif immün 
cevap olarak tanımlanabilir. Bu durum enfeksiyonlar, 
maligniteler ve bağ dokusu hastalıkları gibi durumlarda 
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immünsüpresyona bağlı ortaya çıkabilir. Yüksek ateş, 
karaciğer ve dalak büyüklüğü, pansitopeni belirtileri 
arasındadır. Dokularda histiyosit infiltrasyonu vardır. 
Primer ve sekonder formu vardır. HScor’u denilen 
bir skorlama sistemi tanıda yardımcıdır. HScor>230 
ise reaktif HFS tanısı konulabilir (48). Bu durum 
COVID-19 olgularında da önemli klinik bozulma ve 
mortaliteye neden olmaktadır. Bu tablo geliştiğinde 
immunmodülatör tedaviye ihtiyaç doğar. 

İmmünmodülatör İlaçlar:

Tocilizumab, sarilumab, siltuximab ve olokizumab IL-6 
inhibitorleridir. En yaygın bilinen Tocilizumab’dır. 
Bir çalışmada CRP>100 mg/L, ferritin>900ng/mL, 
LDH’nın yüksek olduğu ve oda havasında SO2<%94 
veya PaO2/FiO2 ≤300 olduğu hasta grubunda başka bir 
imunmodülatör ilaç almayan olgularda 28 günlük takip 
periyodunda standart tedavi alan grup ile kıyaslandığında 
Tocilizumab ile klinik düzelme olguların %69’unda 
olurken standart tedavi alan grupta %61 bulunmuştur. 
Bu çalışmada Tocilizumab grubunda mortalite %15 
iken standart tedavi grubunda %33 idi. Tocilizumab 
için en önemli yan etkilerden olan enfeksiyonlar ise 
her iki grup arasında farklı değildi, ancak Tocilizumab 
grubunda nötropeni daha fazla görüldü (49). 

Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 
inhibitors (lenzilumab), IL-1 receptor antagonist 
(Anakinra), İvermectin, İnterferon gamma,kolşisin 
gibi pek çok ajan çalışmalarda kullanılmaktadır. Hatta 
Etoposid de bu amaçla kullanılmıştır. Diğer sitokin 
tedavilerine cevap vermeyen bir olguda Etoposide 
cevap alınmıştır (50). 

Steroid Tedavisi:

Steroidlerin COVID-19’da kullanımları konusunda 
henüz tam bir açıklık yoktur. Hastalığın 3 evreden 
olduğunu düşünecek olursak 1. Evre erken enfeksiyon, 
2.evre akciğer tutulumunun olduğu (hipoksisiz veya 
hipoksili) dönem ve 3. Evre hiperinflamasyon evresidir 
(42).  Bu hiperenflamasyon döneminde steroidlerin 
kullanılması önerilmektedir. Randomized Evaluation of 
COVID-19 thERapY (RECOVERY Trial) çalışmasının 
sonucu bu konuda daha aydınlatıcı olmuştur. Oksijen 
ihtiyacı olan veya mekanik ventilatördeki ciddi 
COVID-19 hastalarında kullanıldığında anlamlı 
düzelme sağladığı saptanmıştır (51). Steroid tedavisinin 
etkinliğini araştıran bir çalışmada çeşitli dozlarda 
steroid tedavisi verilmiştir (1-2 mg/kg, <250mg/gün, 
250mg/gün ve 500 mg/gün metilprednisolon) Steroid 
verilen olgularda mortalitenin daha düşük olduğu 

Steroid tedavisinin etkinliğini araştıran bir çalışmada 
çeşitli dozlarda steroid tedavisi verilmiştir (1-2 
mg/kg, <250mg/gün, 250mg/gün ve 500 mg/gün 
metilprednisolon) Steroid verilen olgularda mortalitenin 
daha düşük olduğu görülmüştür.  Puls steroid 
verilenlerde ise hastane mortalitesinde diğer gruba göre 
anlamlı bir fark görülmemiştir (52).   Infectious Diseases 
Society of America (IDSA) mekanik ventilasyon veya 
ECMO’da olan hastalara ve ciddi COVID pnömonili 
(oda havasında SO2≤%94 olan) hastalara 6mg/gün 
dozunda deksametazonu 10 gün önermektedir (53).  

İmmün Plazma:

İmmün plazma COVID-19 geçiren olgulardan alınan 
plazmanın aktif hastalık geçirenlere verilmesiyle 
plazmada bulunan antikorlar ile antijen nötralizasyonun 
sağlanması esasına dayanan tedavi yöntemidir. 
Bu tedavide transfüzyonla ilişkili akciğer hasarı, 
transfüzyonla ilişkili dolaşımsal yük, trombotik 
olaylar, tranfüzyonla ilişkili enfeksiyon gibi yan etkiler 
ortaya çıkabilir. Bu tedavinin güvenilirliğini araştıran 
FDA’nin 5000 olguluk bir araştırmasında yan etki 
oranı<%1 olarak bulunmuştur (54).  

Bu tedavinin planlandığı hastalarda, serum IgA 
düzeyi bakılarak normal olduğunun dokümante 
edilmesi gerekmektedir. IgA eksikliği olan hastalara 
bu tedavi uygulanamaz. Hastalığın ilk 14 günü içinde 
uygulanması gerekir. Sitokin fırtınası döneminde 
uygulanmamalıdır. 7 gün süren ateş, 5 lt/dakikadan 
oksijen almasına rağmen SO2<%90/veya PaO2’nin< 70 
mmHg, mekanik ventilasyon ihtiyacı olması, solunum 
sayısının >30/dakika, akciğer grafisindeki lezyonların 
24-48 saat içinde % 50 artması durumlarından birinin 
olması halinde verilebilir (55).

Fibrinolitik Tedavi:

COVID-19 pnömonisinde görülen ARDS’ye bağlı 
pnömonilerde otopsilerden elde edilen bilgilere göre 
fibrin birikimi ve pıhtılaşmanın olması nedeniyle (daha 
önce de diğer nedenlere bağlı ARDS’de aynı bulgular 
saptanmıştır) fibrinolitik tedavilerinde oksijenasyonu 
artıracağı üzerinde durulmaktadır. En azından seçilmiş 
hasta gruplarında COVID-19’a bağlı ARDS’de düşük 
doz (25 mg/2 saatte, sonra 25 mg/22 saatte olacak 
şekilde bir tedavi uygulanabileceği ifade edilmektedir 
(56).

Pulmoner Fibrozis Tedavisi:

Pulmoner fibrozisinin ana nedeni olarak epitelyal hasar 
ve fibroblast aktivasyonu olduğu düşünülmektedir. 
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Viral enfeksiyonlar İdyopatik Pulmoner Fibrozisi (İPF) 
tetikleyebilir. Ciddi COVID-9 pnömonisinde önemli bir 
başka sorun akciğer hasarının oluşturduğu fibrozistir. 
Sıklığı tam olarak bilinmemekle beraber ARDS 
tablosundan kurtulan veya ciddi pnömoni geçiren 
COVID-19 olgularında bu, ileride önemli bir sorun 
olarak ortaya çıkabilir. Bunun için risk faktörleri; ileri 
yaş, yoğun bakım ve mekanik ventilatörde kalma süresi, 
hastalığın ciddiyeti, sigara içilmesi, kronik alkolizm 
olarak görülmektedir (57). Antifibrotik olarak idyopatik 
pulmoner fibrozis tedavisinde kullanılan Nintedanip 
ve Pirfenidon’un bu hastalar için de kullanılabilirliği 
konusunda çalışmalar yapılması önerilmektedir (58). 
Akciğer transplantasyonu da ileri evre fibrozisli olgular 
için bir seçenek olabilir. COVID-19’a bağlı fibrozis 
gelişmiş olan 3 olguda akciğer transplantasyonu 
yapılmış ve bu olguların ikisi hayatta kalmıştır (59).

SOLUNUM SİSTEMİ TUTULUMU

Sonuç olarak:

COVID-19 solunum sisteminde önemli hasarlar 
bırakabilen veya ölümcül sonuçları olan bir 
hastalıktır. Solunum sistemi semptomları diğer 
viral enfeksiyonlardakine benzemekle beraber, tüm 
sistemleri etkileyerek farklı semptomlarla da karşımıza 
çıkabilir. Patogenezinde rol alan mikrovasküler 
trombozların yol açtığı komplikasyonlarla da 
ölümcül olabilmektedir. Ağır radyolojik tutulumu 
olan veya mekanik ventilatörden ayrılarak hayatta 
kalabilen olguların bir kısmında da pulmoner fibrozis 
gelişmektedir. Bu olguların tedavilerinde nasıl bir yol 
izleneceği henüz belli değildir. Antifibrotik ajanların 
bu aşamada faydasının olup olmayacağı konusunda 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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COVID-19 olarak adlandırılan SARS-CoV-2 
enfeksiyonu 2019 yılının sonlarında Çin’de başlamış 
ve kısa sürede pek çok ülkeye yayılmış, çok sayıda 
insanı enfekte etmişti  (1). Bunun üzerine 11 Mart 2020 
tarihinde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
“pandemi” ilan edilmiş ve virüs her yaş grubundan 
pek çok insanı etkilemeye devam etmiştir (2). SARS-
CoV-2’nin en önemli özelliklerinden biri insanlarda 
pek çok hücrede bulunan anjiotensin dönüştürücü 
enzim-2 (angiotensin converting enzyme 2- ACE2) 
reseptörüne bağlanabilmesidir (3).

ACE2, dipeptidil karboksipeptidaz ailesi içinde 
yer alan, hücre çoğalması, büyümesi, enflamatuar 
yanıt, kan basıncı ve sıvı dengesinin sağlanması gibi 
özellikle kardiyovasküler sistem ve immün sistem 
için çok önemli etkilere sahip olan bir enzimdir (4,5). 
Bunların yanı sıra, SARS-CoV-2 için fonksiyonel 
bir reseptör görevi görmektedir. Virüs yüzeyindeki 
proteinler ile ACE2 reseptörüne tutunarak hücre içine 
girer ve hastalık oluşturur (6). 

ACE2 insan vücudunda esas olarak respiratuar 
mukoza, akciğer (tip 2 alveol hücreleri) gibi solunum 
sistemi bölgelerinde bulunur. Bu nedenle SARS-
CoV-2 özellikle ve öncelikle respiratuar sistemi 
etkilemektedir. Bununla birlikte kalp (myokard), 
özefagus, mide, ince bağırsak, kolon, deri, lenf 
nodu, timüs, kemik iliği, dalak, karaciğer, böbrek 
(proksimal tübül), mesane (ürotelyal hücreler), 
beyin (glial hücreler ve nöronlar), vasküler endotel 
gibi pek çok bölgede de ACE2 yer almaktadır. Bu 
durum COVID-19’da akciğer dışı klinik bulguların 
çeşitliliğini de beraberinde getirmektedir. SARS-
CoV-2 kardiyovasküler sistem, gastrointestinal 
sistem, ürogenital sistem, santral sinir sistemi gibi 
pek çok sistemi etkilemektedir (3,7-9). 

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM (KVS) 
ETKİLENMELERİ

ACE2 akciğerlerde özellikle tip 2 alveolar hücrelerde 
ekprese olmakla birlikte kalpte kardiyak endotel 
hücreleri, myokardiyal damarların düz kas hücreleri, 
kardiyak myositlerde de bulunmaktadır (10, 11). 

KVS hasarı; kardiyak dokularda bulunan ACE2 
reseptörleri nedeniyle virüsün direkt hasarı, artmış 
sitokin aktivitesi ve sistemik enflamasyon ile 
birlikte bunlara sekonder gelişen vasküler plakların 
stabilizasyonunda bozulma, kardiyak yükün 
artışı, hipoksi ve buna bağlı hücre içine kalsiyum 

girişine sekonder oluşan kardiyak miyosit apoptozu ile 
gerçekleşebilir (12-17). COVID-19 ilişkili KVS hastalığı 
gelişmesi halinde immün sistem regülasyonunda 
bozulma, metabolik ihtiyaçta artış ve prokoagülan 
aktivite sonucu hastalığın olumsuz sonlanım riski 
artmaktadır (18, 19).

COVID-19 genellikle ateş yüksekliği ve/veya 
respiratuar semptomlarla ortaya çıkmakla birlikte 
literatürde tipik olarak ateş yüksekliği ve öksürük 
şikayeti olmaksızın göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetleri 
olan bir grup hasta raporlanmıştır (20). Bunun yanı sıra 
SARS-CoV-2 enfeksiyonu, hastaların izlemi sırasında 
ortaya çıkabilecek pek çok kardiyak komplikasyona 
neden olmaktadır.  

Akut Kardiyak Hasar, Myokard Hasarı, Myokardit

Myokard hasarı ve myokarditte yüksek duyarlıklı 
kardiyak troponin (high-sensitivity cardiac troponin 
I- hs-cTnI) seviyelerinde yükselme veya myokardiyal 
enflamasyona sekonder yeni elektrokardiyografik 
(EKG) veya ekokardiyografik (EKO) değişiklikler 
izlenebilmektedir. Troponin artışının; D-dimer, ferritin, 
interlökin-6 (IL-6), laktat dehidrogenaz (LDH) gibi 
enflamatuar belirteçlerde yükselme ile izlenmesi izole bir 
myokard hasarından ziyade sitokin fırtınası ve sekonder 
hemofagositik lenfohistiositozu düşündürmekle birlikte 
kardiyak semptomlarla başvuran hastalarda viral 
myokardit veya stres kardiyomyopatisi görüşü ön plana 
geçmektedir (21). 

COVID-19 seyrinde myokard hasarı %7- 28 oranında 
görülmekte olup hastalık şiddeti ile korele bir 
artış göstermektedir (22-25). Wang ve arkadaşlarının 
çalışmasında tüm hastalar içinde %7,2 oranında 
izlenen myokard hasarının yoğun bakımda takip edilen 
hastalar içinde %22’lere yükseldiği bildirildi (19). Başka 
bir çalışmada da tüm hastalar içinde myokard hasarı 
gelişenlerin oranının %12’lerde iken yoğun bakım 
ünitesinde takip edilenlerde %31’lere yükseldiği tespit 
edildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen 13 hastanın 
dördünde hs-cTnI yükselmesi izlenirken, yoğun 
bakım dışında 28 hastanın sadece birinde görüldüğü 
bildirilmiştir (26).

Altta yatan KVS hastalığı olmayan hastaların %12’sinde, 
hospitalizasyon süresi boyunca troponin yüksekliği 
veya kardiyak arrest izlenebilmekte, COVID-19 ilişkili 
ölümlerin %7’den fazlasını myokardit oluşturmaktadır 
(15,27). COVID-19 izleminde troponin yüksekliği, EKG 
veya EKO’daki anormal bulgular hastalık şiddeti ve 
kötü sonlanım ile ilişkilidir (17, 28, 29). 
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Kardiyak hasar mortalite ile ilişkili bulunmuş olup 
yapılan bir çalışmada hastanede yatan hastaların 
%19,7’sinde troponin yüksekliği raporlanmıştır. Aynı 
çalışmada troponin yüksekliği, mortalite için bağımsız 
bir risk faktörü olduğu tespit edilmiştir (28).

Bazı vakalarda EKG bulguları akut koroner sendromu 
(AKS) taklit edebilir ve bu durum AKS ile COVID-19 
ilişkili myokardit ayrımının yapılmasını gerekli kılar. 
Genellikle AKS tablosunda duvar hareketlerinde fokal 
bir bozulma izlenirken, COVID-19 ilişkili myokarditte 
duvar hareketlerinde bozukluk izlenmez veya global bir 
bozulma izlenir (17,30).

SARS-CoV-2 enfeksiyonu, troponin yüksekliği ve kalp 
yetmezliği ile seyreden fulminan myokardit tablosuna 
da yol açabilmektedir (31-33). 

Akut Myokard İnfarktüsü (AMI)

Enfeksiyon durumunda izlenen sistemik enflamasyon, 
aterosklerotik plak stabilitesini bozmakta ve AMI 
riskini artırmaktadır (25,34). COVID-19 seyrinde de benzer 
şekilde sistemik enflamasyon ve hiperkoagülabilite 
nedeniyle AMI riskinde artış izlenmektedir (17,30).

Akut Kalp Yetmezliği ve Kardiyomyopati

Akut kalp yetmezliği ve kardiyomyopati, COVID-19 
seyrinde karşılaşılabilen komplikasyonlar olup bazı 
vakalarda hastalığın ilk bulgusu olarak da ortaya 
çıkabilmektedir. Yapılan çalışmalarda vakaların 
%23-24’ünde akut kalp yetmezliği, %33’ünde ise 
kardiyomyopati ilk başvuru anında tespit edilmiştir  
(14, 35). Bununla birlikte akut kalp yetmezliğinin yeni 
gelişen kardiyomyopatiye veya daha önce tanı 
konmamış bir kalp yetmezliğinin ortaya çıkmasına bağlı 
olup olmadığı net bir şekilde ayırt edilememektedir(36). 
Ancak her iki durum sonucunda da COVID-19 seyrinde 
kalp yetmezliği gelişmesi mortalite riskini artırmaktadır 
(35). 
Çarpıntı ve Disritmi

SARS-CoV-2 enfeksiyonunda disritmi; genellikle 
hipoperfüzyon, hipoksi, ateş yüksekliği, anksiyete 
gibi nedenlerde izlenmekte olup genellikle sinüs 
taşikardisi şeklinde tespit edilmektedir (17). Huang 
ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hospitalize 
edilen vakalarda %17, yoğun bakımda takip edilen 
vakalarda ise %44 oranında disritmi izlenmektedir 
(26). Disritmiye troponin yüksekliğinin eşlik etmesi 
durumunda myokard hasarı, akut myokardit,  
akut koroner sendrom gibi ayırıcı tanıları akılda

tutmakta fayda vardır (17). 

COVID-19 seyrinde çarpıntı, disritmiye göre daha az 
sıklıkta olup %7’nin üzerinde bildirilmiştir (37). 

Venöz Tromboembolik Olaylar (VTE)

Sistemik enflamasyon, koagülasyon bozukluğu, farklı 
organ ve sistemlerde meydana gelen disfonksiyonlar 
(multiorgan disfonksiyonu), kritik hastalık durumu 
gibi pek çok faktörün birleşimi sonucunda COVID-19 
hastalarında VTE riski artmıştır. Özellikle koagülasyon 
kaskadındaki değişiklikler ve D-dimer seviyesindeki 
yükselmeler dikkat çekmektedir (14,26,38-40). Yapılan otopsi 
çalışmalarında çeşitli organların küçük damarlarında 
hyalin trombüsler raporlanmıştır (41).

İlaç Etkileşimleri

Özellikle COVID-19 tedavisi için kullanılan antiviral 
ve antimalaryal ilaçların, eşlik eden enfeksiyonlar 
için kullanılan antibakteriyel ve antiviral ilaçların 
kardiyak yan etkileri görülebilmektedir (17). Ülkemizde 
sıkça kullanılan ve ulusal kılavuzumuzda yer alan 
hidroksiklorokin; elektrolit dengesini bozarak QT 
aralığına uzamaya ve kardiyotoksisiteye neden 
olmaktadır. Özellikle hidroksiklorokin ile azitromisinin 
birlikte kullanımı virüsün eliminasyonu açısından 
daha etkili olmakla birlikte tedavi sırasında aritmi 
gelişme riski artabilmektedir (42,43). Bu ilaçların kombine 
kullanımı sırasında bunu akılda tutmakta fayda vardır. 
Ayrıca antiaritmik ajanlarla da etkileşime girebilmesi 
nedeniyle hidroksiklorokin kullanımı sırasında dikkatli 
olunmalıdır (44, 45). 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM (GİS) 
ETKİLENMELERİ

ACE2, respiratuar sistem hücrelerinde bulunmasının 
yanı sıra gastrointestinal sistemde özefagus epitel 
hücrelerinde, ileum ve kolondaki enterositlerde 
fazlaca eksprese olmaktadır (46,47). SARS-CoV-2, ACE2 
reseptörleri aracılığıyla direkt veya gelişen iskemi 
nedeniyle indirek gastrointestinal sistemde hasara neden 
olmaktadır (48). Gastrik, duodenal ve rektal epitelde viral 
nükleokapsid proteinleri saptanması virüsün direkt 
etkisini destekler niteliktedir (49, 50). 

Virüs önce respiratuar sistemi, sonrasında ise 
gastrointestinal sistemi etkilemektedir (9). Bu nedenle 
COVID-19 vakalarının yaklaşık %79’unda diyare, 
iştahta azalma, bulantı, kusma, karın ağrısı ve 
gastrointestinal kanama görülebilmektedir (51). 
Erişkinlerde en sık GİS semptomu diyare olup 
literatürdeki farklı çalışmalarda %2- 49,5 oranında 
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raporlanmıştır(19,26,51,52). Diyare genellikle 3,3 gün 
(1-8 gün) sürmekte olup yaklaşık %7 oranında gaita 
incelemesinde lökosit veya gizli kan görülmektedir (51). 

Bulantı, COVID-19 hastalarının yaklaşık %5-29,4’ünde 
semptomlara eşlik etmektedir (51,53). Erişkinlerde bulantı 
%3,6-15,9 oranında görülürken çocuklarda bu oran 
%66,7’lere çıkmaktadır (19,21,51,54). 

SARS-CoV-2 enfeksiyonunda %2,2- 6 oranında 
karın ağrısı saptanmaktadır (19,51). İştahsızlık oldukça 
sık görülmekte olup hastaların yaklaşık yarısında 
izlenmektedir (51). 

Özellikle şiddetli SARS-CoV-2 enfeksiyonunda daha 
fazla olmak üzere %4-13,7 oranında gastrointestinal 
kanama raporlanmıştır (21,55). 

Gastrointestinal semptomlar, genellikle ateş veya 
solunum sistemi semptomları ile birlikte görülmekle 
birlikte, az sayıda vakada sadece diyare, kusma gibi 
gastrointestinal semptom varlığı raporlanmıştır (56,57). 
Buna genellikle virüsün hücre içine girmesini takiben 
oluşan intestinal enflamatuar yanıt neden olmaktadır. 
Çeşitli çalışmalarda ACE2’nin en çok intestinal 
hücrelerde (özellikle proksimal ve distal bağırsaklar) 
eksprese olduğunu, akciğerde nispeten daha az 
bulunduğu gösterilmiştir. Özellikle vahşi hayvanların 
tüketimi gibi nedenlerle intestinal epitelin direkt virüse 
maruziyeti sonrası diare gelişimi ilk ve en önemli 
bulgu olabilmektedir (58). Bu nedenle az sayıda olmakla 
birlikte respiratuar semptomlar olmaksızın sadece 
gastrointestinal semptomlar ile karakterize COVID-19 
hastalığının görülebilmesi hastaların farklı kliniklerde 
değerlendirilmesi sürecinde sağlık personeli ve diğer 
hastalara bulaş açısından akılda tutulması gereken 
önemli bir noktadır.   

Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk ile COVID-19’da 
sıklıkla karşılaşılmaktadır. COVID-19’da karaciğer 
hasarının doğrudan viral enfeksiyonun kendisine bağlı 
olabileceği gibi ilaç toksisitesine, immünite ilişkili 
inflamasyon ve sitokin fırtınasına, pnömoni nedeniyle 
oluşan hipoksi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir 
(59,60).   

Literatürdeki çalışmalarda alanin aminotransferaz 
(ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) 
değerlerinde %14-53 oranında yükselme izlenmiştir 
(18-21,26,53,59,61). Özellikle ağır COVID-19 hastalığında 
aminotransferaz değerleri daha fazla yükselme 
göstermektedir (53). Hafif hastalık durumunda AST/
ALT değerleri %18,2/19,8 artış gösterirken, şiddetli 

hastalık durumunda bu artış oranları %39,4/28,1 olarak 
izlenmektedir (53). Başka bir çalışmada da yoğun bakımda 
takip edilen COVID-19 hastalarında AST değerlerinin 
daha fazla yükseldiği raporlanmış  olup yoğun bakım 
ünitesindeki hastaların %62’sinde AST’de yükselme 
izlenirken, yoğun bakım ihtiyacı olmayanların 
%25’inde izlendiği bildirilmiştir (26). Tüm bunlarla 
benzer şekilde; asemptomatik veya subklinik dönemde 
bilgisayarlı tomografi (BT) ile tanı alan hastalarda AST 
anormalliklerinin, semptomatik dönemde tanı alan 
hastalara göre daha az olduğu raporlanmıştır (20). 

Yapılan çoğu çalışmada gama glutamil transferaz 
(GGT) ve alkalen fosfataz (ALP) düzeyi hakkında bilgi 
verilmemekle birlikte bir çalışmada hospitalizasyon 
süreci boyunca vakaların %54’ünde GGT, %1,8’inde 
ALP yüksekliği bildirilmiştir (59).

GENİTOÜRİNER SİSTEM (GÜS) 
ETKİLENMELERİ

İmmünohistokimyasal çalışmalarda renal endotel 
hücrelerinde ACE2 gösterilememekle birlikte, tek hücre 
analizlerinde ve elektromikroskop incelemelerinde 
ACE2 ekspresyonu ve renal endotel hücrelerinde 
viral partiküller gösterilmiştir (31,62,63). Yapılan otopsi 
çalışmalarında da böbrekte viral nükleokapsid 
proteinleri ve SARS-CoV-2 antijenleri tespit edilmiştir 
(32, 64). Bu durum virüsün direkt hasarını açıklamaktadır. 
Bunun yanı sıra sitokin fırtınasının da akut böbrek 
hasarına yol açtığı yönünde görüşler olmakla birlikte 
bu konu henüz net değildir (65). 

Çeşitli ülkelerden yapılan yayınlarda kritik hastalarda 
%20’nin üzerine akut böbrek hasarı bildirilmektedir 
(21,66,67). Hastaneye başvuru sırasında %40’a varan 
oranlarda proteinüri ve hematüri izlenebilmektedir (68). 
Akut böbrek hasarı, proteinüri ve hematüri COVID-19 
hastalarında mortaliteyi etkileyen bağımsız bir risk 
faktörü olarak değerlendirilmektedir (35). Üriner 
sistem tutulumu olan vakalarda böbreklerin BT ile 
görüntülemesinde inflamasyon ve ödemi destekler 
nitelikte dansite azalması görülebilmektedir (69). 

ACE2 ürogenital sistemde renal tübüler hücrelerin 
yanı sıra mezenşimal hücreler, testiküler hücreler ve 
vas deferens hücrelerinde de eksprese olmaktadır. 
Hatta yapılan çalışmalarda ACE2 mRNA ve 
proteinlerinin testislerde, diğer organlardan daha 
fazla olduğu saptanmıştır (70). Bu durum SARS-CoV-2 
enfeksiyonunun testis dokusunu etkileyebileceğini 
göstermekte olup, özellikle genç hastalarda testis 
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lezyonlarını ve üreme sağlığını değerlendirmeyi akılda 
tutmakta fayda vardır. 

SİNİR SİSTEMİ ETKİLENMELERİ

SARS-CoV-2 için fonksiyonel bir reseptör görevi 
gören ACE2 vücutta pek çok yerde bulunduğu gibi 
sinir sisteminde nöronlarda ve glial hücrelerde de 
bulunmaktadır (71,72). Virüs çeşitli mekanizmalar ile 
santral sinir sisteminde hastalığa neden olabilmektedir. 
Olfaktor sinir yoluyla direkt transnöronal iletim; 
periferik sinirlerin virüs ile tutulumu sonrası santral 
sinir sistemine sinapslar yoluyla ilerleme; multi organ 
yetmezliği sendromu (MODS), sepsis, yaygın damar içi 
tromboz gibi durumların etkisi; hipoksi ve buna bağlı 
oluşan beyin ödemi; hastalık sırasında ortaya çıkan 
sitokin fırtınasına bağlı olarak kan beyin bariyerinde 
meydana gelen bozulma ile nörolojik semptomların 
ortaya çıktığı düşünülmektedir (71-75). 

Santral Sinir Sistemi Etkilenmeleri

Yapılan çalışmalarda %18-40 oranında ensefalopati 
raporlanmakla birlikte iyileşen hastalarda bu 
insidansın daha düşük olduğu bildirilmektedir (76,77).
Viral enfeksiyonlara nadiren eşlik eden akut hemorajik 
nekrotizan ensefalopati tablosunun COVID-19 ile 
ilişkili olarak görüldüğü vaka bildirimleri literatürde 
yer almaktadır (78).

COVID-19 ilişkili myelit izlenebilmekte olup literatürde 
bulunan bir vaka sunumunda hastanın ateş yüksekliği 
ve vücut ağrısı ile başvurduğu; takibinde bilateral alt 
ekstremitelerde flask paralizi, T10 seviyesi altında 
duyu kaybı, üriner inkontinans ve gaita inkontinansı 
geliştiği bildirilmektedir (79).  

SARS-CoV-2 enfeksiyonu seyrinde serebrovasküler 
olay (SVO) meydana gelebilmektedir. Bu duruma 
genellikle iskemi, bazı vakalarda ise hemoraji neden 
olmaktadır (76,80,81). Fokal nörolojik bulgu olmaksızın 
SVO görülebilmesi, COVID-19 tanısı ile takip edilen 
hastalarda nörolojik görüntülemenin önemli olduğunu 
düşündürmekle birlikte rutin nörolojik görüntüleme 
yapılması konusunda henüz bir netlik yoktur (80).  

COVID-19 meningoensefalit tablosu ile ortaya 
çıkabilmektedir. Ateş yüksekliğini takiben nöbet 
geçirme ve bilinç bulanıklığı ile hastaneye getirilen bir 
hastada nazofaringeal örneklerde SARS-CoV-2 RNA 
izole edilememekle birlikte beyin omurilik sıvısı (BOS) 
örneklerinde saptandığı raporlanmıştır (82).

Baş ağrısı ve baş dönmesi nonspesifik semptomlar 

olmakla birlikte COVID-19 vakalarında %3- 48,6 
oranında izlenmektedir (26,83-85).

Periferik Sinir Sistemi Etkilenmeleri

Çeşitli çalışmalarda %48,23- 68 koku, %71- 83,38 tat 
kaybı bildirilmiştir (85,86). Bununla birlikte koku ve tat 
kaybının ayrı ayrı %5 civarında izlendiğini bildiren 
çalışmalar da raporlanmıştır (76).

SARS-CoV-2 enfeksiyonu ilişkili olarak Guillain 
Barre Sendromu (GBS) görülebilmekte olup çok farklı 
ülkelerden çok sayıda vaka bildirimi yapılmıştır (87-96).  

KAS- İSKELET SİSTEMİ ETKİLENMELERİ

COVID-19 hastalarında kreatin kinaz (CK) seviyesinin 
yüksekliği veya myalji ile karakterize iskelet kası hasarı 
görülebilmektedir. Ağır hastalık durumunda %19,3, 
hafif şiddette hastalıkta ise %4,8 iskelet kası hasarı 
raporlanmıştır (76). Hastalık sırasında oluşan immun 
yanıt ve sitokin salınımı iskelet kası hasarına yola 
açabilmektedir (76). Ayrıca kas hücrelerinde bulunan 
ACE2’nin bu hasara neden olduğu yönünde görüşler 
olmakla birlikte yapılan otopsi çalışmalarında kas 
hücrelerinde ACE2 saptanmamıştır (97). 

DERMATOLOJİK ETKİLENMELER

SARS-CoV-2’nin fonksiyonel reseptörü olan ACE2 
cilt ve yağ dokusunda da eksprese olmaktadır (98). Cilt 
bulguları virüsün direkt etkisine bağlı olarak veya 
hiperkoagülabilite nedeniyle çıkabilmektedir (98-100). 
COVID-19 tanısı ile takip edilen vakalarda %4,9- 20,4 
oranında dermatolojik bulgu saptanabilmektedir(101,102). 
Literatürde hastaneye peteşi ile başvuran, sonrasında 
solunum semptomları ortaya çıkan bir hastaya 
COVID-19 tanısı konulduğu bildirilmiştir (103). Başka 
bir çalışmada ise 18 hastada cilt bulgusu saptanmış, 
bunların sekizinde hastalığın başlangıcından itibaren 
cilt bulgularının var olduğu raporlanmıştır (101). Bu 
veriler ışığında sadece cilt bulgusu ile hastaneye 
başvuran vakalarda dahi SARS-CoV-2 enfeksiyonunu 
akılda tutmakta fayda vardır. 

COVID-19’da dermatolojik manifestasyonlar içinde 
makülopapüler lezyonlar sık izlenmekte olup, çeşitli 
çalışmalarda %47- 78 oranında raporlanmıştır (101, 

104). Bunun yanı sıra ürtikeryal lezyonlar, eritematöz 
döküntüler, erüpsiyonlar, küçük monomorfik veziküler 
döküntüler, suçiçeği benzeri döküntüler, herpetik 
döküntüler, morbiliform döküntüler, livedo retikülaris, 
nekroz, ülserasyonlar, krutlar, peteşi ve purpuralar, 
rozea, ekzama, atopik dermatit, nörodermatit, 
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akroiskemi, eritema multiforme benzeri döküntüler, 
pitriyazis rozea benzeri erüpsiyonlar, androjenik 
alopesi ve tanımlanamayan döküntüler SARS-CoV-2 
enfeksiyonu seyrinde diğer klinik bulgulara eşlik 
edebilmektedir (19, 101-110). 

HEMATOLOJİK ETKİLENMELER

SARS-CoV-2 enfeksiyonu sırasında lenfopeni 
%29,2- 75 oranlarında sık görülen bir bulgudur ve 
defektif immün yanıta bağlı olarak ortaya çıktığı 
düşünülmektedir (26, 111-113). Lenfopeni tablosunun; ağır 
hastalık durumu, yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite ile 
ilişkili olduğu bildirilmektedir (26,111,113). Erişkinlerde sık 
görülmekle birlikte çocuklarda lenfopeni çok daha az 
raporlanmakta olup %3 civarında bildirilmiştir (114).

Lökositoz, COVID-19 hastalarının daha azında 
görülmekte olup genellikle bakteriyel enfeksiyon veya 
süperenfeksiyon ile ilişkili bulunmaktadır (112). Bununla 
birlikte hastalığın şiddetiyle ilişkili olup hafif hastalık 
tablosunda %4,8 oranında izlenirken ağır hastalık 
durumunda bu oran %11,4’lere yükselmektedir (112).

Nötrofili, genellikle enflamatuar durum ve sitokin 
fırtınasına bağlı olarak izlenmekte olup bakteriyel 

süperenfeksiyonları düşündürmektedir (18,26,75,112). 
Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda 
nötrofilinin daha sık izlendiği raporlanmıştır (111).

Trombositopeni, SARS-CoV-2 enfeksiyonunda 
sık görülen bir bulgu olup %20- 36,2 civarında 
izlenmektedir (53; 111). Bununla birlikte hastalığın ağırlığı 
ile birlikte trombositopeni oranının artış gösterdiği, 
%50’lerin üzerine yükseldiği bildirilmektedir (26; 53; 115).

Platelet, lenfosit, nötrofil, monosit değerlerinin 
yanı sıra bunların birbirleri ile oranlanması sonucu 
oluşan formüller de hastalığın şiddetini belirlemekte 
kullanılmaktadır. Platelet- lenfosit, nötrofil- lenfosit, 
lenfosit- monosit oranında artışın kötü prognoz ve 
hastalığın şiddeti ile ilişkili olduğu raporlanmıştır (116-

118).

Yapılan çalışmalarda protrombin zamanı (PT), aktive 
parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT), fibrinojen, 
D-dimer değerlerinin hastalığın ağırlığı ile korele bir 
artış gösterdiği raporlanmaktadır (40; 119; 120). Bu nedenle 
koagülasyon prametrelerindeki anormalliklerin erken 
fark edilmesi hastaların seyrine dair fikir vermesi ve 
tedaviye rehberlik etmesi açısından önem taşımaktadır 
(40).  
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Giriş

Çin’de 2019 yılının sonunda ortaya çıkan SARS-
CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığı, 
kısa sürede bütün dünyaya yayılarak pandemi 
oluşturmuştur. COVID-19 hastalığı, vakaların 
%81’inde hafif; %14’ünde ciddi, %5’inde ise kritik 
hastalık şeklinde seyretmektedir (1,2). COVID-19 
pandemisi sırasında sınırlı sayıda yoğun bakım 
yatağının, çok sayıda COVID-19 hastasının 
tedavisinde, efektif bir şekilde kullanılabilmesini 
sağlamak tüm dünya ülkeleri için yeni ve önemli 
bir durumdur. Yoğun bakım kaynaklarını etkin 
kullanabilmek, hastalığa bağlı morbiditeyi ve 
mortaliteyi azaltabilmek için hangi hastaların yoğun 
bakım ihtiyacı olduğu hakkında hızlı ve doğru karar 
verilmesi gerekir. Hastalıkla ilgili bilgiler arttıkça, bu 
konu ile ilgili kılavuzlar oluşturulmaya başlanmıştır. 
Hastaların performans skoruna, ASA skoruna, 
yetmezlik olan organlarının sayısına, laboratuvar 
parametrelerine ve tahmini sağ kalım süresine göre 
algoritma oluşturulup, söz konusu algoritmaya göre 
tedaviden en çok fayda göreceği düşünülen COVID-19 
hastalarının acil servisten ve diğer servislerden yoğun 
bakım ünitesine (ybü) yatırılması gerektiğini bildiren 
yayınlar mevcuttur (3). 

Bu bölümde günümüz literatür bilgileri 
ışığında, COVID-19 hastalarının yoğun bakım 
endikasyonlarından, ybü’inde izlenen hastaların genel 
özelliklerinden, solunum yetmezliğinden, diğer organ 
yetmezliklerinden, sepsisin ve septik şokun yoğun 
bakımdaki yönetiminden, destek tedavilerinin ve kritik 
bakımın hastalığa özgü yönlerinden, yoğun bakım 
morbiditesinden ve mortalitesinden bahsedilecektir.
 
I) COVID-19 Hastalığının Genel Özellikleri 

COVID-19, esas olarak vasküler endoteli hasara 
uğratan sistemik bir hastalıktır. Bu nedenle, bir 
COVID-19 hastası ileri yaşta olmasa ve eşlik eden ek 
hastalıkları olmasa da sonunda çoklu organ yetmezliği 
gelişebilir (4). Ancak, COVID-19 hastaları ybü’ne 
genellikle solunum sıkıntısı ve akut respiratuar distres 
sendromu (ARDS) nedeniyle yatırılmaktadır. Öte 
yandan, COVID-19 hastalarında görülen ARDS’nin 
klasik ARDS’den farklı özelliklerinin olduğu 
anlaşıldığı için COVID-19 hastalarında görülen 
ARDS’ye, COVID-19 ilişkili akut respiratuar distres 
sendromu (CARDS) denilmiştir. 

CARDS’ın L (Low = düşük) ve H (High = yüksek) 
tipleri tanımlanmıştır. L tipinde düşük akciğer 
elastisitesi, toraks tomografisi ile belirlenebilen 
düşük akciğer ağırlığı ve PEEP’e düşük cevap 
görülür. H tipinde ise toraks tomografisinde yaygın 
konsolidasyon, yüksek elastisite, yüksek akciğer 
ağırlığı ve yüksek PEEP cevabı tespit edilir. 
Hastaların çoğu daha hafif olan L tipinde stabilize 
olurken, bazı hastalarda şiddetli ARDS ile uyumlu H 
tipine doğru hastalığın ilerlediği görülmüştür. Eğer bu 
gidişata müdahale edilmezse COVID-19 hastalarında 
vazopleji, pulmoner vazokonstrüksiyon ve ventilatör 
ilişkili akciğer hasarı (ventilator-induced lung injury, 
VILI) görülebilir (5). 

Ayrıca COVID-19 hastalarında koagülasyon 
kaskadının aktive olduğu, akciğerlerde ve diğer 
organlarda yaygın mikro ve makro trombozların 
görüldüğü bildirilmiştir. Bütün bu gözlemler, 
pulmoner vazoregülasyonu bozan, ventilasyon-
perfüzyon uyumsuzluğunu destekleyen ve 
trombogenezi teşvik eden orantısız endotel hasarının 
temel rolü oynadığını düşündürmektedir (4). 

COVID-19 hastalarında akciğer dışı organ 
yetmezlikleri de görülmektedir. SARS-CoV-2 virüsü 
konak hücreye girerken anjiyotensin dönüştürücü 
enzim 2 (ACE2) reseptörlerini kullanmaktadır. 
Hedef hücreler üzerinde bulunun ACE2 reseptörleri, 
SARS-CoV-2 virüsünün hücrelere girişini 
kolaylaştırmaktadır. 

Respiratuar epitel hücrelerinde ve tip-II (AT2) 
alveolar hücrelerde %2, miyokardiyal hücrelerde 
%7.5, ileal epitel hücrelerinde %30, özofagus 
epitel hücrelerinde %1, mide ve karaciğerde %1, 
böbrek proksimal tübülünde %4, mesane üretelyal 
hücrelerinde % 2.4 oranında ACE2 ekspresyonu 
mevcuttur (6). ACE2 oranı yüksek olan organlarda 
yetmezlik gelişme ihtimali daha fazladır. 

Yang ve ark. SARS-CoV-2 pnömonisi nedeniyle 
ybü’ne yatırılan 52 yetişkin hastayı incelemiş ve 
söz konusu hastaların %67’sinde ARDS, %29’unda 
akut böbrek yetmezliği, %23’ünde kardiyak hasar 
ve %29’unda karaciğer disfonksiyonu ve bir hastada 
ise pnömotoraks geliştiğini saptamışlardır (7). Wang 
ve ark. ise yoğun bakım ünitesinde takip edilen 36 
COVID-19 hastasının %61’inde ARDS, %16’sında 
aritmi ve %30’unda şok geliştiğini bildirmişlerdir (8). 
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II- Yoğun Bakımda İzlenmesi Gereken COVID-19 
Hastaları ve Genel Özellikleri 

COVID-19 hastalarında en çok ateş, öksürük, yorgunluk 
ve dispne semptomları görülmektedir (8,9). Semptomların 
başlamasından pnömoni gelişmesine kadar geçen 
ortalama süre 5 gün; ciddi hipoksemi görülüp de 
hastaların yoğun bakım ünitesine yatırılmasına kadar 
geçen ortalama süre ise yaklaşık 7-12 gün arasındadır 
(7,9). COVID-19 ile enfekte olup da tedavisine yoğun 
bakım ünitesinde devam edilmek zorunda kalınan 
hastalar, genellikle yaşlıdır ve söz konusu hastaların 
ek hastalıkları mevcuttur. Paudel, 1044 erkek ve 742 
kadın, ortalama yaşı 41 olan, toplam 1786 COVID-19 
hastasına eşlik eden morbiditelerin meta-analizini 
yayınlamıştır (10). Söz konusu hastalarda en sık görülen 
komorbiditeler hipertansiyon (%15.8), kardiyovasküler 
ve serebrovasküler hastalıklar (%11.7) ve diyabettir 
(%9.4). Daha az görülen komorbiditeler ise eşlik eden 
HIV ve hepatit B enfeksiyonu (%1.5), kanser (%1.5), 
respiratuar hastalıklar (%1.4), renal hastalıklar (%0.8) 
ve immün yetmezliklerdir (%0.01). Dahası Franki, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde 
COVID-19 nedeniyle vefat eden hastalara eşlik eden 
morbiditeleri bildirmiştir (10). Buna göre COVID-19 
nedeniyle vefat eden hastalarda en çok hipertansiyon 
(%55.4), diyabet (%37.3), hiperlipidemi (%18.5), 
koroner arter hastalığı (%12.4), renal hastalık (%11), 
demans (%9.1), kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
(%8.3), kanser (%8.1), atriyal fibrilasyon (%7.1) ve 
kalp yetmezliği (%7.1) saptanmıştır. Öte yandan, 65 yaş 
ve üstündeki hastalar ile erkeklerde COVID-19’a bağlı 
mortalite riski yüksektir (11,12). Ek olarak, A kan grubu 
olan kişilerde SARS-CoV-2 enfeksiyonu görülme risk 
daha yüksek iken, 0 kan grubu olan kişilerin COVID-19 
ile enfekte olma ihtimali daha düşüktür (2,13). 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Nisan 2020’de yayınladığı COVID-19 rehberinde yoğun 
bakım ihtiyacı açısından değerlendirilmesi gereken 
COVID-19 hastalarının özelliklerini belirtmiştir. Söz 
konusu rehbere göre dispnesi ve solunum distresi olan, 
solunum sayısı >30 nefes /dk, PaO2/FiO2 oranı <300, 
takibi esnasında oksijen ihtiyacında artış tespit edilen, 5 
L/dk oksijen tedavisine rağmen SpO2<90 ve PaO2<70 
olan, sistolik kan basıncı <90 mmHg ve olağan sistemik 
kan basıncından 40 mmHg’den daha fazla düşüş 
görülen ve ortalama arter basıncı <65 mmHg olan, 
kalp hızı >100 atım/dk saptanan, akut böbrek hasarı, 
karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk, konfüzyon, 
akut kanama diyatezi gibi akut organ disfonksiyonu

gelişimi ve immünsupresyonu olan, troponin 
yüksekliği ve aritmi mevcut olan, laktat >2mmol, 
kapiller geri dönüş bozukluğu ve kutis marmaratus 
gibi cilt bozukluklarının varlığı saptanan hastaların 
yoğun bakıma yatışı açısından yoğun bakım sorumlu 
doktorları tarafından değerlendirilmesi gerekir (14). 
Ayrıca İngiltere’de Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü 
(NICE) hangi COVID-19 hastalarının ybü’ne yatırılması 
gerektiği hakkında bir algoritma yayınlamıştır (15). Söz 
konusu algoritmada hastanın yaşının 65’in üzerinde 
olması, klinik düşkünlük skoru (Clinical Frailty Score) 
ve eşlik eden morbiditeler yoğun bakım ünitesine yatış 
için göz önünde bulundurulan faktörlerdir. 

COVID-19 hastalarının %80’inde lenfositopeni 
görülmektedir (1). Hastaların büyük çoğunluğunda 
prokalsitonin seviyesi normaldir. Ancak, bakteriyel 
bir süper enfeksiyon prokalsitonin seviyesinde belirgin 
bir artışı tetikleyebilir. CRP genellikle yüksektir; 
ancak çok yüksek CRP seviyeleri gidişatın olumsuz 
olacağına işaret eder (8). Hastaların yaklaşık %40’ında 
trombositopeni, artmış D-dimer ve laktat dehidrogenaz 
(LDH) seviyeleri saptanmıştır (1). LDH değerinin 400 
IU/ml’den yüksek olması hastalığın seyrinin ciddi 
olacağını gösterir (1). Ayrıca, IL-6 seviyesindeki artış, 
lenfopeni, CD4 ve CD8 hücre sayılarında azalma, uzamış 
PT, artmış D-dimer ve trombositopeni COVID-19 
hastalarında mortalitenin önemli öngörücüleridir (16). 
Söz konusu laboratuvar bulguları hastanın durumunun 
kötüleşeceğini gösterdiğinden bu hastaları ybü’inde 
izlemek gerekir. 

II- Solunum Yetmezliğinin Yönetimi:

COVID-19 hastalarında, periferal oksijen saturasyonu 
(Sp02), %92’nin altında ise ek oksijen tedavisine 
başlanması önerilir (17). Ancak, akut hipoksemik 
respituar yetmezlik nedeniyle oksijen tedavisi 
uygulanan hastalarda Sp02’nin %96’dan daha yüksek 
olması da önerilmez (18). Solunum yetmezliği ve ARDS 
tespit edilen hastalar yoğun bakımda izlenmelidir 

(19). Ancak, Gattioni ve ark. COVID-19 nedeniyle 
oluşan ARDS tablosu olan CARDS’ın tipik bir ARDS 
olmadığını belirtmişlerdir (20). Gattinoni’ye göre 
COVID-19 hastaları ARDS’nin tanımında yer alan 
Berlin kriterlerini karşılasalar da hastaların genel olarak 
iyi korunan akciğer mekanikleri ve hipokseminin 
ciddiyeti arasında uyumsuzluk vardır. Çoğu ciddi 
ARDS olgusunda beklenmeyecek şekilde CARDS 
hastalarında yüksek kompliyansın mevcudiyeti 
iyi korunmuş akciğer gaz hacmini göstermektedir.
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CARDS hastalarında kompliyansı yüksek akciğerlere 
rağmen ciddi hipokseminin varlığı akciğer 
perfüzyonunun regülasyonunun kaybı ve hipoksik 
vazokonstriksiyon ile açıklanabilir. Buna göre CARDS 
hastalarında klasik ARDS yönetiminden farklı olarak 
mümkün olan en düşük olan PEEP’in uygulanması ve 
hastaların pron pozisyonda yatırılması gerekir. 

1-Oksijen Tedavisi

a) Düşük akımlı oksijen tedavisi 

SpO2 <% 93-94 (KOAH varlığında  <% 88-90) 
veya solunum hızı > 28-30 soluk/dk veya dispne 
olan bir hastada, venturi maskesi ile %40 oksijen 
uygulanmalıdır (21). 5 ile 10 dk sonra yapılan yeniden 
değerlendirmeden sonra hastanın genel durumu 
düzelirse hasta tedaviye devam eder ve hasta 6 saat 
içinde yeniden değerlendirilir. İyileşme olmaması veya 
kötüleşme durumunda, hastaya kontrendike değilse 
invaziv olmayan başka bir tedavi uygulanır.

b) Yüksek akımlı oksijen tedavisi

Geleneksel oksijen tedavisinin yetersiz kaldığı 
durumlarda yüksek akımlı nazal oksijen (HFNO) 
tedavisi kullanılabilir (22). HFNO, PaO2/ FiO2 > 150 
mmHg ise kullanılır. Ancak, yüksek akımlı nazal 
oksijen tedavisinin aerosolizasyon riski yüksek 
olduğundan, bu tedavi mutlaka negatif basınçlı yoğun 
bakım odalarında uygulanmalıdır. Yüksek akımlı 
nazal oksijen tedavisinin endikasyonları standart 
oksijen tedavisine rağmen dispnenin düzelmemesi 
ve SpO2>92’nin üzerinde tutmakta zorlanılmasıdır. 
Akım 30-40 L/dk olmak üzere Fi02 %50-60 olarak 
ayarlanmalıdır. Akım 50>L/dk ve FiO2>%70 olmasına 
rağmen 1 saatlik tedavi sonrası semptomlarda düzelme 
yoksa non-invaziv ventilasyona (NIV) geçilmelidir 

(21). HFNO tedavisinde Rox İndeksi ((SpO2/FiO2) /
Solunum sayısı) < 3.85 ise invaziv mekanik ventilasyona 
geçmek gerekir (23). Ayrıca, yüksek akımlı oksjien 
tedavisi NIV tedavi döngüleri arasında da kullanılabilir. 
Ancak, hiperkapnik hastalarda yüksek akımlı oksijen 
tedavisinin kullanılması kontrendikedir. 

2-Mekanik Ventilasyon (MV) Tedavisi:

a) Non-invaziv Pozitif Basınçlı MV

HFNO tedavisi imkanı yoksa ve hastanın acil 
entübe edilmesi gerekmiyorsa, non-invaziv 
pozitif basınçlı ventilasyonun (NIPPV) yakın 
takip şartıyla  kullanılabileceği bildirilmiştir (22).

NIV/CPAP tedavilerinin aerosolizasyon riskini en aza 
indirmek için başlık ile uygulanması tavsiye edilir. 
Eğer NIV yüzü tam kaplayan maske veya oronazal 
maske ile uygulanıyorsa, ekspirasyon valvinin 
takılması ve ekspiratuar valve antimikrobiyal filtre 
takılması önerilir. CPAP tedavisine 8-10 cm H2O ve 
FiO2 %60 ile başlanmalıdır. NIV tedavisine ise PEEP 
5 cm H2O başlanmalıdır ve eğer hasta tolere ediyorsa 
8-10 cm H2O’ye çıkılmalıdır (21). Söz konusu ayarlar 
ile ilk 24 saatte değişiklik yapılmamalıdır; en az 4-6 
saatlik tedaviden sonra eğer hasta stabil ise en fazla 
1 saat için hasta ayrılmalı ve hastanın az miktarda 
sıvı alımına izin verilmelidir. COVID-19 solunum 
yetmezliğinde HFNO tedavisinin, non-invaziv pozitif 
basınçlı ventilasyona (NIPPV) tercih edilmesini öneren 
yayınlar vardır (24,25). Ferreyro ve ark. 3804 hastanın 
yer aldığı 25 randomize klinik çalışmayı inceledikleri 
meta-analizde akut hipoksemik respiratuar yetmezliği 
olan erişkin hastalarda non-invaziv oksijenizasyon 
stratejisinin standart oksijen tedavisine göre daha düşük 
ölüm riski ile ilişkili olduğunu saptamıştır (26).

b) İnvaziv MV

Hastanın solunumsal durumu HFNO veya NIPPV 
gibi uygulanan tedavilere rağmen kötüleşirse, 
hastanın kontrollü bir şekilde erken entübe edilmesi 
gerekir. COVID-19 hastalarının yaklaşık %8’inin 
entübe edilmesi ve mekanik ventilatöre bağlanması 
gerekmektedir (27). COVID-19 hastalarında endotrakeal 
entübasyon üst solunum yolu sekresyonlarında viral 
yükün yüksek olması nedeniyle bulaş açısından yüksek 
riskli bir işlemdir. Bulaş riskini en aza indirmek 
için sağlık çalışanlarının N-95 maske, gözlük, 
kep, siperlik, eldiven, tulum ve galoş gibi kişisel 
koruyucu ekipmanları kullanması şarttır. Ayrıca, 
aerosolizasyonun azaltılması için hızlı seri indüksiyon 
ve entübasyon yapılması gerekir. Mekanik ventilatöre 
bağlı olarak takip edilen hastalarda ampirik antibiyotik 
tedavisinin uygulanması da tavsiye edilmektedir (17). 
COVID-19 hastalığı ile oluşan ARDS’in özellikleri 
klasik ARDS’ye benzemediği için CARDS adı 
verildiğinden yukarıda söz edilmiştir. Ancak, CARDS 
ile yapılan çalışmalar yeterli olmadığı için hastalar 
genellikle klasik ARDS’in tedavi prensiplerine göre 
tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Hastalık fizyolojik 
olarak hangi dönemdeyse ona göre mekanik ventilatör 
stratejisi uygulanmalıdır. CARDS tespit edilen ve 
mekanik ventilatöre bağlanan COVID-19 hastalarında 
tahmini vücut ağırlığına göre 4-8 mL/kg olan düşük 
tidal volüm (Vt) ventilasyonu tercih edilmelidir.                                                                         
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Hedef plato basıncı (Pplat) 30 cm H2O’nun altında 
olmalıdır. CARDS’ın L fenotipinde PEEP düzeyi 
<10 cmH2O, H fenotipinde ise PEEP>10cmH2O’dan 
yüksek PEEP tercih edilmelidir. Ancak barotravma 
açısından da dikkatli olunmalıdır (19Alhazzani et al., 
2020). Koruyucu akciğer ventilasyonunun sağlanması 
için nöromusküler bloke edici ajanlar aralıklı bolus 
veya devamlı infüzyon şeklinde verilebilir (28,29). 

Coppo ve ark. entübe olmayan ancak akut respiratuar 
yetmezlik ile takip edilen COVID-19 hastalarında pron 
pozisyonun uygulanabilirliğini ve fizyolojik etkilerini 
incelelemiştir (30). Pron pozisyonun oksijen desteğine 
ihtiyaç duyan uyanık COVID-19 hastalarında kan 
oksijenizasyonunu hızla düzeltmede etkili olduğunu 
saptanmıştır. Ayrıca, pron pozisyondan supin 
pozisyona getirilen hastaların yarısında bu olumlu 
etki devam etmiştir. Munshi ve ark. da orta ve 
ciddi akut respiratuar distres sendromu görülen ve 
mekanik ventilatöre bağlı olan hastalarda günde en 
az 12 saat uygulanırsa pron pozisyonun mortaliteyi 
azalttığını bildirmiştir (31). Ancak Munshi ve ark. 
pron pozisyon hakkında birçok önemli sorunun da 
henüz cevaplanamadığını belirtmiştir. Munshi ve 
ark. pron pozisyon entübasyonu ve invaziv mekanik 
ventilasyona bağlı zararları engeller mi yoksa sadece 
entübasyonu erteleyerek gidişatın daha kötü olmasına 
mı yol açar?; ideal adaylar kimlerdir?; optimal pron 
pozisyonu süresi ne olmalıdır?; güvenlik açısından 
nelere dikkat etmek gerekir? gibi soruları cevaplamak 
için gözlemsel ve randomize kontrollü çalışmalara 
ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır (32).

3-Ekstrakorpoeral Membran Oksijen Tedavisi

Optimize edilmiş ventilasyona rağmen hipokseminin 
devam ettiği mekanik ventilatöre bağlı COVID-19 
hastalarında veno-venöz ekstrakorporal membran 
oksijenasyonu (ECMO) tedavisi de uygulanabilir. 
ECMO’dan fayda görecek hastayı seçmek güçtür. 

Çünkü COVID-19 hastalığında ECMO kullanımının 
mortaliteye etkisini gösteren bir çalışma bizim 
bilgimize göre henüz yayınlanmamıştır. Az sayıda 
yayınlanmış olgu sunumu bulunmaktadır (33,34). Akut 
respiratuar distres sendromu gelişmesi nedeniyle 
veno-venöz ekstrakorporal membran  oksijenasyonu 
(VV-ECMO) uygulanan 32 yaşındaki kadın 
hasta 18 günlük tedavi sonrası ECMO cihazından 
ayrılabilmiştir (34). Bu nedenle ECMO uygulamasına 
olgu bazında karar verilmelidir.

III-YBÜ’de Aerosol Oluşturacak İşlemler ve 
Alınacak Önlemler

COVID-19, havayolu ve aerosol saçılması ile yayılan 
çok bulaşıcı bir hastalıktır. Yoğun bakım ünitesinde 
endoktrakeal entübasyon ile birlikte aerosol oluşturma 
ihtimali yüksek olan işlemler, bronkoskopi, açık 
aspirasyon, nebül tedavisi, entübasyon öncesi hastanın 
manuel ventile edilmesi, hastanın pron pozisyona 
çevrilmesi, hastanın ventilatörden ayrılması, NIPPV, 
trakeostomi ve kardiyopulmoner resüsitasyondur 
(17). Bu nedenle, COVID-19 hastalarının yatırıldığı 
ybü’inde aerosol oluşturan işlemlerden mümkün 
olduğunca kaçınılması ve COVID-19 ile enfekte 
hastalar ile ilgilenen sağlık çalışanlarının N95 maske 
(veya FFP2), eldiven, önlük ve koruyucu gözlük gibi 
kişisel koruyucu ekipman kullanması şarttır (35). Ancak, 
sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını 
çıkarmaları esnasında kendilerini enfekte etme riski 
yüksektir (36). Bu konuda sağlık çalışanlarının dikkatli 
olması gerekir. Bronkoskopi, sağlık çalışanlarının 
enfekte olmasını engellemek için, çok gerekmedikçe 
yapılmamalı, gerekiyorsa da negatif basınçlı izole 
yoğun bakım odalarında yapılmalıdr. 

Örnek alma: COVID-19 hastalarından RT-PCR için 
nazofaringeal örnek alırken yoğun bakım çalışanlarının 
kişisel koruyucu ekipmanlarını tam olarak (N95 maske, 
tulum, gözlük, kep, siperlik, eldiven, galoş) giymeye 
özen göstermesi gerekir. Örneklerin mümkünse negatif 
basınçlı tek kişilik yoğun bakım odasında alınması bulaş 
riskini azaltacaktır. Yoğun bakım odasına girerken 
ve çıkarken eller mutlaka yıkanmalıdır. Eğer aerosol 
oluşturan işlemlerin yapılması zorunluysa, söz konusu 
işlemlerin negatif basınçlı yoğun bakım odalarında 
yapılması önerilir. Ayrıca, mekanik ventilatöre bağlı 
hastaların aspirasyonu için kapalı aspirasyon devresi 
kurulmalıdır. Hastaların endoktrakeal entübasyonu 
esnasında videolaringoskop kullanılmalıdır. 
Videolaringoskopi ile endotrakeal entübasyonu en 
tecrübeli yoğun bakım doktorunun yapması önemlidir 
(27,36). 
IV-Tedavi 

Bugüne kadar COVID-19 hastalığına spesifik antiviral 
tedavi bulunamamıştır. Ancak, yoğun bakım ünitesinde 
yatan COVID-19 hastalarının tedavisinde nükleotid 
analoğu olan remdesivir, proteaz inhibitörü olan 
lopinavir-ritonavir, antimalaryal olarak kullanılan 
klorokin ve hidroksiklorokin, immünoterapi olarak 
intravenöz immünglobulin ve iyileşen hastalardan 
elde edilen plazma, interlökin-6’ya karşı oluşturulan 

118



YOĞUN BAKIM TAKİP VE TEDAVİSİ

bir monoklonal antikor olan tocilizumab, interlökin-1 
reseptör antagonisti olan anakinra ve RNA bağımlı RNA 
polimeraz inhibitörü olan favipiravir kullanılabilir (9).  
Öte yandan, ARDS hastalarının tedavisinde steroidlerin 
rutin kullanımı önerilmemektedir. Steroid tedavisi 
viral klirensi azaltırken fungal enfeksiyonlar gibi 
fırsatçı enfeksiyonların ortaya çıkmasına yol açabilir. 
Ancak, sıvı ve vazopresör tedavisine dirençli septik 
şok hastalarında düşük doz hidrokortizon verilmesi 
uygundur (Günlük 200-300 mg IV hidrokortizon)
(1,17). RECOVERY işbirliği grubu da invaziv mekanik 
ventilasyon tedavisi uygulanan veya sadece oksijen 
verilen COVID-19 hastalarına 10 güne kadar 6 mg/gün 
deksametazon tedavisinin uygulanmasının 28 günlük 
mortaliteyi azalttığını bildirmiştir. Ancak bu olumlu 
etki herhangi bir respiratuar destek almayan hastalarda 
saptanmamıştır (37). 

V-COVID-19’da Sepsis ve Septik Şok Yönetimi

Septik şok, sıvı tedavisine rağmen devam eden 
hipotansiyon, ortalama arter basıncını (OAB) 65 mmHg 
üzerinde tutabilmek için vazopresör desteğine ihtiyaç 
duyulması ve kan laktat seviyesinin 2 mmol/L üzerinde 
olması olarak tanımlanmıştır. Septik şok görülen 
COVID-19 hastalarında sıvı cevabını değerlendirmek 
için derinin sıcaklığı, kapiller yeniden doluş zamanı 
ve kan laktat seviyesinin ölçümü gibi parametrelerin 
kullanılması önerilmektedir (38). Ayrıca, tedavide dengeli 
kristaloid sıvıların kullanılması önerilirken, hidroksietil 
nişasta ve dekstranların kullanılmasından kaçınılması 
tavsiye edilmektedir Ayrıca, şokta olan COVID-19 
hastalarında vazoaktif ajan olarak norepinefrin 
kullanılması önerilir. Norepinefrin tedavisine rağmen 
OAB’ın 60-65 mmHg’ye yükseltilememesi durumunda 
tedaviye vazopresin eklenebilir. Sıvı resusitasyonuna ve 
norepinefrin  tedavisine rağmen kardiyak disfonksiyon 
ve hipoperfüzyon görülen şoktaki COVID-19 hastalarına 
dobutamin desteğinin ilave edilmesi önerilmektedir (17).

VI-COVID-19’da Organ Yetmezliklerinin Yönetimi

COVID-19 hastalarında çoklu organ yetmezliği 
gelişebilir. Bu nedenle COVID-19’da görülen kardiyak 
bozuklukları (miyokardit, miyokard enfarktüsü, aritmi), 
akut böbrek hasarını, karaciğer enzim yüksekliklerini 
ve nörolojik bozuklukları incelemekte fayda vardır.

1) Kardiyak Bozukluklar

SARS-CoV-2 virüsü transmembran ACE2’ye 
bağlanarak kardiyak miyositlere girebilmektedir. Ek 
olarak immün aşırı reaksiyon nedeniyle aterosklerotik 

plaklar destabilize olabilir ve bu nedenle sitokin 
fırtınası esnasında akut koroner sendrom gelişebilir(39). 
Dahası, aktive T hücreleri ve makrofajlar enfekte olan 
miyokardiyumu infiltre ederek fulminan miyokardite 
ve ciddi kardiyak hasara yol açabilir. Ayrıca viral 
invazyon kardiyak miyositlerde hasara ve aritmi 
oluşmasına neden olabilir.

2) Böbrek Yetmezliği

Akut böbrek hasarı böbrek fonksiyonlarının 7 gün 
içinde aniden kaybıdır. COVID-19 hastalarında 
görülen akut böbrek hasarı sepsise, çoklu organ 
yetmezliğine ve şoka eşlik eder. Bu da akut böbrek 
hasarının sebebinin akut tübüler nekroz olabileceğini 
gösterir (40). Ayrıca böbrek hücrelerindeki ACE2 
reseptör ekspresyonu, SARS-CoV-2’nin direkt renal 
hücresel hasara yol açabileceğini düşündürmektedir. 
Enfekte olan hastaların idrar örneklerinde SARS-
CoV-2 saptanması bu fikri desteklemektedir. BUN 
ve serum kreatinin akut böbrek hasarını gösterirken, 
hafif seyirli COVID-19 hastalarında diğer pnömoni 
olguları ile karşılaştırıldığında söz konusu değerler 
belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Ayrıca ciddi 
COVID-19 vakalarında ve vefat eden hastalarda hem 
BUN hem de serum kreatinin değerlerinin yüksek 
olduğu gözlenmiştir . Konservatif tedavi ile kontrol 
altına alınamayan akut böbrek hasarı olgularında 
renal replasman tedavisine ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca, 
devamlı renal replasman tedavisi ile proinflamatuar 
sitokinler hastadan uzaklaştırılabilir. 

3) Karaciğer Yetmezliği

Hafif ve geçici karaciğer hasarının yanı sıra ciddi 
karaciğer hasarı da COVID-19 hastalarında görülebilir. 
Wong ve ark. COVID-19 hastaların %14.8-
53.1’inde anormal alanin aminotransferaz, aspartat 
aminotransferaz seviyeleri ve bilirubin yüksekliği 
görüldüğünü bildirilmiştir. Ayrıca, karaciğer hasarının 
ciddiyetinin COVID-19’un ciddiyeti ile doğru orantılı 
olduğu bildirilmiştir (40). 

4) Nörolojik Bozukluklar

COVID-19 hastalarında santral sinir sisteminin 
etkilendiğini gösteren baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç 
bulanıklığı, akut serebrovasküler hastalık, ataksi ve 
epilepsi gibi nörolojik semptomlar görülebilmektedir. 
Ayrıca tat, koku ve görme bozuklukları ile nöralji 
de periferik sinir sisteminin COVID-19 hastalarında 
etkilendiğini göstermektedir (41). İnme gibi nörolojik 
olaylar hastaların klinik durumunu hızla kötüleştirerek
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yüksek mortalite oranlarına katkıda bulunabilir. 
Hastaların klinik olarak kötüleşmesinde inflamatuar 
faktörlerin hiperaktivasyonunun yanı sıra koagülasyon 
sisteminin D-dimer ve platelet anormalliklerine yol 
açacak ve serebrovasküler hastalık riskini arttıracak 
şekilde hasar görmesinin rolü vardır. D-dimer 
seviyesinin COVID-19 hastalarında genellikle yüksek 
olması embolik vasküler olayların sebebi olabilir 
(42). Bu nedenle, yüksek D-dimer seviyesi olan inme 
hastalarında koruyucu antikoagülasyon önerilmektedir. 
Ayrıca COVID-19 hastalarında ciddi trombositopeni 
görülebileceğinden hastalar serebral hemoraji riski 
altındadır (41). 

COVID-19 hastalığında oluşan sık görülen nörolojik 
bozukluklarda biri de deliryumdur ve virüsün doğrudan 
Santral Sinir Sistemi’ne (SSS) invazyonu, inflamatuar 
mediyatörlerin SSS’ini indüklemesi, diğer organ 
sistemlerindeki yetmezliklerin sekonder etkisi, sedatif 
ve hipnotik ilaçların, hipoksi, hiperkarbi, uzamış 
mekanik ventilasyon süresi veya sosyal izolasyon dahil 
olmak üzere çevresel faktörlerin etkisiyle oluştuğu 
düşünülmektedir (43).

VII- COVID-19’da Yoğun Bakım Destek Tedavileri

1) Beslenme

COVID-19 hastalarında medikal tedavinin ve solunum 
desteğinin yanında hastaların yoğun bakım ünitesinde 
yatışları süresince beslenmelerine de dikkat etmek 
gerekir. COVID-19 hastalarında bulantı, kusma ve 
diyare yaygın görülen semptomlardır. Hastaların enteral 
yoldan hem yiyecek alımı hem de absorbsiyonu bozulur. 
Hastaların nütrisyonel durumunun doğru şekilde 
değerlendirilmesi ve tedavisi, yoğun bakımda ve 
hastanede kalış süresini kısaltır ve prognozu düzeltir.

COVID-19 enfeksiyonunda beslenme yönetimi üzerine 
özel bir çalışma bizim bilgimize göre henüz yoktur. Diğer 
kritik hastaların nütrisyonel durumunu değerlendirmek 
için kullanılan Evrensel Malnütrisyon Tarama Aracı 
(MUST) ve Nütrisyonel Risk Tarama 2002 (NRS-
2002) kriterlerine göre hastalar değerlendirilmelidir 
ve malnütrisyon olup olmadığı saptanmalıdır. SARS-
CoV-2 enfeksiyonu olan hastaların beslenmesi için 
Avrupa Klinik Beslenme ve Metabolizma Derneği’nin 
(ESPEN) 2020 yılında yayınladığı kılavuzda; enerji 
ihtiyacının ölçülebiliyorsa indirekt kalorimetri 
yöntemi ile ölçülmesi, ölçülemiyorsa kilo bazlı 
kalori hesaplaması yapılması önerilmektedir. Buna 
göre 65 yaşından büyük çok sayıda ek hastalığı olan 
hastalarda 27 kkal/kg/gün; ciddi kilo kaybı olan çok 

sayıda ek hastalığı olan hastalarda tekrar beslenme 
(refeeding) sendromunun oluşmaması için dikkatli ve 
yavaşça arttırarak günlük 30 kkal/kg enerji ihtiyacının 
karşılanması gerektiği bildirilmiştir (44).

Söz konusu yaşlı hastalarda günlük protein ihtiyacının 
1gr/kg ve birden fazla ek hastalığı olan hastalarda 
1gr/kg’dan daha fazla olacak şekilde ayarlanması 
önerilmiştir. Respiratuar yetmezliği olmayan 
hastalarda yağ ve karbonhidrattan elde edilecek 
enerji oranı 30:70 olarak, CO2 retansiyonu olan 
hastalarda ise yağ/karbonhidrat enerji oranı 50:50 
olarak ayarlanmalıdır. Ek olarak, vitamin C, D, A, E, 
B6, B12, Zn ve Se düzeylerinin düşük olması viral 
enfeksiyonlarda klinik sonuçları olumsuz etkilediği 
için yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarına, bu 
mikronütrientlerin verilmesi düşünülmelidir. Oral 
beslenme sırasında yeterli kalori ve protein alamadığı 
düşünülen hastalara, oral medikal destek ürünleri de 
başlanmalıdır. Oral beslenemediğinde, feeding tüp ile 
enteral nütrisyon (EN) uygulanmalıdır. COVID-19 
hastalarının gastrointestinal sistem semptomları ile 
tat ve koku alma bozuklukları uzun sürebilir. Tolere 
edilemediği için EN uygulanamıyor ya da yetersiz 
kalıyorsa parenteral nütrisyon (PN) uygulanmalıdır. 
Özellikle akut hastalığın erken evresinde ilk 3 gün 
hastanın harcadığı enerjinin %70’ini geçmeyecek 
şekilde hipokalorik nütrisyon uygulanmalıdır. Ayrıca, 
kritik hastalarda ayarlanmış kiloya göre 1.3 gr/kg 
protein günlük olarak verilmelidir (ayarlanmış kilo = 
ideal vücut ağırlığı + (aktüel vücut ağırlığı - ideal vücut 
ağırlığı) x 0.33) (47Barazzoni et al., 2020). Nütrisyon 
kontrol edilemeyen şok ve/veya hipoksemi ile doku 
perfüzyon hedefleri karşılanamadığında, hiperkapnide 
ve asidozda ertelenmelidir. Ancak şok ve hipoksi stabil 
olur olmaz, kompanse asidoz ya da permisif hiperkapni 
sırasında düşük doz EN başlanabilir.  Kan şekeri 
yaklaşık 110-145 mg/dL olarak hedeflenirken kan 
trigliseridleri, fosfat, magnezyum ve potasyum içeren 
elektrolitler kontrol edilmelidir (44).

Uzun süre entübe kalan hastalarda ekstübasyon 
sonrası disfaji görülebilir. Bu durumda yutma 
çalışmaları sürdürülürken, enerji ve protein hedeflerine 
ulaşılamıyorsa geçici parenteral nütrisyon ya da feeding 
tüp ile postpilorik enteral nütrisyon uygulanmalıdır (44).

2) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) COVID-19 
hastalarının tedavisinin önemli bir parçasıdır. 
Özellikle respiratuar destek ve aktif mobilizasyon 
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ihmal edilmemelidir. Respiratuar destek nefes alıp 
vermenin kontrolünü, toraksı genişletecek egzersizleri, 
havayolunu temizleme tekniklerini ve solunum 
kaslarını güçlendirici eğitimleri içermektedir. Aktif 
mobilizasyon ise yatakta hareket aktivitelerini, hareket 
açıklığı egzersizlerini, aktif veya destekli kol ve bacak 
egzersizlerini, günlük yaşam aktivitelerinin eğitimini, 
transfer eğitimini, bisiklet ergometresini, duruş öncesi 
egzersizlerini ve yürümeyi içermektedir (45).

3) Antikoagulasyon Proflaksisi

COVID-19 hastalarının çoğu venöz tromboemboli 
(VTE) açından artmış risk altındadır. Bu nedenle 
COVID-19 hastaları hastaneye yatırıldığında 
farmakolojik profilaksiye başlanmalıdır. Hastalığın 
ciddi seyrettiği hastalarda doz artırımı düşünülmelidir. 
Hastaneden taburculuk sonrası VTE açısından riskli 
hastalar için seçici olunmalıdır. Anti-Xa kullanılması 
tavsiye edilmektedir; çünkü COVID-19 hastalarında 
aPTT anormallikleri olabileceği için fraksiyone 
olmayan heparinin takibinde sorun çıkabilir. Hastane 
ilişkili VTE gelişen hastalarda ise 3 ay boyunca 
antikoagülasyon yapılması uygundur (46).

VIII) Yoğun Bakım Morbidite ve Mortalitesi

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre COVID-19 hastalığının 
toplam mortalitesi %2.9’dur (47). Yoğun bakım ünitesinde 
takip edilen ciddi vakalarda mortalite oranları şu ana 
kadar yayınlanan çalışmalarda %49 ile %67 arasında 
değişmektedir (11,48,49,50). Çin’den bildirilen bir yayında 
invaziv mekanik ventilasyon uygulanan COVID-19 
hastalarının  %97’sinin vefat ettiği belirtilmiştir (9).  

Ancak daha sonraki çalışmalarda daha düşük mortalite 
oranları bildirilmiştir. Goyal ve ark. respiratuar 
yetmezlik nedeniyle invaziv mekanik ventilatöre 
bağlanan 130 hastadan 40’ının (%10.2) vefat ettiğini 
belirtmişlerdir (51). Söz konusu mortalite oranları 
arasındaki belirgin fark ve uyumsuzluk dikkat çekicidir. 

Mortalite ile ilişkili faktörlerin ise ileri yaş,  
hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, 
kronik akciğer hastalıkları, kanser, hastalığın 
ciddiyetini belirleyen skorun yüksek olması, respiratuar 
yetmezlik, D-dimer ve C-reaktif proteinin (CRP) 
yüksek olması, lenfosit sayısının düşük olması ve 
sekonder enfeksiyonlar olduğu bildirilmiştir. Birden 
fazla yandaş hastalığın ve yatışı öncesi malnütrisyonun 
olması, solunumsal komplikasyonlar nedeniyle yoğun 
bakım ünitesinde uzayan yatış süresi de mortaliteyi 
artırmaktadır (9, 49). 

IX) Sonuç

COVID-19 pandemisinde yoğun bakım ünitelerinin 
etkin ve doğru yönetimi daha fazla sayıda hastaya 
yoğun bakım hizmeti verilebilmesine olanak 
sağlayacaktır. Ayrıca, COVID-19 hastalığı ile ilgili 
bilgilerin artmasından ve yoğun bakım uygulamalarının 
karşılaştırmalı analizlerinden elde edilecek veriler ile 
bu hastaların YBÜ’de uygun yönetimini sağlanacak, 
böylece hastalığa bağlı morbidite ve mortalite 
azalacaktır. Bunun yanı sıra COVID-19 tedavisindeki 
gelişmeler, nörolojik takibin, beslenmenin ve FTR’in 
önemsenmesi, COVID-19 hastalarının daha çabuk 
iyileşmesine ve boşalan yoğun bakım yataklarının 
başka hastalar için kullanılmasına imkân tanıyacaktır.  
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Aralık 2019 tarihinde Çin’de ortaya çıkan COVID 
19 hastalığı acil tıpta birçok pratiğimizi değiştirmiştir 
(1).  Tüm dünyayı etkileyen Çin’in Wuhan eyaletinde 
başladığı bilinen salgın sebebiyle ülkemizde Sağlık 
Bakanlığının yayınladığı rehberler eşliğinde hem acil 
servisler hem de hastanedeki diğer alanlar pandemi 
durumuna geçmiştir. Acil servislerin pandemilerde 
yönetimi ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü acil 
servisler bu dönemde; COVID-19 viral enfeksiyonuna 
maruz kalan hastalar ile diğer acil hastaların eş 
zamanlı başvuru merkezi olmuştur. Bu yeni durum 
acil servislerin gözden geçirilmesine ve yeniden 
tasarlanmasına neden olmuştur. Hastanelerin imkânları 
ve fiziksel alt yapısı farklılık göstereceği için önemli 
olan en ideal yaklaşımı sergileyebilmektir. Ancak bu 
planlamalarda olmazsa olmazlar vardır, ne kadar fiziki 
alan planlaması yapılsa da dikkat edilmesi gereken 
durumlar; tüm personele eğitim verilmesi, personel için 
çalışma saatlerinin yeniden planlanması, gerekli kişisel 
koruyucu ekipmanların temini, bu ekipmanların uygun 
şekilde kullanılması için bilgilendirilme ve eğitiminin 
yapılması, ön triaj hattının oluşturulması, hasta bakım 
algoritmaları hazırlanması,  bilgilendirme broşürlerinin 
oluşturulması ve hasta bakımı yapılan alanlarda 
dezenfeksiyon sürecinin oluşturulmasıdır.

İlk vakanın ülkemizde saptanmasından sonra acil 
servislerde ön triaj uygulamasına geçildi.   Ülkemizde 
hastaların %30’unun ilk başvuru yeri olarak acil servisi 
kullanması nedeniyle ön triajın en büyük avantajı  
COVID şüpheli hastaların ilk başvuru anında izole 
edilecek olmasıdır.  Ön triaj uygulamasında bir doktor 
ve bir hemşire kişisel koruyucu ekipmanlarını giyerek 
uygun mesafeden hastalara sağlık bakanlığının önerdiği 
rehberi uygulamaktadır (Resim 1).

 
Resim 1. Ankara Şehir Hastanesi: Acil Servis Ön Triaj 
ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlarını Giyinmiş Görevlisi

Ön Triaj görevlisi kişisel koruyucu ekipman olarak 
önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu veya gözlük 
giyinmelidir.  Dünya Sağlık Örgütü triaj uygulamasını 
her ülkenin kendi kaynaklarına göre organize etmesini 
önermiştir (2). T.C. Sağlık Bakanlığı Rehberi uyarınca 
hastalara acil servise ilk başvuru anında aşağıdaki 
sorular sorulmaktadır (3).
1- Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı?
2- Öksürüğünüz var mı?
3- Nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntınız var 
mı?
Bu sorulardan herhangi birine yanıt evet ise acil 
servisimizin içinde bulunan COVID alanına hastalar 
yönlendirilir. Eğer bu soruların tümüne cevap hayır ise 
aşağıdaki sorular sorulur.
1. Son 14 gün içerisinde yurt dışında bulundunuz 

mu?
2. Son 14 gün içerisinde ev halkından birisi yurt 

dışından geldi mi?
3. Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi 

birisi solunum yolu hastalığı nedeni ile hastaneye 
yattı mı?

4. Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan COVID-19 
hastalığı tanısı olan birisi oldu mu?

Bu sorulardan herhangi birine yine yanıt evet ise 
acil servisimizin içinde bulunan COVID alanına 
hastalar yönlendirilir (Resim 2). COVID-19 hasta 
bakımının yapıldığı alanlar sarı renkli uyarıcı tabelalar 
ile belirlenmeli ve bu alanlara hastalar kontrollü bir 
şekilde alınmalıdır. Olası vaka tanımına göre şüpheli 
hastaların muayene süreci poliklinkte tamamlandıktan 
sonra  kan, grafi, tomografi  istemleri bu hasta grubu 
için ayrılmış alanlarda yapılır.  Bu işlemlerden sonra 
ayaktan izlem ve yatış kararına kadar geçen sürede 
yüksek olasılıklı hastalar COVID gözlem arenalarına 
alınır. Hasta sürüntü örneği alınması için oluşturulmuş 
bir alanda özel tasarım kabinler aracılığı ile örnek 
alınır. Kayıt ve form işlemleri bu alandaki görevli 
personel tarafından tutulur.

Resim 2. Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis COVID 
Alan Girişi
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Bu soruların tümüne hayır yanıtını veren hasta ise düşük 
riskli olan hastalar için ayrılan alana yönlendirilir. 
Sahada ise aynı sorular komuta kontrol merkezince 
vaka bildirim sırasında hastaya sorulur ve hasta 
hastanemizin ambulans girişinden COVID hastaları 
için ayrılan alana alınır. Ancak SARS-CoV 2 mazisi 8 
aylık olan bir virüstür. Sürekli yeni bilgi akışı devam 
etmektedir. Bunun sonucunda T.C. Sağlık Bakanlığı 
da rehberlerini güncellemektedir. 01.06.2020 tarihli

Tablo 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Rehberine Göre COVID 19 Hasta Tanımlamaları

 KOMPLİKE OLMAMIŞ
HASTA

Solunum sıkıntısı, takipne olmayan
SpO2 > % 93 

Altta yatan ko-morbid* hastalığı olmayan ve 50 yaş altında olan

Başvuruda alınmış kan tetkiklerinde kötü prognostik ölçütü ** 
bulunmayan

Akciğer grafisi ve/veya akciğer tomografisi normal olan hastalar

HAFİF HASTA

Solunum sayısı < 30/dakika olan
SpO2 > % 90 

Altta yatan ko-morbid *hastalığı olmayan ve 50 yaş altında olan,

Başvuruda alınmış kan tetkiklerinde kötü prognostik ölçütü**  
bulunmayan

Akciğer grafisinde veya tomografisinde hafif pnömoni bulgusu olan hasta

AĞIR HASTA

Solunum sayısı > 30/dk

Ağır solunum sıkıntısı (dispne, ekstra solunum kaslarının kullanımı) 

Oda havasında oksijen satürasyonu<%90 (oksijen alan hastada PaO2/
FiO2 < 300) 

* kardiyovasküler hastalıklar, DM, HT, kanser, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere diğer  
immunsüpresif durumlar 
** kan lenfosit sayısı <800/µl veya CRP>40 mg/l veya ferritin >500ng/ml veya D-Dimer >1000 ng/ml, vb

yeni rehber sorgulanması gereken semptomlara boğaz 
ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı 
veya ishal belirtileri de eklenmiştir (4).

Bu sistemin avantajı yüksek riskli ve düşük riskli 
hastaları ayırarak hastalar arası çapraz bulaşı 
engellemektir. Ön triajın kuvvetini arttıran diğer bir 
nokta ise vücut ısısı ölçümüdür. Ankara Şehir Hastanesi 
Acil Servis triajında hem klasik hem de termal kamera 
ile vücut ısısı ölçümü Resim 3’de görülmektedir.

Resim 3. Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Termal Kamera ile Vücut Isısı Ölçümü
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Bu sınıflama laboratuvar ve görüntüleme parametreleri 
içerdiği için acil servise ilk kabul sırasında uygulanması 
zor olacaktır. Ancak ağır hasta kriterleri vital ve fizik 
muayane bulguları içerdiği için bu kriterlere uyan 
hastaların COVID için ayrılmış kırmızı alana alınması 
yerinde olacaktır. 

Hafif COVID 19 şüpheli hastalar damlacık önlemi 
alınarak kapısı kapalı, hasta aralarında 2 metre olacak 
şekilde aynı odada veya gözlem alanında kohort 
yapılabilir veya tek odalara alınmalıdır (2). Ağır hasta 
grubunda her an aeresol yaratan işlem gerekebileceği 
için izole negatif basınçlı izolasyon odasına alınmalıdır 
(Resim 4). 

 Resim 4. Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis COVID
Kırmızı Alan

 Hasta odalarına ve gözlem alanlarına giren kişi sayısı
 sınırlandırılmalıdır (6).  Ayrıca COVID alanlarının fiziki
 olarak sınırlandırmanın yanında belirli bir renklerle
 belirtilerek bu alanların ayrılmasında faydalı olacak ve
diğer kişilerin bu alanlara girmesi engellenecektir

 Resim 5. Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis COVID
Alanlarının Renk Kodları ile Ayrılması

Resim 6. Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisinde 
Uyanık Prone Pozisyonda Hasta Takibi (Fotoğrafın 
kullanımı için hastadan izin alınmıştır.)

Hastalar acil servise başvurduktan sonra COVID 19’un 
en önemli bulgularından biri olan hipoksi açısından 
değerlendirilmelidir. Oksijen saturasyonu % 90 ve 
altında olan hastalara destek O2 tedavisi başlanmalıdır 
(7, 8). Tercihen nazal kanül ve üstüne maske takılmalıdır. 
Ancak 6L/dk’dan fazla oksijen ihtiyacı olan hastalar 
için rezervuarlı maskeler tercih edilmelidir. Hastalara 
saturasyon takibi yapılmalı ve hiperoksiden kaçınmak 
için saturasyon %90-96 arasında tutulmalıdır. Bu 
destek oksijen terapisine rağmen hipokside iyileşme 
saptanamayan ancak entübasyon ihtiyacı olan 
hastalarda Yüksek Akımlı Oksijen Terapisi (YAOT) 
tercih edilmelidir. Yüksek akımlı oksijen kanülünün 
üstüne yine hastaya tıbbi maske takılmalıdır. NIMV 
aerosol oluşturan bir işlem olacağı için YAOT yoksa 
tercih edilmelidir (6,8). COVID 19’un yagın bulgusu 
olan bilateral infiltrasyonu bulunan ve hipoksisi olan 
hastalarda uyanık prone pozisyonu uygulanabilir (9) 

(Resim 6). Bütün bu müdahalelere rağmen hipoksisi 
düzelmeyen hastalar aerosol koruyucu önlemler 
alınarak entübe edilmelidir. Entübe edilen hastalarda 
başlangıç ventilatör ayarları Tidal volum 4 - 8 ml/ideal 
kg ve Plato basıncı < 30 cmH2O olarak ayarlanmalıdı 
(10). 
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COVID 19 hastalarının tedavisinde bir diğer nokta 
ise sıvı tedavisidir. Gereğinden fazla sıvı tedavisi 
oksijenizasyonu kötüleştirebilir. Dengeli solusyonlarla 
hastayı övolemik tutmak önemlidir. Eğer hastada 
vazopressör ihtiyacı varsa öncelikli kullanacağımız 
ajan norepinefrin olmalıdır. Hedef ortalama arteryel 
basınç ise 60-65 mmHg olmalıdır (6).

Acil Servis yapısı şimdiye kadar bu boyutta bir 
pandemi ile karşılaşmamıştır. Pandemi öncesi 
günlük rutinde de kriz durumlarına karşı yapısal ve 
organizasyonel durumlara acil servis çalışanlarının 
hızlıca adapte olma yeteneği pandemiye yanıtı 
hızlandırmıştır.
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1. Giriş

  Yeni koronavirus hastalığına (Coronavirus disease 2019, COVID-19) yol açan şiddetli akut solunum yolu 
sendromu Coronavirus 2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2), Coronaviridae 
ailesinin Betacoronavirus cinsi, Sarbecovirus türü içinde sınıflandırılmaktadır. SARS-CoV-2 zarflı, sferikal 
yapıda, yaklaşık 100-160 nm büyüklüğünde, pozitif-polariteli tek sarmallı bir RNA virüsüdür.  Virüs genomu 
29903 nükleotidden oluşmaktadır ve 11 open reading frame (ORF) bölgesi bulundurur. Genom yapısal proteinler, 
yapısal olmayan proteinler (nonstructural proteins 1-16; nsp1-16) ve aksesuar proteinleri (ORF3a, ORF6, ORF7a 
ve b, ORF8, ORF10) kodlamaktadır (Şekil 1). Spike (S), envelope (E), membrane (M) ve nükleokapsit (N) olmak 
üzere dört yapısal protein bulunmaktadır (1, 2).

SARS-CoV-2 insanlarda ilk olarak 2019 yılının Aralık 
ayında Çin’in Wuhan kentinde tanımlandı (3). Hızla 
yayılarak 213 ülkeyi etkileyen pandemiye neden oldu. 
Haziran 10, 2020 tarihine kadar toplam 7325401 vaka, 
413749 ölüm bildirildi (4). Virüs öncelikle enfekte 
kişilerin konuşma, öksürme veya hapşırması esnasında 
ürettikleri solunum damlacıklarıyla yayılmakta 
ve bunlarla yakın mesafede olan kişilerin ağız ve 
burnuna veya inhalasyonla akciğerine ulaşmaktadır (5). 
Enfekte olan bireyler arasında yayılma hızı oldukça 
yüksektir. Bir kişinin 2-4 kişiyi enfekte edebilmesi 
mümkündür(6). Klinik belirtiler ortaya çıkmadan 
önceki inkübasyon süresi 5-7 gün olmakla birlikte 
bazen 14 güne uzayabilmektedir (7). Enfekte kişiler 
klinik belirtiler ortaya çıkmadan 1-2 gün öncesinden 
başlayarak semptomlar kayboluncaya kadar virüsü 
yayabilmektedir (8). Ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal 
en fazla görülen klinik belirtilerdir. Ortalama ölüm 
oranı %3’tür (6, 9). Virüsle enfekte olan kişilerin yaklaşık 
%25’i asemptomatik olmakta ve bunlar da virüsün 
yayılmasına katkıda bulunmaktadır (10).

2. MOLEKÜLER TANI

 2.1. Moleküler çalışmalar için örneklerin alınması, 
saklanması ve transferi: Örneklerin seçilmesi, geçerli 
yöntemlerle alınması, saklanması ve laboratuvara 
uygun koşularda transferi kullanılacak olan tanı testinin 
performansını belirleyen en önemli faktörlerdendir. 

Yetersiz veya uygun olmayan örnek alma, saklama 
ve taşıma yanlış test sonuçları alınmasına neden 
olmaktadır. Örnekler standart örnek toplama 
yöntemlerine göre, eğitimli kişilerce alınmalıdır (11,12). 

Örneklerin seçilmesi: COVID-19 tanısı için her 
hastadan en az bir solunum yolu örneği incelenmelidir. 
Ayaktan hastalarda nazofarengeal ve orofarengeal 
sürüntü veya yıkantısı gibi üst solunum yolu (ÜSY) 
örnekleri, daha şiddetli solunum hastalığı olan 
hastalarda mümkün ise balgam ve/veya bronkoalveoler 
lavaj veya endotrakeal aspirat gibi alt solunum 
yolu (ASY) örnekleri alınmalıdır (11). Dünya sağlık 
örgütünün son güncellemesinde, bütün COVID-19 
şüphesi olan vakalar için öncelikle ÜSY örneklerinin 
ile test edilmesi, klinik şüphe devam ediyor ve ÜSY 
ile yapılan rRT-PCR negatif olduğu durumda ASY 
örneğinin incelenmesi önerilmektedir (13). Rutin tanıda 
kullanılmamakla birlikte SARS-CoV-2, kan ve dışkı 
örneklerinde de saptanabilir  (14). Postmortem çalışmalar 
için akciğer dokusu alınabilir (11). 

Orofarengeal ve nazofarengeal sürüntü örnekleri 
yalnızca naylon veya Dacron® gibi sentetik uçlu 
eküvyonla alınmalıdır. Kalsiyum aljinat çubukları 
ve pamuktur uçlu ahşap eküvyonlar tavsiye edilmez. 
Alınan sürüntü örnekleri hemen 2-3 mL viral taşıma 
ortamı (VTM) içeren steril tüplere yerleştirilmelidir 
(12,13).
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Örnek tipi Örnek alım zamanı

 Test
 edilinceye
 kadar
 saklama
koşulları

 Transfer
 süresine göre
 sevkiyat için
önerilen sıcaklık

Yorum

 Nazofarengeal ve
Orofarengeal sürüntü

Hasta

*Klinik belirtiler  
olduğunda

*Hastalığın geçtiğini 
kontrol etmek  için  
tekrar örnekler  
alınabilir.

Semptomları olan hasta-
lar veya COVID-19 süp-
hesi yüksek olan asemp-
tomatik kişlerle temas 
öyküsü olanlar

*Dökümante edilen en 
son temasın inkübasyon 
süresi içinde

2-8 °C 2-8 °C ≤5 gün

-70 °C (kuru buz) 
>5 gün

Viral yükü artırmak için 
nazofarengeal ve orofaren-
geal sürüntü örneklerinin 
birlikte alınması ve tek bir 
VTM içerisine konulması 
önerilir.

Bronkoalveolar lavaj

2-8 °C 2-8 °C ≤2 gün

-70 °C (kuru buz) 
>2 gün

 Patojenin dilüsyonu 
dikkate alınmalı

 Ağır vakalar için önemli
bir örnektir

 Endotrakeal aspirat,
 nazofarengeal veya
nazal yıkantı/aspirat

2-8 °C 2-8 °C ≤2 gün

-70 °C (kuru buz) 
>2 gün

-

Balgam

2-8 °C 2-8 °C ≤2 gün

-70 °C (kuru buz) 
>2 gün

 Örneğin alt solunum
 yollarından alındığından
emin olunmalıdır

 Akciğer biyopsi veya
otopsi materyali

2-8 °C 2-8 °C ≤1 gün

-70 °C (kuru buz) 
>1 gün

 Postmortem tanı için 
değerlidir

Serum/Tam kan

2-8 °C 2-8 °C ≤5 gün

-70 °C (kuru buz) 
>5 gün

-

Dışkı

2-8 °C 2-8 °C ≤5 gün

-70 °C (kuru buz) 
>5 gün

Gastrointestinal  
enfeksiyonu ekarte etmede 
önemli bir örnektir

İdrar 2-8 °C

2-8 °C ≤5 gün

-70 °C (kuru buz) 
>5 gün

-

Örneklerin saklanması: Örnekler alındıktan sonra hemen çalışılamayacak ise 72 saate kadar 2-8° C’de tutulabilir. 
RNA ekstraksiyonu daha fazla gecikecekse örnekler -70° C veya daha düşük sıcaklıkta saklanabilir. Ekstrakte 
edilmiş nükleik asit -70° C veya daha düşük sıcaklıkta saklanmalıdır (12).
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Örneklerin transferi: Virüs saptamak amacıyla 
toplanan örnekler mümkün olan en kısa sürede 
laboratuvara ulaştırılmalıdır. Laboratuvara kısa sürede 
gönderilecek olan örnekler 2-8° C’de saklanabilir ve 
buz paketinde (2-8° C’de) test çalışılacak merkeze 
gönderilebilir. Laboratuvara göndermede uzun süreli 
bir gecikme olması muhtemel olduğunda, örneklerin 
VTM konulması önerilmektedir. Daha fazla gecikme 
olacak ise örnekler -20° C veya ideal olarak -70° C’de 
dondurulabilir ve kuru buz üzerinde gönderilebilir. 
Örneklerin tekrar tekrar dondurulup çözülmesini 
önlemek önemlidir. (11,12).

COVID-19 tanısı için Dünya sağlık örgütünün önerdiği 
klinik örnekler, saklama ve transfer koşullarıyla ilgili 
özet bilgi Tablo 1’de verilmiştir. 

Şekil 2. COVID-19 şüpheli veya doğrulanmış vakalardan örnek alınması, paketlenmesi ve gönderilmesi için 
gerekli malzemeler (Kaynak 11’den modifiye edilmiştir).
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Örnekler uygun şekilde paketlenmeli, işaretlenmeli 
ve üçlü biyolojik örnek transfer sistemi kullanılarak 
laboratuvara gönderilmelidir. Kişisel koruyucu 
önlemleri almış personelce içerisine klinik örnek 
konulmuş VTM tüpünün ağız çevresi parafilmle 
sarıldıktan sonra, tüpün etrafı absorban materyal ile 
kaplanır ve 50 ml’lik bir falkon tüpü gibi ikinci bir 
taşıyıcı içerisine yerleştirilir.  İkinci taşıyıcı sert, 
dondurulmuş jel paketi ile sarıldıktan sonra uygun bir 
dış taşıyıcı içerisine konur. Dış taşıyıcı üzerinde gerekli 
bilgiler (gönderici ve alıcı bilgileri, biyolojik örnek 
kategori B) yazılarak uygun koşullarda transferi sağlanır 
(11,12).  Şekil 2’de örneklerin alınması ve paketlenmesi 
için gerekli malzemeler gösterilmiştir.

2.2. Moleküler çalışmalar için alınması gereken 
güvenlik önlemleri (11,12,15).

• Klinik örnekler ve pozitif kontroller potansiyel 
olarak enfeksiyöz kabul edilmeli, örneklerin 
alınması, paketlenmesi, laboratuvara gönderilmesi 
ve işlenmesi sırasında kişisel koruyucu önlemler 
alınmalıdır. Bireyi ve çevreyi korumak için maske, 
eldiven, gözlük, önlük, bone, galoş, el antiseptiği, 
sabun ve su gibi kişisel koruyucu ekipmanlar 
bulundurulmalı, uygun enfeksiyon kontrol kuralları 
takip edilmelidir.

• Reaktiflerin ve hasta örneklerinin kullanıldığı 
alanlarda yemek-içmek, sigara içmek ve kozmetik 
uygulamak gibi işlemler yapılmamalıdır.

düzenlemelerine uygun olarak yapılmalıdır.
• Canlı virüs içeren örneklerin tüm işlemleri 

Sınıf II (veya üstü) biyogüvenlik kabinlerinde 
yapılmalıdır.

• Moleküler çalışmalar için BSL-2 veya eş 
değer koşullar yeterliyken, virüsün kültürüne 
yönelik tüm işlemler BSL-3 koşullarında 
yapılmalıdır.

• Moleküler testleri çalışırken eldiven, göz 
koruması ve laboratuvar önlüğü gibi kişisel 
koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

• Amplikonlara bağlı hatalı pozitif sonuçların 
önüne geçmek için laboratuvarda tek yönlü iş 
akışı uygulanmalıdır.
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2.3. Moleküler tanıda kullanılan nükleik asit 
amplifikasyon test (NAAT)’leri: Mevcut durumda 
viral RNA’nın rRT-PCR yöntemiyle amplifikasyonu, 
tanıda yaygın olarak kullanılan bir NAAT’dir. 
Klinik örneklerde SARS-CoV-2’nin RNA’sını 
saptamak amacıyla kullanılan rRT-PCR testi, klinik 
ve epidemiyolojik kriterlere göre SARS-CoV-2 
enfeksiyonu düşünülen veya doğrulanmış ve/veya 
şüpheli vakalarla teması olan kişilerden alınan üst ve 
alt sonunum yolu örneklerinde virüse spesifik gen 
bölgelerini çoğaltarak tanı koymaktadır (15). 

Gerçek zamanlı RT-PCR tanı testlerinde virüsün E, 
N, S, ORF1ab ve RNA-dependent RNA polymerase 
(RdRp), ORF1b-nsp14 gibi farklı genleri hedef 
olarak seçilmektedir (12,16,17). Klinik örneklerden 
RNA izolasyonunu takiben ilk işlem olarak revers-
transkripsiyonla viral RNA’nın cDNA’ya çevrilmesi 
gerçekleştirilmektedir. Sonraki aşamada uygun ileri 
ve geri primerler ve prob kullanılarak amlifikasyon 
yapılmaktadır. Amplifikasyon esnasında reaksiyona 
katılan probların yıkılması sonucu oluşan floresan 
sinyaller toplanır. Döngü sayısı arttıkça toplanan 
sinyaller artmaktadır. Sonuçta kullanılan ısı döngü 
cihazları döngü sayısına göre artış gösteren sinyalleri 
kullanarak bir grafik oluşturmaktadır. Bu grafikler 
yardımıyla örneklerde sinyal artışının olup olmadığını 
ve kaçıncı döngüde sinyal artışının eşik değeri (a cycle 
threshold: Ct) geçtiği belirlenmektedir. Klinik örnekte 
bulunan virüs yüküne bağlı olarak farklı Ct değerleri 
elde edilmektedir (15). Virüs yükü fazla olan örneklerde 
Ct değerleri daha düşük sayılarla (15-25 gibi) ifade 
edilirken, virüs yükü az olan örneklerin Ct değerleri 
yüksek sayılarla (26-35 gibi) ifade edilmektedir.

Sonuçların değerlendirilebilmesi için her çalışmada 
pozitif, negatif ve iç kontrollerin bulundurulması 
gerekmektedir.  Pozitif kontrol olarak SARS-
CoV-2’nin in-vitro ortamda sentezlenmiş RNA’sı 
kullanılmaktadır(15). Negatif kontrol olarak kit 
tarafından herhangi bir öneride bulunulmamış ise 
steril distile su kullanılabilir. Tanı amaçlı oluşturulan 
kitlerde amplifikasyon tüpünün içerisinde herhangi bir 
inhibitör olmadığından emin olmak için bir iç kontrol 
(internal control) bulunmaktadır. İç kontrol olarak 
çoğunlukla insan RNAaz P geni kullanılmaktadır. 
Böylece bir örnek için tasarlanmış olan amlifikasyon 
tüpünün içerisinde SARS-CoV-2 için spesifik olan bir 
çift primer ve bir prob yanında, insan RNAaz P geni 
için tasarlanmış primerler ve prob da bulunmaktadır. 

Test sonuçları değerlendirilirken öncelikle her bir hasta 
için iç kontrol geninde amplifikasyonun olmasına 
bakılır. Bunun pozitif olması durumunda klinik örnek 
sonucu değerlendirmeye alınır. İç kontrol pozitif 
olduğunda klinik örnek pozitif veya negatif olabilir. Bu 
sonuç olduğu gibi raporlanır. İç kontrolü negatif çıkan 
hasta örneklerinin negatif sonuçları inhibitör kaynaklı 
hatalı negatiflik olabileceğinden testin yeni bir örnekle 
tekrarlanması gerekmektedir (11,12).

2.3.1.NAAT Test sonuçlarının yorumlanması: 

SARS-CoV-2 RNA’si, enfeksiyon süresince, alt ve üst 
solunum yolu örneklerinde genellikle saptanmaktadır. 
Pozitif NAAT sonucu COVID-19 enfeksiyonuna işaret 
eder. Fakat bakteriyel enfeksiyonu veya diğer virüslerle 
ko-enfeksiyonu dışlamaz. Saptanan ajan klinik tablonun 
kesin nedeni olmayabilir. Negatif sonuçlar COVID-19 
enfeksiyonunu elimine etmez ve tedavi veya diğer hasta 
yönetimi kararları için tek veri olarak kullanılmamalıdır. 
Bu sonuçlar klinik bulgular, hasta öyküsü ve 
epidemiyolojik verilerle birlikte değerlendirilmelidir (15).

Bilinen SARS-CoV-2 virüs dolaşımı olmayan bölgelerde 
NAAT ile bir vakanın laboratuvar doğrulaması için 
aşağıdaki kriterlerden birisi olmalıdır (11,13):

1) SARS-CoV-2 genomundaki en az iki farklı 
gen bölgesi için NAAT testinin pozitif olması. Bu 
bölgelerden en az bir tanesinin SARS-CoV-2 için 
spesifik olduğu valide edilmiş deneyle gösterilmiş 
olmalıdır. Aynı dönemde insan popülasyonunda 
SARS-benzeri diğer virüslerin dolaşımda 
olmadığından emin olunmalı, pozitif sonucun SARS-
CoV-2 veya SARS-benzeri koronavirüsler için spesifik 
olup olmadığı tartışması bertaraf edilmelidir, veya 

2) NAAT ile Betacoronavirus varlığı gösterildikten 
sonra,  tam genom sekansı veya kısmı genom sekansı 
ile SARS-CoV-2 varlığı doğrulanmalıdır.
Uyumsuz sonuçlar çıktığında yeni örnek alınmalıdır. 
Mümkün ise orijinal örnekten veya NAAT testi pozitif 
çıkan amplikonlardan ve ayrıca farklı bir hedef bölgesinin 
çoğaltılmasıyla elde edilen ürünlerden sekans çalışması 
yapılmalıdır. Beklenmedik sonuçların uluslararası 
referans laboratuvarda doğrulanması sağlanmalıdır.

Bilinen SARS-CoV-2 dolaşımı olan bölgelerde NAAT 
ile bir vakanın laboratuvar doğrulaması için virüse 
spesifik tek bir hedef genin rRT-PCR ile taraması gibi 
basit bir algoritma kullanılabilir. Bir veya daha fazla 
olumsuz sonuç SARS-CoV-2 enfeksiyonu olasılığını 
ortadan kaldırmaz. Enfekte bir kişide aşağıdakiler de 
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dahil olmak üzere bir dizi faktör olumsuz sonuçlara 
neden olabilir (11,13):
• Örnek kalitesinin yetersizliği (az hasta materyali 

içermesi)
• Örneğin uygun olmayan zamanda toplanması 

(örnekler enfeksiyonun çok erken veya çok geç 
evresinde toplanmış olabilir) 

• Örneğin saklanma ve gönderilme koşullarının 
uygun olmaması

• Yöntemsel problemlerin olması; hedef gen 
bölgesinde mutasyon veya PCR inhibisyonu gibi.

SARS-CoV-2 enfeksiyonundan yüksek olasılıkla 
şüphelenilen hastanın özellikle üst solunum yolu 
örneğinden negatif sonuç alınması durumunda, mümkün 
ise alt solunum yolu örneği ile test tekrarlanmalıdır. Her 
bir NAAT iç ve dış kalite kontrol örnekleriyle birlikte 
çalışılmalıdır. 

2.3.2. NAAT’lerinin özgüllük ve duyarlılıkları: 
Moleküler tanıda kullanılan testlerin özgüllük 
ve duyarlıklarının belirlenmesi ve validasyon 
çalışmalarına ihtiyaç vardır. Ne yazık ki mevcut 
durumda bu özellikler araştırılırken karşılaştırmada 
kullanılabilecek ‘altın standart’ bir parametre yoktur. 
rRT-PCR bazlı NAAT’lerinin özgüllüğünde herhangi 
bir problem bulunmamaktadır. SARS-CoV-2 dışındaki 
Coronavirus’lar ve diğer solunum yolu virüslerle 
yapılan çalışmalardan çapraz reaksiyon bildirilmemiştir 
(17-19).

Ticari olarak geliştirilmiş ve tanıda kullanılan 
NAAT’lerin pozitif sonuç verebilmeleri için gerekli 
olan en düşük saptama limiti (limit of detection, 
LOD)’nin ne olduğunun bilinmesi önemlidir.  En 
düşük saptama limiti çalışmaları, kullanılan NAAT 
ile SARS-CoV-2 RNA’sının saptanabilir en düşük 
konsantrasyonunu belirler; bu değerde olan örneklerin 
yaklaşık %95’i gerçek pozitiftir. Uygulamada olan 
birçok ticari kit için LOD değerleri 1 kopya/reaksiyon 
ile 1000 kopya/reaksiyon arasında değişmektedir (20). 
LOD değerlerinin bu kadar geniş aralıkta olmasında 
etkili olabilecek faktörlerden birisi kullanılan hedef gen 
bölgesidir. Viral E geninin hedef olarak kullanıldığı 
nCoV-IP/E-Sarbeco rRT-PCR kitinin LOD değeri 
reaksiyon başına 100 kopya RNA genomuna denk 
gelmektedir, bu sayıda RNA varlığında her zaman 
pozitif sonuç alınmaktadır. Bu testin özgüllüğü 
birçok solunum yolu virüsleriyle test edilmiş ve 
hiç birisiyle hatalı pozitif sonuç alınmamıştır (15).

Sarbecovirus spesifik E geni ve SARS-CoV-2 spesifik 
N geni birlikte kullanıldığında LOD değeri <25 kopya/
reaksiyon olarak saptanmıştır (16). Başka bir çalışmada; 
RdRp/helikaz, S ve N gen bölgelerini hedef alan üç ayrı 
rRT-PCR yöntemi kullanılarak, farklı gen bölgelerine 
göre LOD değerleri karşılaştırılmıştır. En düşük LOD 
değeri RdRp/helikaz geninin kullanıldığı reaksiyonda 
alınmış (LOD: 11. 2 RNA kopya/reaksiyon) bunu 
N gen bölgesi (LOD: 21. 3 RNA kopya/reaksiyon) 
izlemiştir (17). 

Tablo 2’de rRT-PCR testlerinde kullanılan hedef gen 
bölgelerine göre LOD değerleri verilmektedir.

NAAT’lerinin performansı test edilen örnek tipi, 
enfeksiyonun evresi ve şiddeti, alınan örneğin uygunluğu 
ve kullanılan rRT-PCR testinin güvenilirliğine bağlı 
olarak değişebilmektedir (Şekil 3). İlk rRT-PCR 
uygulamalarında bu testin toplam pozitiflik oranı %30-
60 olarak rapor edilmiştir (23). COVID-19 tanı testlerinin 
doğruluğunun sistematik bir şekilde gözden  geçirildiği 
bir derlemede,  %2 ile %29 arasında (%71-98 duyarlılık) 
yanlış negatif oranlar kaydedilmiştir (24). 
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Tablo 2. Kullanılan Hedef Gene Göre rRT-PCR İle 
Saptanabilen LOD Değerleri.

 Hedef
gen *LOD Kaynaklar

RdRp-P2 3.8 kopya/reaksiyon 20 (Corman)

RdRp-Hel
11.2 kopya/reaksiyon

1.8 X100 TCID50/mL

17 (Chan)

RdRp-P2 1.8X101 TCID50/mL 17 (Chan)

S
1.8 X100 TCID50/mL

3.8 kopya/reaksiyon

17 (Chan)

19 )Van Kasteren)

E

5.2 kopya/reaksiyon

3.8 kopya/reaksiyon

0.91 kopya/reaksiyon

20 (Corman)

19 )Van Kasteren)

N

21.3 kopya/reaksiyon

1.8 X100 TCID50/mL

4.8 kopya/mL

21 kopya/reaksiyon

17 (Chan)

19 )Van Kasteren)

16 (Ishige)

 Orf1ab
&RdRp

23 kopya/reaksiyon

3.1 kopya/reaksiyon
19 )Van Kasteren)

Orf1ab 1 kopya/reaksiyon 21 (Loeffelholz)
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Pozitiflik oranı büyük ölçüde numunenin toplandığı zamana ve alındığı yere bağlıdır (25,26). Yapılan bir çalışmada 
sekizinci günden önce toplanan solunum yolu örneklerinde RNA pozitifliği %66.7 (58/87) iken, 8-14. günlerde 
%54 (67/124) ve 15-39. günlerde ise  %45.5’e (25/55) düştüğü gösterilmiştir (27). Diğer bir çalışmada, rRT-PCR 
duyarlılığının örneklere göre değiştiği, bronkoalveoler lavaj örnekleri için %93, balgam için %72, burun sürüntüleri 
için %63 ve boğaz sürüntüleri için sadece %32 olduğu gösterilmiştir (28).

Şekil 3. COVID-19 semptomları başladıktan sonra virüs saptanabilen günler (A, dikey eksende verilen 
sayılar) ve virüs yükünün (B, dikey eksendeki sayılar: log10 kopya/mL) örnek tipleri ve hastalık şiddetine 
göre dağılımı  (Kaynak 29’dan modifiye edilmiştir).
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Üst solunum yolu örneklerinde PCR pozitifliği 
semptomların ilk günlerinde (ilk hafta) yüksek iken 
ilerleyen günlerde gittikçe azalmaktadır (27). COVID-19 
pnömoni tanısı konmuş, hastalığı ağır ve orta düzeyde 
geçirenlerden alınan balgam, burun ve boğaz sürüntüsü 
örneklerinde rRT-PCR pozitifliklerinin karşılaştırıldığı 
çalışmada; hastalık başladıktan sonraki ilk yedi gün 
içerisinde en yüksek pozitiflik balgam örneklerinden 
alınmış (ağır vakalar için %88.9, orta vakalar için 
%82.2) bunu burun sürüntüsü (%73.3 ve %72.1), sonra 
boğaz sürüntüsü (%60.0 ve %61.3) izlemiştir. Hastalık 
başladıktan sonraki 8-14. günlerde alınmış örneklerde 
de balgam en yüksek pozitiflik (ağır vakalar için %83

Balgam ve boğaz sürüntü örneklerinde virüs 
yükünün semptomlar başladıktan 5-6 gün sonra 
pik seviyeye (104-107 kopya/mL) çıktığı, balgam 
örneklerinin genel olarak daha yüksek virüs yüküne 
sahip olduğu gösterilmiştir.  Ortalama virus yükünün 
boğaz sürüntü örnekleri için 7.99x104 kopya/mL, 
balgam için 7.52x105 kopya/mL ve genel olarak 
hastalığın başlangıcında  ‐1x106 kopya/mL olduğu 
kaydedilmiştir.  Ayrıca solunum yolu örneklerine 
göre virüs yükü düşük olmakla birlikte bazı hastaların 
dışkı örneklerinden de pozitif sonuçlar alınmıştır (31).  
Damlacık dijital PCR (ddPCR) ve rRT-PCR (ORF1ab ve 
N genleri çoğaltılmakta) yöntemlerinin karşılaştırıldığı 
bir çalışmada da balgamdaki ortalama viral yükün 
(17429 ± 6920 kopya/test) boğaz (2552 ± 1965 kopya/
test) ve burun sürüntülerinden (651 ± 501 kopya/
test ) anlamlı derecede yüksek olduğu gösterilmiştir. 
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Tablo 3. COVID-19 Pnömonisi Olan Hastaların Solunum Yolu Örneklerinde NAAT Pozitiflik Oranları. 

Örnek toplama tarihi Örnek tipi COVID-19 pnömonisi
Orta Ağır

0-7. gün

Pozitiflik (n/N,%) 

Boğaz

 Burun

Balgam

12/20 (60)

11/15 (73.3)

8/9 (88.9)

46/75 (61.3)

147/204 (72.1)

37/45 (82.2)

8-14.gün

Pozitiflik (n/N,%)

Boğaz

 Burun

Balgam

18/36 (50)

34/47 (72.3)

15/18 (83.3)

8/27 (29.6)

96/179 (53.6)

32/43 (74.4)

≥15 gün

Pozitiflik (n/N,%)

Boğaz

 Burun

Balgam

14/38 (36.8)

17/34 (50)

11/18 (61.1)

1/9 (11.1)

6/11 (54.5)

3/7 (42.9)

orta vakalar için %74) vermiştir. Bunu ağır vakalarda 
%72 ve orta vakalarda %53 pozitiflik oranlarıyla 
burun sürüntüsü takip etmiştir. İlginç olarak 8-14. gün 
örneklerinde boğaz sürüntü örneklerindeki pozitiflik 
ağır vakalar için %50, orta vakalar için %29.6 
olarak kaydedilmiştir. On beş ve sonraki günlerde 
balgam (%42.9-61.1) ve burun sürüntü (%50-54.5) 
örneklerindeki yüksek pozitiflik devam ettiği halde 
boğaz sürüntü örneklerindeki pozitiflik % 11-36.8’e 
düşmektedir. Bu çalışmada yalnızca ağır vakalardan 
alınan bronkoalveolar lavaj örneklerindeki pozitiflik 
8-14. gün içerisinde %100 (12/12) iken, ≥15 günde 
alınan örneklerde %78.6 (11/14) olarak raporlanmıştır 
(Tablo 3) (30). 

İlaveten hastalığın erken dönemi ve ilerlemiş evrelerinde 
balgamda saptanan viral yükün iyileşme dönemine 
göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur  
(46800 ± 17272 vs 1252 ± 1027, p < 0.001) (16).

2.3.3. NAAT’lerinin sınırlamaları (21,29,30,32):

• COVID-19’un erken doğru tanısı, hasta yönetimi 
yanında doğrulanmış vakaların virüsü daha fazla kişiye 
bulaşmasını engellemek için de önemlidir. Ancak, %100 
doğru sonuç veren hiçbir test yoktur. Pozitif sonuçlar 
çok yüksek olasılıkla hastada COVID-19 enfeksiyonu 
olduğu anlamına gelmektedir. Fakat boğaz ve 
nazofarengeal sürüntü örneklerinden yapılan NAAT’leri 
hatalı negatif sonuçlar verebilmekte, elde edilen negatif 
sonuç  COVID-19 enfeksiyonunu dışlamamaktadır.  
NAAT başlangıçta negatif ise, sonraki günlerde örnek 
toplanmaya ve test edilmeye devam edilmelidir.
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• FDA tarafından onaylanmış test kitlerinde dahi 
LOD değerleri oldukça farklılık göstermektedir. 
Bu nedenle erken tanı ve tedavisi elzem 
olan çok sayıda COVID-19 vakasının tanısı 
konulamamaktadır. 

• COVID-19 tanısına yönelik onay almış olan 
rRT-PCR testinin performansı yalnızca üst ve alt 
sonunum yolu örnekleriyle sınırlıdır.

• Negatif sonuçlar COVID-19 enfeksiyonunu 
elimine etmez, tedavi veya diğer hasta yönetimi 
kararları için tek başına kullanılmamalıdır. 

• COVID-19‘un neden olduğu enfeksiyon sürecinde 
viral yükün pik zamanı ve optimum örnek tipleri 
halen belirlenmemiştir. Pozitif sonuç alabilmek 
için aynı hastadan değişik zamanlarda farklı tip 
örnekler alınabilir. 

• Örneklerin toplanması, transferi ve işlenmesi 
sırasında uygun olmayan işlemler yapılmış ise 
hatalı negatif sonuç alınmaktadır. 

• Amplifikasyon tüpünde inhibitörlerin bulunması 
veya yeteri kadar virüs bulanmaması durumunda 
hatalı negatiflikler olabilmektedir. 

• RT-PCR testlerinin pozitif ve negatif prediktif 
değerleri büyük ölçüde prevalansa bağlıdır. 
Hastalığın prevalansı yüksek olduğunda, hatalı 
negatif test sonuçları daha olasıdır.  Prevalans orta 
ile düşük olduğunda yanlış pozitif test sonuçları 
daha olasıdır. Yüksek prevelansa sahip olan 
popülasyon için geliştirilmiş ve valide edilmiş 
olan testler, düşük prevelansa sahip toplumlara 
uygulandığında duyarlılıkları düşük olacaktır. 

• Virüs rRT-PCR için hedef olarak kullanılan 
gen bölgesinde mutasyon geçirirse, COVID-19 
tespit edilemeyebilir veya daha düşük oranda 
saptanabilir.

• Viral RNA’nın saptanması, enfeksiyöz virüsün 
varlığı veya COVID-19’un klinik semptomları 
için neden olduğunu göstermeyebilir.

• COVID-19  tedavisini takip için NAAT’nin 
performansı belirlenmemiştir

• Kan veya kan ürünlerinde SARS-CoV-2 varlığını 
test etmek için rRT-PCR testinin performansı 
bilinmemektedir. 

2.4.Viral genomu sekans analizi

Sekans çalışmalarının COVID-19’un rutin tanısında 
yeri yoktur. Ancak, aşağıdaki durumlarda yardımcı 
olmaktadır: 

• COVID-19 tanısı için tanı testleri tasarlamak.

• Özellikle COVID-19 vakalarının yeni görülmeye 
başlandığı bölgelerden alınan rRT-PCR test 
sonuçlarının doğrulanması ve virüs varlığının 
onaylanması.

• Tanı testleri de dahil olmak üzere, tedavi 
ve koruyucu önlemlerin performansını 
etkileyebilecek viral genom mutasyonlarının 
izlenmesi.

• Virüsün moleküler epidemiyolojisinin izlenmesi. 
Virüs tam genom dizisinin belirlenmesi moleküler 
epidemiyolojik çalışmalar için önemlidir. Devam 
eden salgını izlemek ve potansiyel müdahale 
seçeneklerini belirlemek için gereklidir.

Mutasyon analiz çalışmaları: Mutasyon analiz 
çalışmaları virüsün biyolojik karakterizasyonu, viral 
ilaç direncinin izlenmesi, immün yanıttan kaçış ve 
patogenezle ilişkili mekanizmaların anlaşılması 
için yararlıdır. İlaveten viral mutasyon çalışmaları 
yeni aşılar, anti-viral ilaçlar ve tanı sistemlerinin 
geliştirilmesi için de kritik öneme sahiptir (33,34). 

İnsan SARS-CoV-2 virüsünün tam genom sekans 
verilerinin analizi virüsler arasında %99.99 (%99.91-
100) oranında nükleotid, %99.99 (%99.79-100) 
oranında aminoasit düzeyinde homoloji olduğunu 
göstermektedir (33). Ancak çoğunlukla S, N ve Orf3a 
genleri olmak üzere, virüsün ORF1ab, ORF8, E ve 
M gibi pek çok gen bölgesinde de mutasyonlar tespit 
edilmektedir (36,37).  Özellikle virüsün konak hücre 
reseptörü olan ACE-2’ye bağlanmasında rol alan 
S genindeki mutasyonlar yakın takibe alınmıştır. 
Yapılan bir çalışmada; SARS-CoV-2’nin reseptöre 
bağlanma domeininde (RBD) Val-Lys417 mutasyonu 
saptanmıştır. SARS-CoV-2 RBD’inde bulunan Lys417 
aminoasidi, ACE-2’nin  Asp30 aminoasidi ile güçlü 
elektrostatik etkileşime girmekte ve Lys417 mutasyonu, 
ACE-2 ile etkileşimde kritik öneme sahiptir.  SARS-
CoV-2’deki RBD-ACE-2 etkileşimi, SARS-CoV-
ACE-2 etkileşiminden daha güçlüdür. Bu durumun 
SARS-CoV-2’nin SARS-CoV’dan daha yüksek hızda 
yayılma hızına sahip olmasında etkili olabileceği ileri 
sürülmektedir (38).

SARS-CoV-2 virüsünün S proteinindeki mutasyonların 
geniş coğrafik alan ve zaman aralığına dağılım gösterdiği, 
bu mutasyonların virüsün yayılmasına  ve tedaviden 
kaçışına yardımcı olabilecek avantajlar sağladığı 
vurgulanmıştır. Spike D614G mutasyonu önemli bir 
endişe kaynağıdır. Şubat ayının başında Avrupa’da 
yayılmaya başlayan bu mutasyonun girdiği her yeni 
bölgede hızla baskın hale geldiği kaydedilmiştir (39). 
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Türkiye’den GISAID’de girilmiş olan SARS-CoV-2 
tam genom örneklerinin S gen bölgesiyle ilgili 
mutasyon analizlerinde genomların çoğunda (38/61, 
%61) D614G değişimi (614. kodonda aspartik asit (D) 
yerine glisin (G) gelmesi) kaydedilmiştir (34GISAID, 
2020).  S gen bölgesinde saptanan diğer mutasyonlar 
ise N679K, V772I ve T1238I olup, bunlarda son 
ikisi yalnızca Türkiye’den sekanslanan örneklerde 
gözlenmiştir (40).

3. MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİ
Tam genom sekans çalışmalarının değerlendirildiği 
moleküler epidemiyolojik analizler SARS-CoV-2 
virüsün orijini, popülasyona giriş zamanı, giriş 
yolları, kalış süresi, yayılıma dinamiği ve etkilediği 
kişi sayısı hakkında önemli veriler sağlamaktadır. 
Virüsün bir popülasyona girdikten sonraki evrimi ve 
yayılma dinamiğinin anlaşılması hastalığın kontrolü 
ve önlenmesi için etkili stratejiler geliştirmede kritik 
öneme sahiptir. Genetik ve epidemiyolojik verilerin 
kombinasyonu ile SARS-CoV-2’nin epidemiyolojisi, 
orijini, evrimi ve genetik değişimi araştırılabilmektedir 
(2,41).

3.1.SARS-CoV-2’nin orijini: COVID-19 hastalarından 
elde edilmiş SARS-CoV-2 suşları arasında %99.99 
oranında genom homolojisinin olması, bu virüsün 
insan popülasyonuna yeni geçtiğini göstermektedir. 
Orijini hakkında yapılmış ilk araştırmalar SARS-CoV-
2’nin yarasalardan insana geçmiş olabileceğine işaret 
etmektedir. İnsan SARS-CoV-2’nin genom analizleri, 
yarasadan izole edilmiş BetaCoV/RaTG13/2013 suşu ile 
%96 nükleotid benzerliği olduğunu göstermektedir  (27). 
Güney Çin’deki Rhinolophus cinsi yarasa türlerinin 
Sarbecovirus alt türüne ait SARS-like CoV ‘ler 
için zengin bir havuz oldukları bilinmektedir (42). 

Bu virüsler yüksek genetik çeşitlilik ve türler arası 
bulaşma potansiyelini artırabilecek sık rekombinasyon 
olayları göstermektedir. Rekombinasyon analizine 
ve filogenetik ağaçlara dayanarak, SARS-CoV-
2’nin BetaCoV/RaTG13 / 2013 (EPI_ISL_402131) 
ile en son ortak ataları paylaştığı ve her iki virüsün 
de aynı kümede olduğu kabul edilmektedir (42). 
Ancak, salgın meydana geldiğinde yarasaların kış 
uykusunda olması ve o dönemde yarasaların pazarda 
satılıp satılmadığından emin olunamadığından, 
virüsün piyasadaki diğer hayvan türleri aracılığı ile 
insanlara bulaşma olasılığını akla getirmektedir.  

SARS-CoV-2 ile %85.5-92.4 oranında sekans 
benzerliği gösteren birkaç Pangolin CoV sekansı 
bulunmuştur ve pangolinlerin potansiyel ara konak

olarak hizmet ettiği hipotezi de benimsenmiştir (43,44).  
Mevcut veriler, virüsün direkt olarak yarasalardan 
mı insana geçtiği veya bir ara konak yoluyla dolaylı 
olarak mı geçtiğini tam olarak açıklayamamaktadır. 
Sonuç olarak, SARS-CoV-2’nin spesifik kaynağını ve 
orijinini doğrulamak için yarasa ve diğer vahşi hayvan 
örneklerinin toplanması ve izlenmesiyle elde edilecek 
daha fazla genom dizine ihtiyaç vardır.

3.2.SARS-CoV-2 klon ve soyları: SARS-CoV-2 
tanımlandıktan sonra hızla virüsün tam genom 
çalışmaları başlamış ve GISAID veri bankasına girişler 
yapılmıştır. Haziran 10, 2020 tarihinde 42.000 insan 
SARS-CoV-2 suşuna ait genom dizisi bulunmaktadır 
(45). Şubat 2020’nin sonlarından itibaren SARS-CoV-
2’nin doğal olarak genişleyen filogenetik çeşitliliği 
nedeniyle, GISAID, yüksek düzeyde filogenetik 
gruplama içindeki marker mutasyonlara dayanarak, 
kararlı olan altsoylar belirlemiştir.  Başlangıçta L ve S 
olarak tanımlanan soylardan L, iki ayrı soy olan V ve 
G’ye; S ise GH ve GR’ye ayrılmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. GISAID veri tabanında tanımlanmış altı soyun 
dağılımı (45).
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COVID-19’a yol açan pandemik suşların global 
yayılımını belirlemek ve paternleri anlayabilmek 
için “Phylogenetic Assignment of Named Global 
Outbreak LINeages” (PANGOLIN) programıyla 
daha detaylı soylar belirlenmekte ve GISAID veri 
tabanındaki soylar genişlemektedir.  Zamanla salgın 
ilerledikçe ve daha fazla bilgi toplanmaya başlayınca, 
çok sayıda araştırmacı virüsün farklı tipleri ve orijini 
hakkında önerilerde bulundu. Genetik varyasyonlara 
dayanarak dolaşımdaki virüs suşlarının farklı sayılarda 
soylar içinde sınıflandırılması mümkün olabildi. Bu 
varyantların prevelansında zaman içinde değişimler 
beklenmektedir. Bunlar, virüsün doğal evriminin 
bir parçası olarak kabul edilmekte, virülensteki 
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herhangi bir farklılıkla ilişkili olabilecekleri henüz 
bilinmemektedir (45).

Mart 31, 2020 tarihine GISAID’e girilmiş yüksek 
kalitede tam genom dizisi bulunan 2.058 suşun 
tek nükleotid polimorfizmi (single nucleotide 
polymorphisms; SNPs) analizi yapılmış ve 1221 SNP 
saptanmıştır. Bunların 753 missense, 452 sessiz ve 12 
nonsense ve 4 intergenik substitution özelliğindedir. 
Aminoasit mutasyonuna göre isimlendirilen beş 
majör soy, S (Orf8, L84S), V (Orf3a, G251V), I 
(Orf1ab, V378I), D (Orf1ab, G392D) ve G8D614G) 
tanımlanmıştır. Her bir soyun dağılımında farklılıklar 
kaydedilmiştir. Soy G dominant olup bütün viral 
sekansların %46.2’sini temsil etmektedir. 

Şekil 5. SARS-CoV-2 genomlarının 5 majör ve 9 minör soylarının global dağılımı ve bunların 24 Aralık 2019 ile 
28 Mart 2020 tarihleri arasında göreceli yaygınlığı (Kaynak 29’dan, modifiye edilmiştir).
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Bunu sırasıyla S (%25.4), V (%9.4), I (%2.6) ve D 
(%2.1) izlemektedir. Suşların %14.3’ü herhangi bir 
majör soy içerisinde tanımlanmamıştır. Soy G’nin 
Afrika, Avrupa, Batı Asya ve Güney Amerika; soy 
S’nin Kuzey Amerika ve Okyanusya’daki suşların 
dörtte birinde; soy I ise Güney ve Batı Asya ve 
Okyanusya’daki suşların üçte birinde saptanmıştır 
(Şekil 5). Majör soylar içinde tanımlanamayan suşlar 
için dokuz minör soy tarif edilmiştir. Aminoasit 
veya nükleotid (bold ile gösterilmiş) değişimine göre 
belirlenmiş olan minör soylar şunlardır: H (Orf1ab, 
Q676H); H2 (M, D209H); L2 (N, S194L); S2 (N, 
P344S); G11410A (Orf1ab, G11410A); Y (S, H49Y); 
C17373A (Orf1ab, 17373A); I2 (Orf1ab, T6136I) ve K 
99 (Orf1ab, T2016K) (Guan). 

Bu yazının kaleme alındığı 10 Haziran 2020 tarihine 
kadar Türkiye’den 57 adet SARS-CoV-2’nin genom 
dizisi GISAID veri tabanına yüklenmiştir. Bu 
diziler filogenetik ağaçta oldukça dağınık olarak 
yerleşmektedir (45) (Şekil 6).

Türkiye’den GISAID’e girilmiş olan 30 SARS-CoV-2 
genomu üzerinde yapılan ayrıntılı analiz verilerine göre 
virüsün ülkeye girişinin 10 Mart 2020 olarak bildirilen 
ilk COVID-19 vakasından daha erken olabileceği 
sonucuna varılmıştır. Türkiye’den analiz edilen 
virüs genomları filogenetik ağaçta dağınık olarak 
yerleşmekte ve dünya genelinde yaygın olarak görülen 
genotipler içinde kalmaktadırlar. Bu durum Türkiye’ye 
virüs girişinin Çin, Avustralya, Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD), Avrupa, İran ve Suudi Arabistan 
gibi farklı noktalardan olduğuna işaret etmektedir. 
Virüsün mutasyon hızı ve filogenetik analizler göz 
önüne alındığında Türkiye’ye en erken virüs girişinin 
ABD’den olduğu, ikinci uluslararası girişin Avustralya 
ve üçüncünün büyük bir olasılıkla İngiltere’den 
olduğu sanılmaktadır. Türkiye’den analiz edilen suşlar 
büyük çoğunlukla dört farklı filogenetik kümeden 
üçü içerisinde sınıflandırılmaktadır. Türkiye’nin çoğu 
suşlarının İran, Fransa ve Danimarka’da yaygın olan 
küme 3 içerisinde olduğu; buna karşın Çin, Güney 
Kore ve İspanya bulunan küme 1 (S-suşu) Türkiye’de 
henüz gözlemlenmemiş. Sekans analiz verileri İstanbul 
suşlarının çoğunlukla Avrupa, Türkiye içinde dağılımın 
ise Ankara kaynaklı olduğunu göstermektedir (40).
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Şekil 6. Türkiye’den GISAID’de girişi yapılmış 57 SARS-CoV-2 genomunun filogenetik soy ağaç içerisindeki 

Ancak bu makaleden elde olan veriler sınırlı sayıdaki 
örneklerin incelenmesine dayandığı için ihtiyatla 
yorumlanmalıdır. Şu anda, global bulaşın erken geçmişini 
yorumlamak için yeterli veri bulunmamaktadır. 
Mevcut durumda doğrudan ilişkili görünen vakaların, 
henüz örneklenmemiş diğer ülkelerden başka 
vakalar yoluyla da ilintili olması muhtemeldir. 
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Bunun en iyi örneği, başlangıçta Avrupa vakalarının 
atası gibi görünen Bavyera’dan gelen ilk Alman 
örneğidir. Çin ve Hollanda’dan daha fazla sekanslar 
gelince aynı varyantın aynı anda birden fazla yerde 
bulunduğu ve yayılma dinamiğinin ilk başta önerilen 
tablodan daha karmaşık olduğu doğrulanmıştır.

142



Kaynaklar

1. Ceraolo C., Giorgi F.M. (2020). Genomic variance of 
the 2019-nCoV coronavirus. J Med Virol 92:522-528. doi: 
10.1002/jmv.25700. Epub 2020 Feb 19.
2. Lu J., du Plessis L., Liu Z., et al. (2020a). Genomic 
Epidemiology of SARS-CoV-2 in Guangdong Province, 
China. Cell 181(5), 997-1003.e9. doi: 10.1016/j.
cell.2020.04.023. Epub 2020 Apr 30.
3. Ho W., Huang Y., Jin D-Y. (2020). SARS-CoV-2 is an 
appropriate name for the new coronavirus. The Lancet 
395:949-950.
4. Worldmeters. (2020). COVID-19 Coronavirus pandemic. 
https://www.worldometers.info/ coronavirus/. Accessed date: 
June 15, 2020
5. Center for Disease Control and Prevention (2020a) 
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) transmission. https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.
html. Erişim tarihi: 10.06.2020.
6. Novel Coronavirus pneumonia emergency response 
epidemiology team (NCPERET). (2020). The epidemiological 
characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus 
diseases (COVID-19) in China. Chin J Epidemiol 41(2),145–
151.
7. Guan Q., Sadykov M., Nugmanova R., et al. (2020).The 
genomic variation landscape of globally circulating clades of 
SARS-CoV-2 defines a genetic barcoding scheme. bioRxiv 
preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.21.054221
8. T.C. Sağlık Bakanlığı (2020). COVID-19 (SARS-CoV-2 
Enfeksiyonu) Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı. Ss: 11. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_
Rehberi.pdf). Erişim tarihi: 10.06.2020
9. Chen  N., Zhou M., Dong X. (2020). Epidemiological and 
clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus 
pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet 395, 
507‐513. 
10. Bai Y., Yao L., Wei T. (2020). Presumed asymptomatic 
carrier transmission of COVID-19. JAMA 323(14):1406-
1407. doi:10.1001/jama.2020.2565.
11. Padhi A., Kumar S., Gupta E., Saxena S.K. (2020). 
Laboratory diagnosis of novel Coronavirus disease 2019 
(COVID-19) infection (ss, 95-107). S. K. Saxena (ed.), 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Epidemiology, 
pathogenesis, diagnosis, and therapeutics. https://doi.
org/10.1007/978-981-15-4814-7_9. Springer Nature 
Singapore Pte Ltd. 
12. World Health Organization (2020a) Laboratory testing 
for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human 
cases. https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-
testing-of-2019-novel-coronavirus-(-2019-ncov)-in-

13. World Health Organization. (2020b). Clinical management 
of COVID-19: interim guidance, 27 May 2020. World Health 
Organization.  https://apps.who.int/iris/handle/10665/332196. 
License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 10.06.2020.
14. Wu Y., Guo C., Tang L., et al. (2020). Prolonged presence 
of SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples. Lancet 
Gastroenterol Hepatol. Lancet Gastroenterol Hepatol 5(5), 
434-435. doi: 10.1016/S2468-1253(20)30083-2. Epub 2020 
Mar 20.
15. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
(2020b). Division of viral diseases.   https://www.who.
int/docs/default-source/coronaviruse/whoinhouseassays.
pdf?sfvrsn= de3a76aa 2&download=true..Erişim tarihi: 
10.06.2020.
16. Ishige T., Murata S., Taniguchi T., et al.(2020).  Highly 
sensitive detection of SARS-CoV-2 RNA by multiplex 
rRT-PCR for molecular diagnosis of COVID-19 by clinical 
laboratories. Clin Chim Acta 507,139-142. doi: 10.1016/j.
cca.2020.04.023. 
17. Yu F., Yan L., Wang N., et al. (2020).  Quantitative 
detection and viral load analysis of SARS-CoV-2 in infected 
patients. Clin Infect Dis ciaa345. doi: 10.1093/cid/ciaa345. 
Online ahead of print.
18. Chan JF-W., Yip CC-Y., To KK-W.,  et al. (2020). 
Improved molecular diagnosis of COVID19 by the novel, 
highly sensitive and specific COVID-19-RdRp/Hel real-time 
reverse transcription-PCR assay validated in vitro and with 
clinical specimens. J Clin Microbiol 58, e00310-20. https://
doi.org/10.1128/JCM .00310-20. 
19. Van Kasteren P.B.,  van der Veer B.,  van den Brink S., 
et al. (2020). Comparison of Seven Commercial RT-PCR 
Diagnostic Kits for COVID-19. J Clin Virol 128, 104412. doi: 
10.1016/j.jcv.2020.104412. 
20. Corman V.M., Landt O., Kaise M., et al. (2020). Detection 
of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-
PCR. Euro Surveill 25(3), 2000045. doi:10.2807/1560-7917.
ES.2020.25.3.2000045
21. Loeffelholz M.J., Tang Y-W. (2020). Laboratory diagnosis 
of emerging human coronavirus infections – the state of the 
art. Emerging Microbes & Infections, 9, 745-756.  https://doi.
org/10.1080/22221751.2020.1745095
22. Yip C.C.Y., Ho C.C., Chan J.F.W., et al. (2020). 
Development of a novel, genome subtraction-derived, SARS-
CoV-2-specific COVID-19-nsp2-real time RT-PCR assay 
and its evaluation using clinical specimens. Int J Mol Sci 
21,2574. Doi: 10.3390/ijms21072574.

MOLEKÜLER TANI VE EPİDEMİYOLOJİ

143



23. Ai T., Yang Z., Hou H., et al. (2020). Correlation of chest CT 
and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
in China: a report of 1014 cases. Radiology:200642. https://
doi.org/10.1148/radiol.2020200642
24. Arevalo-Rodriguez I., Buitrago-Garcia D., Simancas-
Racines D., et al.  (2020). False-negative results of initial 
RT-PCR assays for covid-19: a systematic review. medRxiv 
20066787. 10.1101/2020.04.16.20066787
25. Sethuraman N., Sundararaj Stanleyraj J., Ryo A. (2020). 
Interpreting diagnostic tests for SARS-CoV-2. JAMA doi: 
10.1001/jama.2020.8259.
26. Shufa
27. Zhao J., Yuan Q., Wang H., et al. (2020). Antibody 
responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus 
disease 2019. Clin Infect Dis 28:ciaa344. doi: 10.1093/cid/
ciaa344. 
28. Wang W., Xu Y., Gao R., et al. (2020b). Detection of 
SARS-CoV-2 in different types of clinical specimens 
[JAMA.]. JAMA  323(18),1843-1844. doi: 10.1001/
jama.2020.3786
29. Zheng S., Fan J., Yu F., Feng B., Lou B., Zou Q. (2020). 
Viral load dynamics and disease severity in patients infected 
with SARS-CoV-2 in Zhejiang province, China, January-
March 2020: retrospective cohort study. BMJ 369:m1808 doi: 
10.1136/bmj.m1808 (Published 12 May 2020).
30. Yang Y., Yang M., Shen C., et al. (2020). Evaluating the 
accuracy of different respiratory specimens in the laboratory 
diagnosis and monitoring the viral shedding of 2019-nCoV 
infections. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/20
20.02.11.20021493. 
31. Pan Y., Zhang D., Yang P., Poon L.L.M., Wang Q. (2020). 
Viral load of SARS-CoV-2 in clinical samples.  Lancet Infect 
Dis 20, 411-412. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30113-4. 
Epub 2020 Feb 24.
32. Usher-Smith J.A., Sharp S.J., Griffin S.J. (2016). The 
spectrum effect in tests for risk prediction, screening, and 
diagnosis. BMJ 353, i3139. 10.1136/bmj.i3139 27334281.
33. Coppée F., Lechien J., Declèves A-E., Tafforeau L., 
Saussez S. (2020). SARSCoV-2: virus mutations in specific 
European populations. New Microbes and New Infections, 
https:// doi.org/10.1016/j.nmni.2020.100696.
34. Pachetti M., Marini B., Benedetti F. (2020). Emerging 
SARS-CoV-2 mutation hot spots include a novel RNA-
dependent-RNA polymerase variant. J Transl Med 18(1),179. 
doi: 10.1186/s12967-020-02344-6.
35. Wang C., Liu Z., Chen Z. (2020a). The establishment 
of reference sequence for SARS‐CoV‐2 and variation 
analysis. J Med Virol 92,667–674. doi: 10.1002/jmv.25762. 
36. Khailany R.A., Safdar M., Ozaslan M. (2020). Genomic 
characterization of a novel SARS-CoV-2. Gene Rep 19,

100682.  doi: 10.1016/j.genrep.2020.100682. 
37. Stefanelli P., Faggioni G., Presti A.L. (2020). Whole 
genome and phylogenetic analaysis of two SARS-CoV-2 
strains isolated in Italy in January and February 2020: 
additional clues on multiple introductions and further 
circulation in Europe. Euro Surveill 25(13), pii=2000305.
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.13.2000305
38. Shah M., Rather B.A., Choi S., Woo H.G. (2020). 
Sequence variation in COVID-19 is predicted to facilitate 
stronger interaction with ACE2 promoting high infectivity. 
Rseach Sequare, https://www.researchsquare.com/article/rs-
16932/v1. Doi: 10.21203/rs.3.rs-16932/v1. 10.06.2020
39. Korber B., Fischer W.M., Gnanakaran S., et al.(2020).  
Spike mutation pipeline reveals the emergence of a more 
transmissible form of SARS-CoV-2. 
40. Adebali O., Bircan A., Cirici D., et al. (2020). Phylogenetic 
analysis of SARS-CoV-2 genomes in Turkey. doi: https://doi.
org/10.1101/2020.05.15.095794. bioRxiv preprint
41. Lu R., Zhao X., Li J.  (2020b). Genomic characterisation 
and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for 
virus origins and receptor binding. Lancet 395, 565-574 doi: 
10.1016/S0140-6736(20)30251-8. Epub 2020 Jan 30.
42.  Sun J. , He W-T., Wang L., Lai A., et al. (2020). 
COVID-19: Epidemiology, Evolution, and Cross-Disciplinary 
Perspectives. Trends Mol Med 26(5), 483-495. doi: 10.1016/j.
molmed.2020.02.008.
43. Lam T.T.-Y., Shum M.H-H., Zhu H-C., et al. (2020). 
Identification of 2019-nCoV related coronaviruses in Malayan 
pangolins in southern China. 
bioRxiv. Published online February 18, 2020. https://doi.
org/10.1101/ 2020.02.13.945485.
44. Liu P., Jiang J-Z.,  Wan X-F.,  et al. (2020). Are pangolins 
the intermediate host of the 2019 novel coronavirus (2019-
nCoV)? PLoS Pathog 16(5),e1008421. doi: 10.1371/journal.
ppat.1008421. eCollection 2020 May.
45. GISAID. Genomic epidemiology of hCoV-19. https://
www.gisaid.org/epiflu-applications/ next-hcov-19-app/. 
Erişim tarihi:10.06.2020.
46. Guan W.J., Ni Z.Y., Hu Y. (2020). Clinical characteristics 
of coronavirus disease 2019 in China. N J Med 382(18),1708-
1720. doi: 10.1056/NEJMoa2002032. Epub 2020 Feb 28.
47. Zhou P., Yang X-L.,  Wang X-G,  et al. (2020). A 
pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of 
probable bat origin. Nature 270, 570-573. Published online 
February 3, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7
48. Zou L.R., Ruan F., Huang M.X., et al.  (2020). SARS-
CoV-2 viral load in upper respiratory specimens of infected 
patients. N Engl J Med published online Feb 19. https://doi.
org/ 10.1056/NEJMc2001737.

MOLEKÜLER TANI VE EPİDEMİYOLOJİ

144



17.

TANI VE İZLEMDE LABORATUVAR TESTLERİ

Dr. Dilek Asiltürk, Doç. Dr. Bircan Kayaaslan



1. Giriş

Koronavirüsler, Coronaviridae familyasına ve 
Nidovirales sırasına ait, insanlarda ve diğer memelilerde 
yaygın olarak bulunan, alfa, beta, delta ve gama olmak 
üzere 4 türe ayrılan, büyük, zarflı, non-segmenter 
pozitif polariteli RNA virüsleridir. Alfa ve beta 
koronavirüslerin insanları enfekte ettiği bilinmektedir 

(1). İnsanda daha önce tanımlanmış 4 koronavirüs tipi 
(HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HKU1-
CoV) enfeksiyonu hafif seyirli olmasına rağmen, son 
yirmi yılda iki betacoronavirüs salgını ortaya çıkmış 
(SARS-CoV, MERS CoV) ve şiddetli akut solunum 
yolu sendromuna neden olmuş ve mortaliteleri yüksek 
seyretmiştir (2).

Aralık 2019’da, Çin’in Hubei eyaleti, Wuhan şehrinde 
viral pnömoniye büyük ölçüde benzeyen ancak 
etiyolojisi bilinmeyen bir dizi pnömoni vakasından 
alınan alt solunum yolu örneklerinden derin sekanslama 
analizi ile 2019 yeni koronavirüs (2019-nCoV) olarak 
adlandırılan bir virüs izole edilmiş ve filogenetik 
analizler sonucu virüsün SARS-CoV ve diğer SARS 
benzeri yarasa koronavirüsleri ile yakın ilişkili olduğu 
gösterilmiştir (3, 4). Genetik benzerliklere dayanarak 14 
Şubat 2020’de yeni koronavirüs taksonomik olarak 
resmen SARS-CoV-2 olarak adlandırılmıştır (3).

Yeni virüsün sebep olduğu salgın, vaka ve ölüm sayısı 
açısından önemli boyutlara ulaşmış ve Dünya Sağlık 
Örgütü (5) tarafından küresel pandemi ilan edilmiştir. 
İnsan sağlığı, küresel ekonomi ve toplumun normal 
işleyişi açısından daha önce görülmemiş bir durum 
ortaya çıkarmıştır (6). Salgının nihai kapsamı ve etkisinin 
şu an için belirsiz olması, klinik bulguların yanında, 
laboratuvar ve görüntüleme sonuçları gibi hastalığın 
seyri ve sonuçları ile ilişkili tüm faktörlerin dikkatle 
incelenmesini gerektirmiştir (7). Bu bölümde hastalığın 
tanı ve izleminde kullanılacak yardımcı laboratuvar 
parametrelerden bahsedilecektir.

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisinde 
özellikle ciddi seyirli, ölümcül seyredebilecek 
olguların erken dönemde saptanabilmesi için klinik ve 
laboratuvar bir takım prediktif faktörlerin belirlenmesi  
oldukça önemlidir. Prediktif faktörler ile yapılacak risk 
sınıflandırması, ciddi hastalık geliştirme riski yüksek 
olan hastaları hedef almak için girişimsel çalışmalara 
rehberlik edecek ve devam eden pandemide sınırlı insan 
ve teknik kaynakların tahsisini optimize edecektir. 
Ayrıca, ciddi ve hafif vakaları ayırabilen laboratuvar 
parametrelerinin tanımlanması, hastaların klinik 

seyrinin önceden öngörülmesine olanak sağlayacaktır  (8).

Ciddi seyirli COVID-19 hastalarında akut solunum 
sıkıntısı sendromu (5), akut kardiyak yaralanma, akut 
böbrek hasarı, yaygın damar içi koagülasyon (DİC) ve 
şok gibi komplikasyonlar daha fazla görülmektedir (2, 9).  

Bu nedenle, COVID-19’un şiddetinin tam olarak 
belirlenmesi, kritik vakaların erken tanınması, 
destekleyici tedavi ve erken müdahale ile mortalitenin 
düşürülmesine katkı sağlayabilir (6). Ciddi hastalık 
ve olumsuz sonuçlar için laboratuvar belirteçlerinin 
prediktif ve prognostik değerinin anlaşılması açısından 
daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır (10).

COVID-19 hastalarının yönetiminde bazı skorlama 
sistemlerinden faydalanılmıştır. Viral pnömonide 
mortaliteyi tahmin etmek için kullanılan, erken bir 
uyarı modeli olan MuLBSTA skoru, İtalya’da solunum 
şiddetini ölçmek ve hastaları sınıflandırmak, tedaviye 
yön vermek için geliştirilen Brescia skoru örnek 
verilebilir. MuLBSTA skor sistemi, multilobular 
infiltrasyon, lenfopeni, bakteriyel koenfeksiyon 
(prokalsitonin), sigara öyküsü, hipertansiyon ve yaş 
olmak üzere altı endeks içerir (11)(12). Yüksek SOFA skoru, 
klinisyenlerin kötü prognozlu hastaları erken aşamada 
tanımlamasına yardımcı olabilir. Tüm bu skorlama 
sistemleri için değişik laboratuvar belirteçlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

COVID-19’un neden olduğu klinik durumlar ve 
sonuçları göz önüne alınarak hastaların çoğunda 
bulunan ortak laboratuvar parametreleri altı başlık 
altında (hematolojik, biyokimyasal, inflamatuar, 
immünolojik, kardiyak parametreler ve koagülasyon 
parametreleri) tanı ve izlemde kullanılmak üzere 
özetlenmiştir. (Tablo 1)

2. Laboratuvar Parametreleri

Virüs partikülleri başlangıçta solunum yolu ile alınarak 
hedef dokuları olan akciğerlere ulaşırlar, siliyer bronş 
epitel hücrelerinde anjiotensin converting enzime-2 
(ACE2) reseptörünü kullanarak solunum mukozasından 
yayılır ve daha sonra diğer hücreleri enfekte ederler. 
Vücutta bir sitokin fırtınasını indüklenir ve lökositler, 
lenfositlerde değişikliklere neden olan bir dizi immün 
yanıt tetiklenir. (12,13)

SARS-CoV-2’nin hızlı viral replikasyonu ve hücresel 
yıkımla tetiklenen inflamatuar yanıt, makrofaj, monosit 
aktivasyonuna ve sitokin, kemokin salınımına sebep 
olur. Böylece etkilenen her sisteme özgü laboratuvar 
belirteçlerde değişiklik meydana gelir (14).
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Tablo 1. COVID-19 takibinde kullanılan parametreler*
1. Hematolojik parametreler 2. Biyokimyasal parametreler
Nötrofil Artar/ azalır AST Artar

Lenfosit Azalır ALT Artar

 Trombosit Azalır Üre Artar

Hemoglobin Azalır Cr Artar

Monosit % Azalır CK Artar

Eozinofil% Azalır LDH Artar

Bazofil % Azalır Albümin Azalır

NLR Artar Total bilirubin Artar

3. Enfeksiyon parametreleri 4. İmmünolojik parametreler
CRP Artar  Th Azalır

Prokalsitonin Artar Tc Azalır

Sedimentasyon Artar İL-6 Artar

Ferritin Artar
Pro-enflamatuar sitokinler

(Tnfα, İL-1, İL-6 )
Artar

Enflamatuar sitokinler Artar

C3, C4 Normal

Ig G/M/A N/azalır/N

5. Kardiyak markerlar 6. Koagülasyon  
Parametresi

Troponin I Artar INR Uzamış

Miyoglobin Artar PT Uzamış

Pro-BNP Artar PTT Uzamış

D-dimer Artar

Fibrinojen Azalır

Prognostik parametreler 
(cut-off)
CRP >40 mg/L

Ferritin >500 microg/L

LDH >245 Unit/L

D-dimer >1000 ng/mL

Lenfosit <800/microL

IL-6, 2-3 kat artış veya >100 pg/
mL

 NLR
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2.a. Tam Kan Sayımı

Lökosit: COVID-19 hastalığında: artmış lökosit sayısı 
yüksek mortalite ve yoğun bakım ünitesine (YBÜ) 
kabulü ile doğru orantılı bulunmuştur (10).
Nötrofil:  Nötrofillerin virüs enfeksiyonu üzerindeki 
rolü tam olarak aydınlatılamamıştır ancak artan sayıda 
çalışma nötrofillerin hem koruyucu hem de patolojik 
fonksiyonlar sergilediğini göstermiştir (15) . Nötrofillerin 
hayatta kalması viral enfeksiyonlardan sonra birkaç gün 
uzayabilir (16). Nötrofillerin uzun süreli aktivasyonu, 
proinflamatuar mediatörler ve toksik maddeler üretir ve 
konakçıya zarar verir (17,18). Nötrofillerin SARS-CoV-2 
virüsü üzerindeki rolü bilinmemekle birlikte, COVID-
19’un şiddetini izlemek için nötrofiller kullanılabilir.

Lenfosit: COVID-19 hastalığında gözlenen en yaygın 
kan anormalliklerinden biri lenfopenidir. Lenfositoz, 
enfektif virüslere karşı immün yanıt oluşturmak ve 
inaktive etmek için koruyucu rolü nedeniyle viral 
enfeksiyonlarda sıklıkla görülür. Ancak COVID-19’un 
şiddeti ile lenfosit sayısı arasında negatif bir korelasyon 
olduğu daha önce tanımlanmıştır (10). Lenfopeninin 
olası nedeni, virüs fagosite edildiğinde lenfositlerin 
apopitozise uğraması: diğer neden ise, koronavirüs 
için reseptör görevi gören ACE2’nin lenfositlerde 
de eksprese edilmesi nedeniyle lenfositlerin virüs 
tarafından doğrudan enfekte edilmesi ve harabiyetidir 
(19). Lenfopenin çok sık tespit edilmesi, SARS-CoV 
‘nin özellikle , CD4 ve CD8 hücreleri de dahil olmak 
üzere T lenfositleri üzerinde etkili olabileceğini 
düşündürmektedir (20). Lenfosit seviyeleri, özellikle 
başvuru esnasında hafif ve ciddi seyirli enfeksiyonların  
ayırt edilmesine yardımcı olabilir.

Nötrofil/lenfosit oranı (NLR):  Tam  kan sayımından 
hesaplanabilen basit bir endekstir (10). Sistemik 
inflamasyon ve enfeksiyonun iyi bilinen bir markeri 
olan NLR, pnömoni de dahil olmak üzere bakteriyel 
enfeksiyonun bir prediktörü olarak incelenmiştir (21). 
NLR sepsis, kardiyovasküler hastalıklar ve malign 
tümörler gibi çeşitli durumlarda prognostik bir 
değere sahiptir. Hastalığı tanısında ve prognozunun 
belirlenmesinde önemi birçok çalışmada gösterilmiş 
olup, artmış NLR hastalığın ciddiyeti ile ilişkili 
bulunmuştur (22, 23). Tedavi izlemi açısından da iyi bir 
performans göstermiştir (24). 

Trombosit: Toplumda edinilmiş pnömonide artmış 
trombojenisite ve artmış trombosit agregasyonu 
kanıtlanmıştır ve yakın zamanda yapılan bir çalışmada 
COVID-19’un büyük bir protrombotik duruma neden 

olabileceği ve trombositopeni ile hastalık şiddeti 
arasında pozitif korelasyon olduğu bildirilmiştir (25, 26).

İnsanda enfeksiyona yol açan koronavirüslerden 
biri olan HCoV-229E’nin kemik iliği hücrelerine ve 
trombositlere CD13 reseptörleri yoluyla girdiği ve 
kemik iliğinde büyüme inhibisyonunu ve apoptozunu 
indükleyerek anormal hematopoez ve trombositopeniye 
yol açtığı gösterilmiştir. SARS-CoV-2 enfeksiyonunun 
neden olduğu trombositopeni, SARS-CoV ve HCoV-
229E enfeksiyonunun neden olduğu trombositopeni 
ile benzerdir. Bu fenomene dayanarak, SARS-CoV-
2’nin benzer reseptörler yoluyla kemik iliğindeki 
hematopoezi benzer şekilde inhibe ettiği ve primer 
trombosit oluşumunun azalmasına ve trombositopeniye 
yol açtığı düşünülmektedir (27).

Hemoglobin: Şiddetli COVID-19 olan hastalarda 
hemoglobin değerleri anlamlı derecede düşerken, 
mortalite açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.

2.b. Biyokimyasal Parametreler

Aminotransferazlar:  Ciddi COVID-19 hastalığında 
karaciğer hasarına bağlı alanin aminotransferaz 
(ALT) ve aspartat aminotransferazın (AST) artması 
birçok mekanizma ile açıklanabilir (28,29). Transminaz 
artışı SARS-CoV-2’nin ACE2 reseptörü olan 
hepatosit ve kolanjiositlere doğrudan bağlanmasından 
kaynaklanan hepatik viral replikasyona bağlı viral 
hepatit, tedavide kullanılan ilaçlara bağlı toksik 
hepatit, ARDS’ye bağlı hipoksemi sonucu iskemik 
hepatit ve en son anormal bağışık yanıta bağlı sitokin 
fırtınası sonucu çoklu organ yetmezliği (MODS) 
tablosu nedeni ile oluşabilir (30). Özellikle tedavi de 
kullanılan favipravirin hepatotoksik etkisi açısından 
ALT ve AST değerlerinin ardışık izlemi önemlidir (31).

Total bilirubin: COVID 19’u olan hastalarda 
hepatosellüler ve kolestatik hasara bağlı olarak bilirubin 
seviyelerinde artış gözlenmiştir (32).

Albümin: Albümin karaciğerde sentezlenen ve 
plazmada en yüksek miktarda bulunan proteindir. 
Negatif akut faz reaktanı olup enfeksiyon durumunda 
hipoalbuminemi görülmektedir. Hipoalbüminemi 
COVID-19 hastalarında da en yaygın saptanan kan 
anormalliklerinden olup,  bazı çalışmalarda artmış 
mortalite riski ile ilişkili bulunmuştur (33).

Laktat dehidrogenaz (LDH): Sitoplazmik zarların 
hasar görmesi üzerine hücrelerden salınır. Sadece bir 
metabolik değil aynı zamanda immün prognostik bir 
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biyobelirteçtir. LDH immün baskılayıcı hücrelerin 
artmasına ve sitolitik hücrelerin inhibisyonuna yol 
açan laktat üretimini arttırır. Bu değişiklikler viral 
enfeksiyona karşı başlatılan immün yanıtı zayıflatabilir 
ve yüksek LDH’lı hastalarda daha ciddi hasara yol 
açabilir (34,35). Bir analizde yüksek LDH seviyeleri 
ile YBÜ ihtiyacı, ARDS  tanısı ve mortalite arasında 
pozitif korelasyon bulunmuş ve bu 3 belirteci öngören 
tek parametre olarak değerlendirilmiştir (29). LDH, 
ARDS’nin anlamlı bir prediktif belirteci olarak 
belirlenmiştir. COVID-19’da gözlenen en yaygın kan 
anormalliklerinden olmasının nedeni akciğer hasarıdır.

Kreatin kinaz (CK): Kas hasarının biyobelirtecidir. 
Hem ciddi hem de ölümcül COVID-19  hastalarında 
artmıştır (33).

BUN ve kreatinin: Ciddi COVID-19 gelişen hastalarda 
çoklu organ yetmezliğine bağlı akut böbrek hasarı 
gelişebilir (33). Akut böbrek hasarı, üre ve kreatinin 
değerlerinde ani artış ve buna bağlı olarak sıvı elektrolit 
dengesizliği ortaya çıkmasıdır. Bazı COVID-19  
hastalarında böbrek hasarı sonrası oligüri, hematüri gibi 
komplikasyonlar gelişmiştir (31). 

2.c. Elektrolitler

Bazı COVID-19 hastalarında gastrointestinal kayıplar, 
hipokalemi ve diğer elektrolit dengesizliklerine katkıda 
bulunabilir. Yapılan bir çalışmada ishal ve bulantı 
sırasıyla vakaların % 34.0 ve % 3.9’unda görülmüştür (36).  

COVID-19 şiddetinin düşük serum sodyum, potasyum 
ve kalsiyum konsantrasyonları ile ilişkili olduğu bazı 
çalışmalarda kanıtlanmıştır (37). Hidroksiklorokin 
tedavisi alan hastalarda kardiyak toksisitenin 
indükleyicisi olabileceği için elektrolitler yakından 
takip edilmelidir.

Sodyum: Ciddi COVID-19 olan hastalarda anlamlı 
olarak daha düşük bulunmuştur (37). 

Potasyum: Ciddi COVID-19’lu hastaların, başlangıçta 
hafif hastalık formunda olanlara kıyasla daha yüksek 
oranda hipokalemi sergileme eğiliminde oldukları 
gözlenmiştir (38). SARS-CoV-2 konak reseptörü olan 
ACE2’ye bağlanarak onun ekspresyonunu azaltır, 
böylece anjiyotensin II artar ve böbrekler tarafından 
potasyum atılımının artmasına neden olur ve hipokalemi 
gelişir (38,39). Hipokaleminin, özellikle altta yatan akciğer 
veya kalp hastalığı olan hastalarda, COVID-19’da 
sık görülen komplikasyonlardan olan ARDS ve akut 
kardiyak hasarı şiddetlendirdiği bilinmektedir (5).

Klor: Ciddi ve hafif seyirli COVID-19 olan hastalar 
arasında istatistiksel fark gözlenmemiştir (37).

Kalsiyum: Ciddi COVID-19 hastalarında istatistiksel 
olarak anlamlı daha düşük konsantrasyonda 
kaydedilmiştir (37).

2d. İnflamatuar parametreler
Serum inflamatuar belirteçlerinin COVID-19’un şiddeti 
ile pozitif korelasyon gösterdiği kanıtlanmıştır (40).

C-reaktif protein (CRP): Enfeksiyon ve doku 
hasarında hepatositlerden hızla sentezlenen akut faz 
yanıtının son derece hassas sistemik belirtecidir (41). 
Klasik yolla kompleman aktivasyonunu kolaylaştıran 
çeşitli patojenlerde yükselir (42). Bağışıklık aktivasyonu, 
lenfosit infiltrasyonu, bağışıklık moleküllerinin tüketimi 
ve inflamasyonun tetiklendiğini gösterir. COVID-19 
hastalarında gözlenen en yaygın kan anormalliklerinden 
biridir, hastalığın evrelendirilmesinde kullanılabileceği 
ileri sürülmektedir (43). Yükselmesi ciddi COVID-19 
pnömonisi ve uzun yatış süresi ile ilişkilidir (41). 

Klinik olarak artmış CRP düzeyleri, iyileşmesi yavaş 
olan COVID-19 hastalarında hastane enfeksiyonlarının 
erken göstergesi olabilir, ampirik antibiyotik tedavisi 
açısından uyarıcıdır (28). Tedavi izleminde önemlidir, 
ancak tosilizumab tedavisi alan hastalarda karaciğerden 
CRP sentezlenmesi engellendiği için bu hastalarda 
takibi yapılmamalıdır (31).

Prokalsitonin: Tiroid medüller hücresi başta olmak 
üzere birçok hücreden salınan kalsitoninin öncül 
hormonudur. Prokalsitonin üretimini etkileyen ana sebep 
enfeksiyonlar olmakla beraber, doku inflamasyonuna 
yol açan durumlarda da prokalsitonin artışı olur. 
COVID-19 hastalarında ilk görüşler artan prokalsitonin, 
bakteriyel koenfeksiyon, sekonder enfeksiyonun bir 
belirteci olması yönündeydi (9). Sonradan şiddetli 
pnömoni vakalarında sepsis dışlanarak izole yüksek 
olduğu görüşü de yaygınlaşmıştır. COVID-19 
hastalığı açısından prognostik değere sahiptir. Artması 
komplikasyon gelişimi ve dolayısıyla artan YBÜ 
ihtiyacı ile ilişkilendirilmiştir (44). 

Ferritin: Karaciğer ve bağışıklık sistem hücrelerinde 
daha fazla olmak üzere tüm vücutta yaygın olarak 
bulunan, depo demiri olarak görev alan akut faz 
proteinidir. Hepatosit ve makrofajların aktivasyonu 
sonucu artış gösterir. COVID-19 hastalarında 
ferritin seviyeleri, hastalığın hem ciddiyetinin hem 
mortalitesinin değerlendirilmesi açısından önemlidir, 
prognoz izlemi açısından kullanılması önerilmektedir 
(7).
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2e. İmmünolojik parametreler

İnterlökin-6 (IL-6): SARS-CoV-2 enfeksiyonunda 
T hücreleri, makrofajlar ve fibroblastlar tarafından 
salgılandığı gösterilmiştir. Abartılı salınım 
hiperinflamasyona ve sonrasında sitokin fırtınasına yol 
açarak, akut akciğer hasarı ile ARDS’ye sebep olabilir. 
Hasarın büyümesi ile çoklu organ yetmezliğine ilerleyerek 
diğer doku hasarlarına sebep olabilir (45). IL-6 seviyeleri, 
COVID-19 hastalığında hem hastalık ciddiyetinin, 
mortalitenin öngörülmesinde yani prognozun 
belirlenmesinde kullanılması önerilmektedir (46).  
Hastanın serumundaki IL-2R ve IL-6’nın ekspresyon 
seviyeleri, hastalığın klinik sınıflandırması için 
yararlıdır (47).

Proinflamatuar sitokinler: Ağır vakalarda 
proinflamatuar sitokinlerin ve kemokinlerin daha yüksek 
ekspresyonu CD4 + ve CD8 + T hücrelerinin tüketimini 
artırır ve süpresör T hücrelerinin azalmasına yol açarak 
bağışıklık sisteminin homeostazını bozar (48). Şiddetli 
inflamatuar yanıtla sonuçlanması, sitokin fırtınası 
sendromu ve doku hasarı ile sonuçlanır (40). Serumdaki 
proinflamatuar sitokinlerin (örn., İL 2R, IL1B, IL6, 
IL12, IFNγ, IL10 ve MCP1) artmış miktarlarının, SARS 
hastalarında pulmoner inflamasyon ve geniş akciğer 
hasarı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (49). SARS-CoV-
2’nin neden olduğu pnömoninin de benzer patogenez 
ile geliştiği düşünülmektedir (50).

CD4-CD8 T hücre: Şiddetli COVID-19 hastalığı olan 
hastalarda, hem CD4(Th) hem de CD8(Tc)’de normal 
seviyelerin altındadır. COVID-19 ile sağ kalımın virüs 
tarafından öldürülen lenfositleri yenilenme yeteneğine 
bağlı olabileceği ileri sürülmüştür (51). Bu nedenle, 
lenfosit sayısı, özellikle CD4, şiddet ve prognozun klinik 
bir öngörücüsü olarak kullanılabilir (48). Bu verilere 
dayanarak, SARS-CoV-2’nin lenfositlere, özellikle 
T lenfositlerine zarar vererek, hastalık döneminde 
bağışıklık sistemini bozduğu ileri sürülmüştür (52).

2f. Koagülasyon parametreleri

COVID- 19 hastalarında trombotik komplikasyon oranı 
yüksek olarak bulunmuştur. Bunun nedenleri, endotel 
hücrelerinde bulunan ACE2 reseptörünün eksprese 
edilmesi ile endotel hasarı oluşması, hastalığın direk 
koagülopatiyi indüklemesi, sitokin fırtınası nedeni ile 
kompleman aktivasyonu şeklinde sıralanabilir.

Yapılan otopsi çalışmalarında COVID-19 nedeni 
ile ölen hastalarda hiperkoagülobite ve ilişkili 
inflamasyonun katkıları vurgulanmıştır. 

YBÜ’de yatarken ölen ve tromboz için profilaksi alan 
hastalarda pulmoner tromboemboli, derin ven trombozu, 
akciğerlerde mikrovasküler tromboz görülmüştür (53). 
Hastalarda INR, protrombin zamanı (12), aktive parsiyel 
tromboplastin zamanı (aPTT) değerlerinde uzama 
gözlenmiş ve ciddi komplikasyonlardan olan DİC’e 
gidişin tanı ve değerlendirilmesinde faydalanılmıştır.

D-dimer:  Koagülasyon sisteminin herhangi bir nedenle 
aktivasyonu ile çapraz bağlarla oluşan fibrin pıhtısının 
plazmin tarafından yıkılması sonucu oluşur (54).  
COVID-19 hastalarında da kogülasyon kaskadı 
aktifleşmesi sonucu D-dimer düzeyi artar. Serum 
D-dimer düzeyinin toplum kökenli pnömonide ve 2009 
influenza A’da (H1N1) prognostik bir değere sahip 
olduğu bulunmuştur (54). COVID-19 hastalarında da 1 
μg/mL’den büyük D-dimer klinisyenlerin kötü prognozu 
olan hastaları erken aşamada tanımlamasına yardımcı 
olabilir. D-dimer seviyeleri sadece hastanın tanı anında 
değil, kabul edildikten sonraki farklı günlerde takip 
sırasında da üstün performans göstermiştir.

Fibrinojen: Karaciğerde sentezlenen koagülasyon 
kaskadında önemli bir yere sahip olan akut faz 
proteinidir. Fibrinojen seviyeleri, özellikle başvuru 
esnasında farklı şiddette iki COVID-19 grubunu ayırt 
etmede faydalı bulunmuştur.

2g. Kardiyak parametreler

Hem ciddi hem de ölümcül seyreden COVID-19 
hastalarında kardiyak biyobelirteçler artmıştır. Kardiyak 
hasar COVID-19 nedeni ile hastanede yatan hastalar  
arasında yaygın bir durum olarak belirlenmiştir.  

Troponin I: Kardiyak hasar biyobelirtecidir. Serum 
seviyeleri (örn. Troponin I) 99.persentil üst referans 
sınırının üstünde ise veya elektrokardiyografide yeni 
anormallikler gösteriliyorsa kardiyak hasar teşhis 
edilmiştir (9). Aşırı duyarlı troponin I (hs-cTnI), SARS-
CoV-2’ye bağlı kalp hasarı tanısı konulan hastalarda 
önemli ölçüde artmıştır. Troponin I’nın yükselmesi 
COVID-19 hastalarında artmış mortalite ile ilişkili 
bulunmuştur (9).

Miyoglobin: Kalp ve iskelet kasında bulunan oksijene 
bağlı küçük bir proteindir. Kalp hasarı meydana 
gelen ciddi COVID-19 hastalarında artmış olarak 
bulunmuştur (33).
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B-tipi natriüretik peptid (Pro-BNP): Artmış 
miyokardiyal duvar stresine yanıt olarak salgılanır. 
N-terminal pro B tipi natriüretik peptid (NT-proBNP) 
seviyesinin kardiyak yaralanma, böbrek hasarı ve 
sistematik inflamasyon yapıcıları ile pozitif korelasyon 
gösterdiği çalışmalar mevcuttur (55). Kalp yetmezliği 
markeri olması nedeni ile kardiyak hasar oluşan 
COVID-19 hastalarında NT-proBNP hastanede

yatış sırasında ölen hastalarda önemli ölçüde arttığı 
gösterilmiştir (55).

SARS-CoV-2’nin kendisi ayrıca ACE2’ye bağlanarak 
ve anjiyotensin 2’nin (ANGII) kontrolsüz salınımına 
ve ANG1-7’nin sınırlı sentezine neden olur. ANGII 
NT-proBNP salgılanmasını kolaylaştırır ve COVID-19 
hastalarında NT-proBNP seviyesini yükseltebilir (56). 
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Özet 

Koronavirüsler insan ve hayvan patojenleridir. 
2019 yılı sonlarında Wuhan’da yeni tip koronavirüs 
kaynaklı pnömoni vakaları görüldü ve kısa sürede 
tüm dünyaya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
hastalığı COVID-19 olarak etken virüsü SARS-
CoV-2 (2019-nCoV) olarak adlandırdı. Virüsün 
sebep olduğu pnömoni Novel Coronavirus Infected 
Pneumonia (NCIP) olarak tanımlandı. COVID-19 
tanısında viral nükleik asitin Real-Time Reverse 
Transcription Polimerase Chain Reaction (RT-PCR) 
testi altın standart olmakla beraber hastalığın erken 
döneminde yalancı negatiflik gösterebilmesi ve bazı 
merkezlerde sınırlı sayıda bulunabilirliği nedeniyle 
olguların hızlı tanı almasında yetersiz kalabilmektedir. 
Yeni çalışmalar toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT)’nin 
NCIP düşünülen COVID-19 olgularında yalancı 
negatif RT-PCR sonuçlu semptomatik vakalarda tanısal 
önemini göstermekte olup, olguların erken tanısı ve 
takibinde radyolojik yöntem olarak toraks BT inceleme 
önemli ve rutin uygulanan bir konuma getirmiştir.

Giriş

Yeni koronavirüs ile ilişkili olan ve halen devam eden 
ateşli, hızlı seyirli ve ölümcül olan pnömoni (NCIP) 
salgını ilk olarak 2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan 
kentinde rapor edildi (1,2). Haftalar içinde enfeksiyon Çin 
geneline ve dünyanın diğer ülkelerine yayıldı (3).  Ocak 
2020’de etkenin koronavirüs ailesinden Severe Acut 
Respiratory Syndrome Coronavirüs-2 (SARS-CoV-2) 
olduğu raporlandı (4,5). SARS-CoV-2 tek sarmallı RNA’sı 
olan, yüzeyinde 9-12 nm uzunlukta dikensi çıkıntıları 
bulunan, coronavirüs ailesine ait, gelişmiş, bölünmemiş 
bir betacoronavirüstür (6). Bu dikensi uçlardaki proteinler 
hücre yüzeyindeki Anjiotensin Dönüştürücü Enzim-2 
(ACE-2) reseptörlerine tutunarak vücuda girerler (7). 
Aynı familyadan olsalar da insanlarda Severe Acute 
Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirüs (SARS-
CoV) ve Middle East Respiratory Syndrome (MERS) 
Coronavirüs (MERS-CoV) gibi patolojilere neden olan 
soğuk algınlığı yapan virüs spektrumundaki virüslerden 
oldukça uzak bir virüstür (8). 

Etiyoloji

Şimdiye kadar insanlarda hastalığa neden olan altı tip 
koronavirüs tanımlanmıştır. Dört tanesi ılımlı solunum 
sistemi semptomlarına neden olan 229E, OC43, NL63 
ve HKU1 olarak isimlendirilen ajanlardır ve sıklıkla 
soğuk algınlığı semptomlarına neden olurlar (9). 
Diğer ikisi SARS-CoV ve MERS-CoV olup öldürücü

hastalığa neden olabilirler (10). Sırasıyla 2003 ve 2012 
yıllarında mortalite oranı oldukça yüksek epidemilere 
neden oldular (11). SARS-CoV için mortalite oranı %10, 
MERS-CoV için %37 olup (12,13) her ikisi de zoonotik 
enfeksiyonlardı. Koronavirüs ailesinin 7. üyesi  SARS-
CoV-2 olup (2) DSÖ tarafından virüsün  insandan insana 
bulaştığı (14,15,16), SARS-CoV’dan daha enfektif olduğu 
ve pandeminin nedeni olduğu vurgulandı.

COVID-19’un en önemli tutulum yeri akciğerler (1) 

olup radyolojik olarak toraks BT inceleme akciğer 
tutulumlarının ve gelişen pnömoninin gösterilmesi tanı 
ve takipte çok önemlidir. 

COVID-19 daki NCIP etkeni olan SARS-CoV-2 ilk 
olarak Wuhan’daki semptomatik birkaç olgunun alt 
solunum yolları sekresyonlarından alınan sürüntü 
örneklerinde tespit edildi. Bu olgularda tablo progresif 
olup belirgin nefes darlığına neden olan şiddetli pnömoni 
bulguları, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, konfüzyon hali 
mevcut idi (14). 

İnsandan insana bulaşan (2,14-17) ve inkübasyon periyodu 
ortalama 5.2 gün (1-14 gün) olan SARS-CoV-2 virüsü 
özellikle uçak yolculuğu yapan insanlarda birbirlerine 
ve seyahat güzergahları boyunca tüm dünyaya çok hızlı 
yayıldı (18). Bu virüsün inkübasyon periyodu boyunca 
asemptomatik insanlarda da bulaştırıcılığının olduğu 
tespit edildi. Çoğu vakada klinik bulgular temastan 
4-5 gün sonra görülmekte olup (14,18,19), 1099 olguluk 
bir çalışmada semptomatik COVID-19 olgularında 
inkübasyon periyodunun 4 gün olduğu gösterilmiştir 

(19).

Epidemiyoloji

İlk olarak 2019 yılı sonunda Çin’de tanımlanan yeni tip 
bir koronavirüs idi. Neden olduğu hastalık COVID-19 
olarak isimlendirildi (20,21). Hızlı seyri ve yüksek 
bulaşıcılığı nedeniyle iki ay içinde DSÖ tarafından 
pandemi ilan edildi. Hastalarda ateş, kuru öksürük, 
dispne ile septom veren pnömoni bulguları mevcut olup 
Novel Coronavirüs Infected Pnömonia (NCIP) olarak 
isimlendirildi.

Klinik Seyir
Semptomlar hafif düzeyden şiddetli seviyeye kadar 
geniş bir yelpazede yer alsa da çoğu olgu ağır 
seyretmemektedir (14,22,23).

Semptomatik olgularda yaygın halsizlik, yorgunluk ve 
genel vücut kırgınlığı, ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı 
ön planda olup burun akıntısı, tat ve koku alamama, 
karın ağrısı ve diyare nadir semptomlardandı.  
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Çin’deki hastalık kontrol ve koruma merkezi kaynaklı 
44.500 COVID-19 tanılı olgu verilerinin incelendiği 
raporda %81 olgu hafif düzeyde (semptom yok ya da 
hafif pnömoni tablosu var), %14 olgu şiddetli düzeyde 
(nefes darlığı, hipoksi veya ilk 24-48 saat içerisindeki 
toraks BT’de %50 den fazla akciğer tutulumunun 
olması), %5 olgu kritik seviyede (solunum yetmezliği, 
şok tablosu veya multiorgan disfonksiyonu olması) 
tespit edildi ve raporlandı. Kritik olmayan vakalarda 
ölüm raporlanmamış olup toplam vaka ölüm oranı 
%2,3 oranında bildirilmiştir (24). 

Çin’de yapılan başka bir çalışmada da vaka ölüm hızı 
%1,4 olarak rapor edildi (25). Ölümcül vakaların çoğunda 
komorbid hastalık varlığı ve ileri yaş ortak bulgulardı 
(24,26).

Tanı

COVID-19 tanısında viral nükleik asitin Real-

Time Reverse Transcription Polimerase Chain 
Reaction (RT-PCR) testi altın standart olmakla 
beraber hastalığın erken döneminde yalancı 
negatiflik gösterebilmesi ve bazı merkezlerde 
sınırlı sayıda bulunabilirliği nedeniyle olguların 
hızlı tanı almasında yetersiz kalabilmektedir (15,16). 
Yeni çalışmalar toraks BT inceleme NCIP düşünülen 
COVID-19 olgularında yalancı negatif RT-PCR sonuçlu 
semptomatik vakalarda tanısal önemini göstermekte 
olup (15,16) olguların erken tanısı ve takibinde radyolojik 
yöntemleri önemli ve rutin uygulanan bir konuma 
getirmiştir (15,16).

COVID-19 olgularında kullanılan radyolojik 
görüntüleme modaliteleri akciğer grafisi, toraks BT ve 
bazı merkezlerde yapılan toraks US incelemeler olup 
bu görüntülemelerin hastalığın tanısında tarama testi 
olmadığı, tanı koyma ve takipte yardımcı yöntemler 
olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır. 

Semptomatik hastalarda başlangıçta yapılan göğüs 
radyogram değerlendirmeleri hastalığın erken 
döneminde çok az tanısal değere sahip olsa da özellikle 
genç yaştaki olgularda başlangıç görüntüleme modalitesi 
olarak kullanılmalıdır (27).  Yapılan çalışmalarda 
yüksek çözünürlüklü ince kesit toraks BT’nin tanıdaki 
sensitivitesi %98 olarak raporlanmış olup (28) toraks BT 
bulgularının semptomlar başlamadan önce bile anlamlı 
olabileceği rapor edilmiştir (29,30). 

Toraks BT modalitesi NCIP’li COVID-19 olgularının 
erken tanısında ve takibinde önemli rol oynamaktadır (27). 
COVID-19 tanılı NCIP olgularındaki hastalığın şiddeti 

BT değerlendirmesi yapan radyolog görüntüleme 
özelliklerinin farkında olmalıdır.

Daha önceki yıllardaki benzer koronavirüs ilişkili 
sendromlar için çeşitli görüntüleme özellikleri 
tanımlanmıştır. Doğru bir değerlendirme için bunları da 
biliyor olmamız gerekir.

COVID-19 ile enfekte insanlarda ağırlıklı olarak ateş, 
öksürük ve radyolojik olarak buzlu cam dansiteleri 
şeklinde akciğer opasiteleri mevcut olup SARS-CoV 
ve MERS-CoV enfeksiyonları ile benzer bulgulardır (1).

Soğuk algınlığı hastalığında aşikar bir semptom olmayıp 
toraks BT sıklıkla normaldir. Grip olguları yüksek ateş, 
halsizlik ve kas ağrısı semptomları göstermekte olup 
toraks BT’de küçük yamasal buzlu cam alanları ve 
subplevral ve/veya peribronşial dağılımlı konsolidasyon 
alanları görülebilir (31).

SARS-CoV olguları ateş, üşüme, halsizlik, baş ağrısı 
ve ishal semptomları göstermekte olup toraks BT’de 
sıklıkla subplevral buzlu cam alanları ve ağırlıklı olarak 
alt lobları içeren konsolidasyon alanları, interlobüler ve 
intralobüler septal kalınlaşmalar görülmektedir (32). İlk 
çekilen göğüs radyografilerinde unilateral, fokal veya 
multifokal, akciğer (AC) orta ve alt zonlarda, periferal 
yerleşimli opasiteler dikkati çekmektedir (33). Takip 
eden 6-12 gün içindeki radyografilerde unilateral veya 
bilateral progressif multifokal konsolidasyon alanları 
ile uyumlu opasiteler gelişir (34). Yapılan toraks BT 
incelemede etkilenen segmentlerdeki konsolidasyon 
alanları ve buzlu cam görünümleri şeklindeki artmış 
dansiteler tespit edildi.

MERS-CoV olgularında ateş, üşüme, titreme 
görülmekte olup toraks BT bulguları; bilateral bazaller 
ve subplevral yerleşimli hava boşlukları, geniş buzlu 
cam alanları, septal kalınlaşmalarve plevral effüzyon 
varlığını içermektedir (35,36). Başlangıç radyografi 
bulguları yaygın buzlu cam opasiteleri şeklindedir (37). 
Toraks BT bulguları ağırlıklı olarak bilateral buzlu 
cam dansiteleri mevcut olup çoğunlukla bazallerde 
ve periferal yerleşimli olsalar da %20 oranında izole 
konsolidasyon ve %30 oranında plevral effüzyon eşlik 
etmektedir (38).

Orta şiddetteki COVID-19 olguları sadece ateş ile 
semptomatik olup toraks BT bulguları subplevral 
dağılımlı multifokal yamalı buzlu cam dansiteleri 
şeklindedir (14).

Şiddetli COVID-19 olguları ise ateş, baş ağrısı, kas 
ağrısı ve konfüzyon ile semptomatik olup toraks BT’de 
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buzlu cam dansitelerinin eşlik ettiği yaygın heterojen 
konsolidasyon alanları izlenmektedir (14).

Görüntüleme Modaliteleri ve Radyolojik Bulgular

Akciğer grafisi: COVID-19 tanılı NCIP olgularında 
pnömoninin gösterilmesinde ilk tercih edilmesi gereken 
modalitedir. Hastalığın erken evresinde ve hafif 
düzeyinde akciğer grafileri normal olabilir. Çin’deki 
Hong Kong bölgesinde COVID-19 tanısı almış 64 
olguya ait retrospektif bir çalışmada araştırmacılar 
hastaların %20’sinde hastalığın hiçbir evresinde 
akciğer grafilerinde patolojik bulgu saptanmadığını 
gösterdiler (39). Özellikle çocuk ve genç olgularda düşük 
doz avantajı nedeniyle ilk modalitedir. Hasta başı 
uygulanabilirliği ve temizliğinin kolay olaması diğer 
avantajları olsa da özellikle erken dönem bulgusu olan 
buzlu cam alanlarını göstermede yetersiz kalmaktadır. 
COVID-19 tanılı NCIP olgularındaki tutulumun 
gösterilmesinde akciğer grafisinin duyarlılığı %30-60 
arasında bildirilmektedir (40).

Akciğer grafisinde tutulum alanlarını bilateral 
yerleşimli, özellikle orta ve alt zonlarda, periferik 
ağırlıklı, sınırları düzensiz konsolidasyon alanları ve 
buzlu cam alanları ile uyumlu radyoopasite alanları 
görülür (resim 1). Eşlik eden plevral effüzyon varlığı 
da görülür. 

Toraks Ultrasonografisi (US): COVID-19 tanılı 
NCIP olgularındaki konsolidasyonun takibi ve 
gelişebilecek olan plevral effüzyonun varlığı, derinliği 
tespit edilebilir. Yatak başı uygulanabilirliği, plevral 
effüzyona direnaj için klavuzluk yapması avantajları 
olsa da sınırlı merkezlerde yapılabilmesi, hasta uyumu 
gerektirmesi, süresinin daha uzun olması ve tecrübe 
isteyen bir modalite olması dezavantajlarıdır.  

Toraks BT: COVID-19 tanılı NCIP olgularında 
normal olan akciğer grafisi hastalığı ekarte ettirmez. 
Kliniği uyumlu olan tüm olgularda toraks BT inceleme 
yapılmalıdır.  

Hastalığın çıkış yeri olarak bilinen Çin’in Wuhan 
kentinde yapılan 1014 olguluk bir seride RT-PCR testi 
ve toraks BT’nin COVID-19 tanısındaki duyarlılıkları 
karşılaştırıldı. Çalışmada; RT-PCR testi referans 
alındı, iki radyolog tarafından değerlendirilen toraks 
BT pozitiflik oranlarına bakıldı. Sonuç olarak toraks 
BT’nin duyarlılığı %97, özgüllüğü %25 oranında 
bulundu (41). Özgüllüğün düşük olması COVID-19 
tanılı NCIP olgularındaki toraks BT bulgularına benzer 
görünümlere neden olan COVID-19 dışı viral pnömoni 

sepeblerine bağlanmıştır. 

Başka bir çalışmada ABD’de COVID-19 dışı 205 
viral pnömoni olguları ile Çin’de RT-PCR testi pozitf 
olan COVID-19 tanılı 219 NCIP olgularının toraks 
BT bulguları radyologlar tarafından karşılaştırmalı 
olarak değerlendirildi. Sonuç olarak; COVID-19 tanılı 
NCIP’yi COVID-19 dışı viral pnömoniden ayırt etmede 
toraks BT’nin özgüllüğünün %93-100 ile yüksek, 
duyarlılığının ise %70-93 ile orta seviyede olduğu 
belirtildi (42). 

Yine de sadece BT bulguları ile NCIP’yi diğer viral 
pnömonilerden ayırt etmek kolay olmayıp Yüksek 
Rezolüsyonlu BT (YRBT)’nin RT-PCR test sonucu 
negatif gelen olgularda erken tanıda güvenilir olduğu 
vurgulandı (15,41,43). Toraks BT değerlendirme hem 
COVID-19 tanılı olgulardaki NCIP’nin tanısında 
hem de monitörize olguların progresyon ve tedaviye 
cevaplarının değerlendirilmesinde büyük öneme 
sahiptir.

COVID-19 tanılı NCIP’nin toraks BT tipik 
bulguları: 

Etken ajan olan SARS-CoV-2’nin insan vücudundaki 
Tip II alveollerdeki ACE-2 hücre reseptörüne tutunarak 
hücre içine girdiği rapor edildi. Bu nedenle ilk 
olarak reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu akciğer 
parankimlerinde interstisyel hasara ve parankimal 
değişikliklere neden olduğu tespit edildi. Toraks BT 
bulguları hastalığın şiddeti ve farklı dönemlerine göre 
değişiklikler göstermektedir (44,45).

COVID-19 NCIP olgularının tanısında ve tedavi 
izlemi ile gelişebilecek komplikasyonların 
değerlendirilmesinde toraks BT önemli bir rol 
oynamaktadır. Hastalığın ölümcül seyri, bulaşıcılığının 
yüksek olması nedeniyle olguların hızlı tanı alması, 
tedavinin planlanması ve gerekli izolasyonun 
sağlanması açısından çok önemlidir.

Bu hastalık için tanısal temel yöntem olan RT-PCR 
testinin erken dönem olgularda negatif olabilirliği, 
her merkezde ulaşılabilirliğinin olmaması ve BT 
incelemedeki hızlılık ve çekim kolaylığı dünyanın 
birçok yerinde toraks BT incelemeyi ön plana 
çıkarmıştır (43).

Örneğin Çin’de salgının yaygın olduğu başlangıç 
döneminde toraks BT tanı amaçlı tarama yöntemi 
olarak kullanılmıştır ancak daha sonra bu yanlış 
uygulama değiştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’nde de Amerikan Radyoloji Konseyi (ACR) 
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COVID-19 tanı ve taraması amacıyla toraks BT 
incelemenin yapılmaması, tetkikin COVID-19 
nedeniyle hastanede yatan hastaların tanısında 
ve tedavisinde kullanılması gerektiği önerisinde 
bulunmuşlardır (46).

Yapılan bir çalışma hastalığın erken döneminde RT-
PCR testinin duyarlılığının %71, toraks BT’nin ise 
aynı dönemde %98 olduğunu göstermiştir (15,16).  Yine 
de toraks BT’nin hastalığın erken döneminde normal 
olabileceği de akılda tutulmalıdır. Semptomatik 
olan ve akciğer grafisi şüpheli olan olgularda ve de 
komplikasyon geliştiği düşünülen olgularda öncelikli 
görüntüleme modalitesi BT olarak önerilmektedir. 
Çekim süresi hızlı olduğu halde  cihazdan yüzey 
bulaşı ve çekimi yapan BT teknisyeni çalışanların 
korunması amacıyla her tetkik arasında çekim odasının 
dezenfeksiyonu pandemi sürecinde karşımıza çıkan 
önemli bir sorun  olmuştur. 

Az sayıda yapılmış çalışmalar hariç COVID 19 
pnömonisi tanısında volümetrik Yüksek Rezolüsyonlu 
Bilgisayarlı Tomografi (YRBT), standart dozda 
çekilmiştir. Bunun sebebi düşük doz BT’de  küçük 
buzlu cam dansitelerinin veya küçük ve iyi sınır 
vermeyen nodüllerin görülmesinin güçleşmesi hatta 
atlanabilmesidir. Ancak sık tekrarlama olasılığı olan ve 
akciğer grafisinde bulgu olan hastaların izleme amaçlı 
BT’leri düşük doz çekilebilir. Yine benzer şekilde genç 
yaş grubunda hastaların BT’leri düşük doz çekilebilir. 
Ancak RT-PCR testi pozitif ileri yaş hastalarda ve 
özellikle obez kişilerde, akciğer grafisi normal ama 
dinleme bulguları olan ya da akciğer grafisinde küçük 
kuşkulu opasiteleri olan vakalara BT standart dozda 
çekilmelidir. Takipleri yine düşük doz BT uygulaması 
şeklinde yapılabilir. Çekimler kesit kalınlığı 1-1.5 mm 
ve tüm toraksı kaplayacak şekilde, kontrast madde 
verilmeden yapılan YRBT algoritması ile volümetrik 
olmalıdır. Pulmoner emboli gibi komplikasyon 
düşünülen olgularda tetkikin kontrastlı olarak toraks 
BT-anjio protokolü ile yapılması gerekmektedir. 

Buzlu cam dansiteleri: COVID-19 tanılı NCIP 
olgularında diffüz alveolar hasarı gösteren (47) ve en sık 
görülen BT bulgusudur. Bronşların ve vasküler yapıların 
konturlarını gizlemeden AC’lerde tanımlanmış sınırları 
belirsiz buğulu görünümde dansite artış alanları 
şeklinde görülen patolojik alanlardır (resim 2.)

Alveollerin içleri kan, pü, su veya hücrelerle dolar. 
Bu patolojide interstisyel kalınlaşmalar veya hava 
boşluklarındaki parsiyel dolum nedeniyle havalanan 
sağlam alanlarda kısmen yer değişikliği meydana 

gelebilir (35). COVID-19 tanılı NCIP olgularında 
unilateral veya bilateral yaygın buzlu cam dansitelerine 
sıklıkla periferal AC alanlarında ve subplevral dağılımlı 
olarak rastlanmaktadır (resim 3). Sıklıkla konsolidasyon 
ile beraber olup bu infiltrasyonların oluşumunda 
organize pnömoni, alveoler hasar ve ödem birlikteliği 
düşünülmektedir (48). Bazen nodüler görünüm şeklinde 
tutulum da izlenebilir (resim 4). Bilateral dağınık 
yerleşimli periferal ve posterior yerleşimli buzlu cam 
dansitelerinin varlığı konsolidasyon eşlik etsin veya 
etmesin en önemli NCIP bulgusudur (49)(resim 5). Bu 
patolojiyle ilgili en erken radyolojik araştırmayı Chung 
ve arkadaşları 21 olguluk seride yaptılar. Olgularda 
%57 oranında buzlu cam dansiteleri rapor edilmiş 
olup COVID-19 tanılı NCIP olgularında en erken 
saptanabilen toraks BT bulgusu olduğu bazı olgularda 
açıkça gösterildi (49).

Xi Xu ve arkadaşlarının Çin’de yaptığı 90 olguluk 
retrospektif çalışmada COVID-19 tanılı NCIP 
olgularının hepsinde RT-PCR testi pozitif olup toraks 
BT bulguları %69 olguda multifokal ve %59 olguda 
bilateral dağılımlı, %72 olguda periferal dağılımlı 
buzlu cam dansiteleri mevcut olup olgularda plevral 
effüzyon, lenfadenopati (LAP), kavitasyon ve pulmoner 
amfizem izlenmediğini raporladılar. Başlangıç toraks 
BT’de multifokal yayılımın olması güncel raporlarla 
uyumlu olup bu tutulum özelliği COVID-19 tanılı 
NCIP olgularını diğer koronavirüs olgularından ayırt 
eden karakteristik bir özellik olarak belirtildi (49). Bu 
çalışmadaki olguların 52 tanesinde toraks BT tekrarı 
takipte yeniden kullanıldı. %19 oranında bulgularda 
değişiklik saptanmadı. %8 olguda bulguların gerilediği, 
%73 olguda da ilerlediği bildirildi. Yaş ortalaması 
50 olan olguların %96’sının enfekte insanlarla temas 
öyküsü mevcut idi. Çalışmanın sonucunda COVID-19 
tanılı olgularla yakın temas öyküsü bulunan RT-PCR 
testi pozitif olan olgularda COVID-19 NCIP tanısında 
en önemli tetkik olarak belirtilmektedir. 

Yan Li ve arkadaşları 49 olguda %28 oranında buzlu 
cam dansiteleri ve eşlik eden konsolidasyon alanlarının 
birlikteliğini raporladılar (50). Devamında yapılan 
başka çalışmalarda elde edilen sonuçlar buzlu cam 
dansitelerinin varlığının %98 oranında pozitif olduğunu 
göstermiştir (51).

Konsolidasyon alanları: Alveollerdeki havanın 
patolojik olarak sıvılar, hücreler ve farklı dokularla yer 
değiştirmesi ile meydana gelir. Bu alanlarda parankimal 
dansite artar, altındaki damar ve havayolu duvarlarında 
silinme meydana gelir. 
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Dağılımları multifokal, yamasal veya segmental 
olabilir. Subplevral ve bronkovasküler ağaç boyunca 
dağılabilirler ki COVID-19 tanılı NCIP olgularında 
görülme sıklığı %2-64 oranındadır (51,52,53). NCIP 
olgularındaki konsolidasyonlar alveollerdeki 
fibromiksoid eksüda ile ilişkili olup sıklıkla alt loblarda 
ve periferik ağırlıklı düzensiz sınırlı odaklar şeklindedir 
(resim 6). Konsolidasyonun varlığı ileri evre hastalık 
ya da hastalığın progresyon göstergesi olup iki haftaya 
kadarki sürede bu alanlar kademeli olarak artış 
göstermektedir (45). Görülme sıklığı literatürde %30-50 
arasında bildirilmektedir (54).

Farklı bir araştırmada da buzlu cam dansitelerinin 
1-3 hafta içerisinde konsolidasyona ilerleyebildiği 
veya başlangıçtan itibaren buzlu cam dansiteleri 
ile konsolidasyon alanlarının eş zamanlı meydana 
gelebildiği şeklindeydi (44,55). Song ve ark.ları yaptıkları 
çalışmada 50 yaş üstü olgularda ilerleyen süreçte 
konsolidasyon alanlarında artış saptadılar (56). 

Retiküler patern varlığı: Pulmoner interstisyel 
yapılardaki kalınlaşmalar olup interlobüler septalar ve 
intralobüler çizgiler şeklindedirler. Toraks BT’de sayısız 
küçük lineer dansiteler şeklindeki birikimler olarak 
ortaya çıkar. İnterstisyel alana lenfosit infiltrasyonu ile 
ilişkilidir. Yapılan birkaç çalışmada COVID-19 tanılı 
NCIP olgularında interlobüler septal kalınlaşmalar 
şeklindeki retiküler paternin buzlu cam dansiteleri ve 
konsolidasyon alanlarından sonra en sık görülen BT 
götüntüsü olduğu ve hastalığın progresyonuyla orantılı 
olarak artabileceği raporlandı (44,53,56). Zhou ve ark.ları 
yaptıkları 62 olguluk çalışmalarında 39 olguda erken 
dönemdeki buzlu cam dansitelerine ilerleyen dönemde 
eşlik eden retiküler paternin varlığını raporladılar (57). 

Kaldırım taşı paterni: Buzlu cam dansiteleri 
zeminindeki kalınlaşmış interlobüler septa ve 
intralobüler septalardaki kalınlaşmaların düzensiz 
kaldırım taşlarına benzetilmesi şeklindeki görüntü 
olup alveolar ödem ve interstisyel inflamasyonu 
göstermektedir (resim 7). COVID-19 tanılı NCIP 
olgularında %5-36 oranında rastlanmış olup (51,52) 

buzlu cam dansiteleri ve konsolidasyon alanları kadar 
sık görülmemektedir (35,45). Ancak diffüz buzlu cam 
dansiteleri, konsolidasyon alanları ile kaldırım taşı 
paterninin birlikteliği hastalığın progresyonu ve pik 
evreye girişi konusunda uyarıcı bulgu olabilir (45,58) 

(resim 8).

Hava bronkogramı:İnfiltrasyona bağlı olarak havanın 
yerini yumuşak dokunun aldığı havalanması azalmış

dansite artış alanlarındaki hava dolu bronşların 
görüntüsü olup COVID-19 tanılı NCIP olgularında 
farklı bir BT bulgusudur (56,59 ) (resim 9) ve %80 sıklıkta 
görülebildiği bildirilmiştir (60).

Hava yolu değişiklikleri: Bronş duvarındaki inflamatuar 
tutulum ve fibröz doku proliferasyonuna sekonder 
gelişen bronşiektazi ve bronşial duvar kalınlaşmalarını 
içeren değişikliklerdir. Bazı COVID-19 tanılı NCIP 
olgularında traksiyon bronşektazi tanımlanmış olup (15,61)  
%10-20 olguda da bronşial duvar kalınlaşmaları rapor 
edilmiştir (51,53).  Li ve ark. ları 83 serilik COVID-19 
tanılı NCIP olgularında bronşial duvar kalınlaşmaları 
olduğunu ve bunun sıradan olgulara göre hastalığın 
önemini ve ciddiyetini gösterdiğini rapor ettiler (51).

Plevral değişiklikler: Bu değişiklikler plevral effüzyon 
ve kalınlaşmayı içerir. COVID-19 tanılı NCIP’si olan 
81 olguda %32 oranında plevral kalınlaşma ile %5 
olguda plevral effüzyon varlığı gösterilmiş olup kötü 
prognoz göstergesiydi (44,52).  Ayrıca otopsi serilerinde 
de bu olgularda plevral kalınlaşmalara geniş adezyon 
alanlarının eşlik ettiği rapor edildi (62).

Subplevral curvilineer çizgilenme: Plevral yüzeye 
paralel uzanan yaklaşık 1 cm’den küçük alanlardaki 1-3 
mm kalınlıktaki ince kurvilineer dansitelerdir (resim 
10). COVID-19 tanılı NCIP olgularında pulmoner ödem 
veya fibrozis ile ilişkili olabilecek olan bu bulgunun 
varlığını WU ve arkadaşları ile Li ve arkadaşları 
yaptıkları çalışmada %20 oranında gösterebilmişlerdir 
(51).

Fibrozis varlığı: Fibrozis veya fibröz çizgilenmeler 
COVID-19 tanılı NCIP olgularında toraks BT’de açıkça 
gösterilebilir (resim 11). Pan ve ark.ları bu olgularda 
bu bulgunun varlığını %17 oranında raporladılar. Bu 
patolojide selüler komponentler skar dokusu ile yer 
değiştirmekte olup iyileşme sürecini gösteren sekel 
değişiklikler olarak kabul edilir. Bazı araştırmacılar 
COVID-19 tanılı NCIP olgularında bu bulguların 
varlığının hastalığın durağan evresini gösteren iyi 
prognozu işaret ettiğini vurgulasalar (58) da diğer bir 
grup araştırmacı bu olgulardaki bu bulgunun hastalığın 
zirve seviyesine ilerlemesini veya pulmoner interstisyal 
fibrozise ilerlemeyi gösterdiğini rapor ettiler (40,45).

Vasküler genişleme: Lezyon içinde veya çevresindeki 
pulmoner vasküler yapılardaki genişlemenin toraks BT 
ile görüntülenmesidir. Semptomatik olup 6 gün sonra 
hastaneye başvuran RT-PCR negatif olan COVID-19 
tanısı alan NCIP olgularında totaks BT’de rapor edilen 
bir bulgudur (15).
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Hava kabarcığı bulgusu: Konsolidasyon alanı 
içerisinde izlenen fokal hava kabarcığına ait 
görünümdür (resim 12). Fizyolojik boşlukların 
patolojik dilatasyonu, bronşektazinin kesitsel görüntüsü 
veya konsolidasyonun rezorpsiyon evresi ile ilişkili 
olabilecek patolojilerdir. Yuvarlak kistik değişiklik 
veya kavite bulgusu olarak ifade edilmektedir (40,44 ).

Nodüller: Düzgün veya kötü sınırlı, yuvarlak veya 
düzensiz görünümde 3 cm’den küçük parankimal 
dansiteler nodül olarak tanımlanır. Nodüllerin viral 
pnömonilerle birlikteliği sık görülür. COVID-19 tanılı 
NCIP olgularında %3-13 oranında multifokal düzensiz 
konturlu solid nodüller görülebileceği rapor edildi (41,58). 

Halo bulgusu: Buzlu cam ile çevrelenmiş nodül, 
konsolidasyon ve kitleleri tanımlayan bulgudur. 
Perilezyonel hemorajinin göstergesidir. Özellikle 
fungal pnömoni ve daha nadiren hemorajik metastazda 
görülse de COVID-19 tanılı NCIP olgularında da 
görülebilmektedir (63). Li ve arkadaşları bu bulguyu 
COVID-19 tanılı NCIP’li 27 yaşındaki kadın 
olgularında tanımladılar (64).

Ters halo bulgusu (Atoll işareti): Az veya çok halka 
tarzı konsolidasyon ile çevrelenmiş yuvarlak şekilli 
buzlu cam dansite alanını tanımlayan toraks BT 
bulgusudur (resim 13). Özellikle organize pnömonide 
sık görülür. COVID-19 tanılı NCIP olgularındaki bu 
bulgunun hastalığın progresyonunu gösterdiği rapor 
edildi. (16,52,59,65) (resim 14). Ayrıca COVID-19 tanılı 
NCIP olgularındaki konsolidasyonun regresyonuna 
sekonder oluşabileceği de bildirilmiştir (27).

Lenfadenopati (LAP) varlığı: COVID-19 tanılı NCIP 
olgularında %4-8 oranında mediastinal LAP varlığı 
rapor edildi (44,53). Hastalığın şiddeti ve önemi açısından 
en önemli risk faktörlerinden biri olup birlikte plevral 
effüzyon ve yaygın küçük akciğer nodüllerinin ortaya 
çıkması bakteriyel süperenfeksiyonu destekler (49,51,66,67).

Perikardiyal effüzyon varlığı: COVID-19 tanılı NCIP 
olgularında nadir görülse de hastalığın şiddeti ve önemi 
ile doğru orantılı olarak yüksek insidansta perikardiyal  
effüzyon gelişebilir (49,51,67).

Prognoz 

Semptomlar hafiften şiddetliye kadar çok değişken 
bir yelpazede yer alır. Hafif semptomları olan 
olguların bazılarında semptomlar ilerleyen günlerde 
şiddetlenebilmektedir. Pandeminin başlangıç yeri kabul 
edilen Wuhan’da yapılan COVID-19 tanılı NCIP’li 138 
olguyu kapsayan retrospektif çalışmada semptomlar 

başladıktan yaklaşık 5 gün sonra nefes darlığı 
geliştiği ve olguların ortalama 7 gün sonra hastaneye 
yatırıldıkları sonucu belirtildi (22). Şiddetli hastalığı 
olan olgularda yaklaşık %20 oranında 8. günde majör 
komplikasyon olarak akut solunum sıkıntısı sendromu 
(Acute Respiratory Distress Syndrome-ARDS) tablosu 
meydana gelebilir ve olgular %12.3 oranında mekanik 
ventilasyona ihtiyaç duyabilirler (22). 

Benzer bir çalışmada da nefes darlığı semptomlarının 
olgularda yaklaşık 8. Günde ortaya çıktığı rapor 
edildi (1). Yine Wuhan merkezli başka bir çalışmada 
201 olgunun verileri retrospektif incelendi. Diabetes 
Mellitus (DM), HiperTansiyon (HT) hastalığı bulunan 
65 yaş üstü olguların %41’nde ARDS geliştiği bildirildi 
(68).

Ağır seviyede seyreden COVID-19 tanılı NCIP 
olgularının bazılarında dirençli ateş varlığı, D-dimer ve 
ferritin seviyelerinde artış ile sitokin fırtınasını gösteren 
laboratuar bulguları tespit edilmiş olup kritik seviyedeki 
olgularda ve ölümcül seviye ile ilişkilendirilmiştir (1).

COVID-19 tanılı NCIP olgularında DSÖ iyileşme 
süresini hafif olgular için 2 hafta, şiddetli olgular için 
3-6 hafta olarak paylaşmıştır. (69) (resim 15-18).    

Fleischner Derneği; göğüs hastalıkları tanı ve 
tedavisine adanmış, torasik radyoloji için uluslararası, 
multidisipliner bir tıp toplumudur. Bu topluluk 
COVID-19 tanılı NCIP olgularının tanı ve takibi 
için akciğer grafisi ve toraks BT çekimleri ile ilgili 
önerilerde bulundu (70). Önerilerden bazıları şunlardı:
• Asemptomatik olgularda görüntüleme yöntemleri 

rutinde tarama amacıyla kullanılmamalıdır.
• Hafif düzeydeki şüphelendirici olgularda 

progresyon  riski yok ise görüntüleme yöntemleri 
kullanılmamalıdır.

• Orta veya ciddi klinik bulgular varlığında 
RT-PCR test sonucundan bağımsız olarak 
görüntüleme yapılmalıdır.

• Solunum semptomlarında progresyon varlığında 
görüntüleme yapılmalıdır.

• Toraks BT tetkikine ulaşılamayan merkezlerde 
akciğer grafisi görüntüleme modalitesi olarak 
tercih edilebilir.

• İnsidental olarak BT’de tespit edilen pozitif 
bulgular varlığında RT-PCR testi yapılması 
önerilmektedir.

• Kliniği stabil olan entübe olgularda günlük 
akciğer grafisi rutinde önerilmemektedir.

• Tedaviye olumlu cevap verip iyileşen olgularda 
hipoksi ve dispne geliştiğinde BT tetkiki 
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SONUÇ 

Hızlı seyirli, yüksek bulaşıcılık ve belirgin mortalite özelliğinde olan COVID-19 olgularının erken dönemde ve 
hızlı tanı alması ve erken izolasyonu, özellikle de yalancı negatif RT-PCR sonucu olan ve asemptomatik COVID-19 
olgularında, pandeminin kontrol altına alınmasında en önemli rolü oynamaktadır. Toraks BT incelemelerinde 
COVID-19 tanılı NCIP olgularında yaygın olarak bilateral buzlu cam dansiteleri ile konsolidasyon alanları 
raporlandı. Toraks BT tetkiki tek başına bir tanı ve tarama testi olmasa da farklı olgulardaki ve farklı evrelerdeki 
patolojilerin çeşitliliği gösterilebilmektedir. COVID-19 tanılı NCIP olgularının toraks BT’deki görüntüleme 
bulgularını bilmek,  hızlı tanı koyabilmemiz, tedavi planını hızlıca başlatabilmemiz ve izolasyon açısından çok 
önemlidir. Ama unutmamalıyız ki multidisipliner yaklaşımla radyolojik bulgularımız mutlaka klinik ve diğer 
laboratuar bulgular ile birlikte değerlendirilmelidir. Klinikler arası diyalog ve iş birliği çok önem arz etmektedir.

TANI VE İZLEMDE RADYOLOJİ

Resim 1: Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı 
semptomları olan 55 yaşındaki kadın olguda ilk 
görüntüleme modalitesi olarak çekilen PA Akciğer 
grafisinde periferal retiküler opasiteler dikkati çekiyor.

Resim 2: Çocuğu COVID-19 tanısı alan öksürük, 
nefes darlığı, ateş, göğüs ağrısı, halsizlik ile kas 
ve eklem ağrısı semptomları bulunan 46 yaşındaki 
erkek olguda toraks BT’de sağ akciğer alt lobda 
izole inflamasyon ile uyumlu buzlu cam alanı 
dikkati çekiyor.
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Resim 3: Halsizlik, ateş, kas ağrısı ve koku alamama 
şikayetleri olan semptomatik 43 yaşındaki kadın 
olguda çekilen toraks BT’de sağ alt lobda multifokal 
buzlu cam alanları dikkati çekiyor.

Resim 4: Eşi COVID-19 tanılı asemptomatik 39 
yaşındaki kadın olguda yakın temas nedeniyle 
çekilen toraks BT’de multifokal nodüler buzlu cam 
dansiteleri dikkati çekiyor.

Resim 5: Birlikte yaşadığı oğlu ve kızı COVID-19 
tanısı alan karın ağrısı ve tat alamama semptomları 
olan 57 yaşındaki erkek olguda çekilen PA Akciğer 
grafisi normal olmakla birlikte toraks BT’de bilateral 
yaygın buzlu cam alanları dikkati çekiyor.

Resim 6: Üç gün önce başlayan nefes darlığı, 
halsizlik, öksürük ve kas ağrısı semptomları olan 
51 yaşındaki kadın olguda toraks BT bulgusu olarak 
sağ üst lobda içerisinde hava bronkogramı bulunan 
konsolidasyon alanı dikkati çekiyor.

Resim 7: Halsizlik şikayeti olan 45 yaşındaki 
erkek olguda toraks BT’de bilateral periferal 
buzlu cam alanları, kaldırım taşı paterninde 
infiltrasyonlar, fibrotik yumuşak doku dansiteleri 
ve çekintiler dikkati çekiyor.

7
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Resim 8: Havayolu ile gerçekleştirdiği Umre yolculuğu 
dönüşü nefes darlığı ve solunum sıkıntısı başlayan 
ve HT hastası olan 60 yaşındaki kadın olguda toraks 
BT’de bilateral periferal buzlu cam alanlrı ve kaldırım 
taşı paterni dikkati çekiyor.

Resim 9: Ateş ve öksürük semptomları bulunan 53 
yaşındaki kadın olgunun toraks BT’sinde sağ alt lobda 
hava bronkogramı içeren konsolidasyon alanı ve 
fibrozis bulguları dikkati çekiyor.

Resim 10: COVID-19 tanılı olgu ile yakın temas 
öyküsü olan, öksürük, boğaz ağrısı ve nefes darlığı 
semptomları bulunan 59 yaşındaki kadın olguda 
çekilen toraks BT’de bilateral periferal curvilineer 
çizgilenmeler dikkati çekiyor.

Resim 11: Yakın temasta olduğu kardeşi COVID-19 
tanısı alan ateş, öksürük ve nefes darlığı semptomları 
bulunan 50 yaşındaki erkek olguda toraks BT’de 
bilateral yaygın kaldırım taşı paterninde infiltrasyonlar, 
fibrotik yumuşak doku dansiteleri ve çekintiler dikkati 
çekiyor.

Resim 12: Öksürük, halsizlik, üşüme, titreme ve 
nefes darlığı semptomları olan 54 yaşındaki erkek 
olguda toraks BT’de sağ alt lobda periferal yerleşimli 
inflamasyonu ifade eden buzlu cam alanı ve içerisinde 
hava kabarcığı bulgusu dikkati çekiyor.
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164



TANI VE İZLEMDE RADYOLOJİ

Resim 13: Ateşi 37° ölçülen, baş ağrısı, halsizlik, 
öksürük ve nefes darlığı semptomları olan 22 
yaşındaki erkek olguda toraks BT’de Ters Halo 
bulgusunu gösteren buzlu cam alanı etrafında 
konsolidasyon alanı görünümü dikkati çekiyor.

Resim 14: Yakın temasta olduğu oğlu COVID-19 
tanılı, HT ve DM hastası olan 72 yaşındaki erkek 
olguya ateş şikayeti nedeniyle çekilen toraks BT’de sağ 
akciğer alt lobda Ters Halo işareti göstern infiltrasyon 
alanı dikkati çekiyor.

Resim 15: PA Akciğer grafisinde periferal retiküler 
opasiteler izlenen semptomatik 55 yaşındaki kadın 
olgunun çekilen ilk toraks BT tetkikinde bilateral 
yaygın periferal buzlu cam dansiteleri ve lineer 
bantlar dikkati çekiyor.

Resim 16: Olgunun 9. gündeki kontrol toraks 
BT tetkikinde progresyon ile uyumlu yaygın 
konsolidasyon alanları ve fibrozis alanları dikkati 
çekiyor.

Resim 17: Olgunun 20. gündeki ikinci kontrol toraks 
BT tetkikinde buzlu cam alanları ve kaldırım taşı 
paterninde belirginleşmeler dikkati çekiyor.

Resim 18: Olgunun yaklaşık 45. gündeki kontrol 
toraks BT tetkikinde regresyon ile uyumlu tüm 
bulgularda gerileme ve buzlu cam dansiteleri dikkati 
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Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde 
etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları bildirilmiş 
ve Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit 
edilmemiş yeni bir koronavirüs (2019- nCoV) olarak 
tanımlanmıştır. Ağır akut solunum yolu yetersizliği 
sendromu (severe acute respiratory syndrome-SARS) 
etkeni SARS CoV’e yakın benzerliğinden dolayı etken 
SARS-CoV-2, hastalık da COVID-19 (Coronavirus 
Disease 2019) olarak isimlendirilmiştir (1). Etkenin 
kıtalar aşarak yaklaşık 114 ülkeye yayılması ve 118 bini 
aşkın vaka görülmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan etmiştir (1). 
Ülkeler ve sağlık örgütleri tarafından hastalığın bulaşma 
yolları, vaka tanımları ve tanı yöntemleri, COVID-19 
vakası veya temaslısıyla karşılaşıldığında izlenmesi 
gereken strateji ve uygulama şekilleri hakkında yol 
gösterici olarak rehberler ve algoritmalar hazırlanmış 
ve uygulamaya konulmuştur. Bu yazıda COVID-19 
tanısında ülkemizdeki rehberlerin önerileri, uygulanan 
tanı algoritmaları ve salgın sürecinde ortaya çıkan 
dönemsel farklılıklar özetlenmiştir.

I. Dünyadaki Rehberler

Virüsün Çin’de ortaya çıkması ve tüm dünyayı 
ilgilendiren bir sağlık sorununa dönüşmesiyle, ulusal, 
uluslararası ve geniş çaplı kitlelere hitap eden Çin 
Ulusal Sağlık Komisyonu, Avrupa Hastalık Önleme 
ve Kontrol Merkezi (European Centre for Disease 
Prevention and Control, ECDC), DSÖ ve Amerikan 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) gibi sağlık 
kuruluşları hastalığın/vakaların tanımlanması 
ve tanısına yönelik önerilerini içeren kılavuzlar 
yayınlamıştır (2-6). Test duyarlılıklarının yetersizliği, 
vaka tanımlarının yapılması ve vaka algoritmalarının 
geliştirilmesinde belirleyici nedenlerden biridir (1, 2). 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı daha salgının ilk 
günlerinde DSÖ’nün kılavuzlarını ve CDC önerilerini 
de kaynak olarak içeren ulusal rehberini hazırlamıştır (7).  

II. Ülkemizdeki Rehberler ve Uygulanan Tanı 
Algoritmaları

Ülkemizde ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020’de 
saptanmıştır.  Ülkemizde ilk vaka tespit edilmeden önce 
salgının erken döneminde Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulan bilim kurulu tarafından ülkemizin sürece 
hazırlanması ve salgına karşı hazırlıklı olması 

amacıyla “2019-nCoV Hastalığı Sağlık Çalışanları” 
Rehberi’ni yayınlanmıştır (7). İlk versiyonu 24 Ocak 
2020’de oluşturulan ve aralıklarla güncellenen 
rehber ağırlıklı olarak DSÖ önerileri doğrultusunda 
oluşturulmuş ve güncel DSÖ önerileri ve bilimsel 
gelişmeler doğrultusunda güncellenmiştir. Şu ana 
kadar 15 versiyonu ve aralıklı bölüm güncellemeleri 
bulunan rehberin son yayınlanan versiyonunda yer 
alan tanı algoritmaları bu yazıda dikkate alınmış 
olup süreç sırasında meydana gelen farklılıklardan 
yazının sonunda bahsedilmiştir (7-19). Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayınlanan rehberlerin dışında, Türk 
Neonatoloji Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, 
İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği, Halk 
Sağlığı Uzmanları Derneği gibi bazı organizasyon ve 
kuruluşların da COVID-19 hastalığında yaklaşım ve 
tanı algoritmalarını içeren kılavuzları yayınlanmıştır 
(20-22).

a. Sağlık Bakanlığı “COVID-19 (2019-nCoV 
Hastalığı) Rehberi”
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberlerde 
COVID-19 tanısı için vaka tanımları yapılmış ve 
tanının doğrulanması için uygulanacak laboratuvar tanı 
yöntemleri belirtilmiştir (19). Son güncellenen rehberde 
yer alan vaka tanımları şu şekildedir;

Olası Vaka:
A:
 • Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı,   
 baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı  
 veya ishal belirti ve bulgularından en az biri 
VE
 • Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile  
 açıklanamaması VE
 • Semptomların başlamasından önceki 14   
 gün içerisinde kendisi veya yakın    
 temaslısının hastalık açısından yüksek riskli   
 bölgede bulunma öyküsü
VEYA
B:
 • Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı,   
             baş  ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı     
 veya ishal belirti ve bulgularından en az biri 
VE
 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün  
 içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile  
               yakın temas eden  
VEYA
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C:
   •  Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti 
ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum 
sıkıntısı) VE
   •   Hastanede yatış gerekliliği (SARI)* VE
 • Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile 
açıklanamaması
    *SARI (Severe Acute Respiratory Infections-Ağır Akut 
Solunum Yolu Enfeksiyonları) son 14 gün içinde gelişen 
akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, 
öksürük ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, 
akciğer görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve 
bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği
VEYA
D:
    • Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, 
kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti 
ve bulgularından en az ikisinin bir arada olması ve bu 
durumun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması  

Kesin Vaka:
  • Olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler 
yöntemlerle SARS-CoV-2 saptanan olgular.

COVID-19 hastalığı vaka tanımlarına uyan hastalarda 
uygulanması önerilen tanı testleri ise nükleik asid 
amplifikasyon testleri (NAAT), sekanslama ve serolojik 
testlerdir. Ülkemizde ulusal referans laboratuvarı 
ile COVID-19 tanısı için yetkilendirilen diğer tanı 
laboratuvarlarında NAAT testi olarak gerçek-zamanlı 
reverse transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu 
(rRT-PCR) uygulanmakta ve gerekli olduğunda 
nükleik asit dizi analizi yöntemi ile doğrulanması 
yapılmaktadır. COVID-19 şüphesi yüksek olan bir 
hastadan negatif sonuç elde edildiğinde, özellikle sadece 
üst solunum yolu örnekleri toplanmış ise, mümkünse alt 
solunum yolu örneklerini içeren ek örnekler alınması 
ve çalışılması önerilmektedir.  Uygulanabilecek 
serolojik testler anti-viral immunoglobulin M (IgM) 
and G (IgG) yanıtına dayalı ELISA (Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay) veya hızlı antikor testleridir.

b. Diğer Rehberler

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 
rehberler dışında bazı dernek ve kuruluşlar tarafından 
da kılavuzlar yayınlanmıştır. Aşağıda Türk Neonatoloji 
ve Türk Yoğun Bakım Dernekleri tarafından yayınlanan 
kılavuzlarda yer alan vaka tanımları ve tanı için öneriler 
özetlenmiştir (21, 22).

b1. Türk Neonatoloji  Derneği “COVID-19 (SARS-
CoV2) Enfeksiyonu veya Şüphesi Olan Yenidoğan 
Bebeklere Neonatal ve Perinatal Dönemde Yaklaşım 
Önerileri”
Bu rehberde yer alan yenidoğan bebekler için vaka 
tanımları şu şekildedir;
Şüpheli vaka:
 • Doğumdan 14 gün önce ve postnatal 28 günlük 
dönemde COVID-19 ile enfeksiyon öyküsü olan 
anneden doğan bebek ya da
 • Ailede, bebeğe bakım verenlerde, ziyaretçilerde, 
bebeğe bakan hastane personelinde COVID-19 
enfeksiyonu varlığı
Kesin vaka:
  • Solunum yolu veya kan örneğinde COVID-19 PCR 
pozitifliği nin bulunması
Hastalığın tanısına yönelik uygulanması önerilen 
laboratuvar testleri ve tanı açısından testlerin 
yorumlanması ise şu şekildedir;
• Tam kan sayımı: Normal, lökopeni, lenfopeni, hafif 
trombositopeni olabilir
•Biyokimya: Kreatin kinaz (CK), alanin 
aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz 
(AST), alkalen fosfataz  (ALP), laktat dehidrogenaz 
(LDH)  artışı olabilir.

• PCR: Çoklu yerlerden örnek alınması tercih edilmeli 
ve PCR çalışılmalıdır. Kuvvetle şüpheli vakalarda test 
sonucu negatif gelse bile 24 saat arayla tekrar örnek 
gönderilmesi düşünülmelidir. Örnek alınabilecek yerler: 
Üst hava yolu (nazofarinks-orofarinks sürüntü/aspirat) 
ve alt hava yolu (balgam, endotrakeal aspirasyon, 
bronkoalveolar lavaj) şeklinde olabilir.

• Hızlı test: Yenidoğanlarda özgüllüğü ve duyarlığı için 
yeterli veri yoktur.

• Görüntüleme yöntemleri: Ön arka akciğer grafisinde 
pnömoni bulguları, batın grafisinde ise ileus bulguları 
görülebilir.

b2. Türk Yoğun Bakım Derneği “COVID-19 ile 
Enfekte Kritik Hastaların Yönetimi” Rehberi
Bu rehberde yer alan vaka tanımları aşağıdaki gibidir;
Enfekte olgu şüphesi: Aşağıdaki 3 durumdan biri 
varlığında şüphelenilmelidir;
• Akut solunum yetersizliği ve virüs salgını 

bildirilen bölgelere son 14 gün içinde yolculuk 
hikayesi

• Akut solunum yetersizliği ve kesinleşmiş/olası 
COVID-19’lu birey ile son 14 gün içinde temas 
ve bu klinik durumu açıklayan başka herhangi bir 
neden olmaması
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• Hastaneye yatış gerektiren ciddi solunum 
yetersizliği

Olası enfekte olgu: Test sonuçlarının kesin sonuç 
vermediği şüpheli olgular

Kesin enfekte olgu: Klinik bulgu ve semptomlara 
bakılmaksızın laboratuvar verisiyle tanı konmuş olgular
Hastalığın laboratuvar tanısında üst ve alt solunum yolu 
örneklerinde RT-PCR çalışılması, ilk testler negatif 
iken klinik şüphe durumunda örneklerin tekrarlanması 
önerilmektedir.

III. Dönemsel Farklılıklar

İnsanlarda ilk kez tespit edilmesi nedeniyle SARS-
CoV-2 bizim için yeni bir virüstür. COVID-19 
pandemisi dinamik bir süreç olup eklenen yeni bilgiler 
ışığında tanı yöntemlerinin ve yaklaşımlarının da 
gelişmesi ve değişmesi kaçınılmazdır. Nitekim Sağlık 
Bakanlığı’nın COVID-19’a yönelik sık aralıklarla 
güncellediği rehberlerde bu değişimi gözlemlenmek 
mümkündür (7-19).

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 24 Ocak 2020 
tarihli ilk rehberde yer alan vaka tanımlarından olası 
vaka  tanımında “semptom başlangıcından önceki son 
14 gün içinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne seyahat öyküsü” 
olması önemli bir kriter iken, salgının Çin dışında diğer 
ülkelere hızla yayılmasıyla birlikte güncellenen yeni 
rehberlerde önce “Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan 
kişiler;” ifadesi “Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak 
üzere hastalığın artış eğilimi gösterdiği ülkelerde 
(Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, İran, Tayland, 
Japonya, Hong Kong, Güney Kore) bulunan kişiler” 
olarak değiştirilmiş daha sonra ise  “semptomların 
başlamasından önceki 14 gün içerisinde yurt dışında 
bulunma öyküsü” şeklinde  güncellenmiştir. Son 
yayınlanan rehberde ise bu ifade “semptomların 
başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya 
yakın temaslısının hastalık açısından yüksek riskli 
bölgede bulunma öyküsü” şeklindedir. Bununla 
birlikte salgının ülkemizdeki seyrine bağlı olarak 
olası vaka tanımlarının klinik kriterleri her yayınlanan 
yeni rehberde tüm olası vakaları kapsayacak şekilde 
güncellenmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 24 Ocak 2020 
tarihli ilk rehberde tanı yöntemleri arasında yer alan

NAAT uygulanırken 2019-nCov için spesifik 
PCR testleri o dönemde henüz kurulmadığından 
pozitif bulunabilecek diğer koronavirus tiplerinin 
ekarte edilebilmesi açısından laboratuvarların 
pan-coronavirus testi ve takiben sekans analizi ile 
konfirmasyon yapmaları önerilmiştir. Yayınlanan 12 
Nisan, 13 Nisan ve 14 Nisan 2020 tarihli rehberlerde 
ise NAAT yöntemi uygulaması sırasında “SARS-
CoV-2 virüsünün yaygın bir şekilde görüldüğü yerlerde 
örnek olarak tek bir tanımlayıcı hedefe yönelik rRT-
PCR ile tarama yapılması gibi daha basit bir algoritma 
benimsenmesi yeterlidir” denilmiştir. Ayrıca 12-
13-14 Nisan 2020 tarihlerindeki güncellemeler ile 
enfekte bireyde negatif sonuca neden olan faktörler de 
eklenmiştir. Tanı yöntemleri arasında yer alan serolojik 
testler ilk rehberlerde yer almazken yine güncellenen 
son rehberlerde NAAT testlerinin negatif olduğu ve 
COVID-19 enfeksiyonu ile kuvvetli epidemiyolojik 
ilişkisi olan olgularda akut ve/veya konvalesan fazda 
alınan serum örneklerinde serolojik testlerin çalışılması 
tanıyı destekleyebilir denilmiştir. Bu amaçla ELISA 
ya da IgM/ IgG saptayan hızlı antikor testleri gibi 
serolojik testlerin kullanılabildiği belirtilmiştir. En 
son güncellenen rehberde ise serolojik testlerle ilgili 
bilgiler genişletilmiştir. COVID-19’u asemptomatik 
veya semtomatik geçirenlerde bir süre sonra antikor 
cevabının gelişebildiği belirtilmiş ve serolojik 
testlerin hastalığın erken döneminde tanı amacıyla 
kullanılmaması önerilmiştir. Tespit edilen antikorların 
bağışıklık sağlayıp sağlamadığı ve ne kadar süreyle tespit 
edilebileceği (IgG) bugün için kesin belli olmadığı da 
eklenmiştir. Ek olarak güvenilir antikor testleri; NAAT 
testlerinin negatif olduğu ve COVID-19 enfeksiyonu ile 
kuvvetli epidemiyolojik ilişkisi olan olgularda tanının 
desteklenmesinde (akut ve/veya konvalesan fazda 
alınan serum örneklerinin karşılaştırılması) ve devam 
eden salgının araştırılmasında, atak hızı ve salgının 
şiddetinin retrospektif olarak değerlendirilmesinde 
kullanabilir. Antikor testlerinin performansının, 
incelenen toplumdaki hastalık seroprevalansına bağlı 
olarak değişebileceği, seroprevalansın düşük olduğu 
toplumlarda yalancı pozitiflik oranlarının yanlış 
yorumlara neden olabileceği ve bu nedenle seroprevalans 
çalışmalarının dikkatli bir şekilde kurgulanması ve 
yorumlanması gerektiği unutulmamalıdır.   
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Şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs-2 
(SARS-CoV-2) tüm dünyada 200’den fazla ülkeyi 
etkilemektedir. Virüsle enfekte hasta sayısı tespit 
edildiği ilk günden itibaren hızla artmış ve Dünya Sağlık 
Örgütü 30.01.2020’de yaptığı toplantıda koronavirüs 
salgını ile ilgili olarak “Uluslararası Halk Sağlığı Acil 
Durumu” ilan etmiştir. Şu anda, SARS-CoV-2 için 
yeterli kanıt olmaması nedeniyle onaylanmış bir tedavi 
bulunmamaktadır ancak konuyla ilgili bir dizi klinik 
çalışma devam etmektedir.

COVID-19’ hastalarının büyük çoğunluğu herhangi 
bir tedavi olmadan iyileşmekte, özellikle hafif klinik 
tabloda olan hasta grubunda çoğu durumda antiviral 
tedaviye gerek kalmamaktadır. Ancak, tedaviye 
başlamadan önce hastalık ağırlaşana kadar beklemek, 
hastalık seyrinin daha değiştirilebilir olduğu erken 
dönemde hastayı tedavi etme şansının elimizden 
kaçması anlamına da gelebilir. Antiviral tedavinin hem 
influenzada hem de SARS’ta daha erken başlandığında 
hastalık seyrinde yarar sağlayacağı bilinmektedir. 
COVID-19 hastaları için de özellikle hastalık seyrinin 
kötü olacağının öngörüldüğü durumlarda antiviral 
tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlamak 
gerekmektedir (1).

SARS-CoV-2 enfeksiyonunun tedavisi için spesifik 
bir antiviral ajan ya da aşı mevcut değildir. Yeni bir 
ilacın araştırma ve geliştirme aşamasından piyasaya 
sunulması ise en az 14 yıl sürmektedir. Bu nedenle 
korona virüs pandemisini kontrol etmenin en olası 
yolu, benzer genomu paylaştığı virüslerin tedavisinde 
kullanılan mevcut ilaçları SARS-CoV-2 tedavisinde 
test etmektir (2).

Tedavi Yaklaşımları

1-Klorokin ve Hidroksiklorokin 

Klorokin (CQ), 2006 yılından beri in vitro antiviral 
etkinliği güçlü olduğu bilinen, yaygın olarak kullanılan 
eski bir antimalaryal ilaçtır. Bu ilacın fagolizozom 
alkalizasyonu, düşük pH’da viral replikasyonun 
engellenmesi gibi birçok etkinliği bulunmaktadır. 
Ancak diğer mekanizmalar net olarak açıklanamamıştır 

(3). CQ’e göre daha az toksik bir aminokinolin olan 
hidroksiklorokin (Şekil 1), N-dietil klorokin grubu 
yerine bir N-hidroksietil yan zincirine sahiptir. Bu 
modifikasyon hidroksiklorokin’i klorokinden daha 
çözünür hale getirir.

Çin’de yapılan birçok klinik deney, sıtma tedavisinde 
kullanılan bir aminokinolin olan klorokin fosfatın 500

mg / gün dozunda COVID-19’a karşı etkili olduğunu 
göstermiştir. Klorokin fosfat ayrıca Zika virüsü ve 
SARS-CoV salgınlarının tedavisinde umut verici bir 
rol oynamıştır. Hidroksiklorokin ve klorokin, viral 
enfeksiyonun başlangıç aşamaları sırasında birden 
fazla noktada viral replikasyonu inhibe ederek antiviral 
aktivite gösterir.

Hidroksiklorokin/klorokininSARS-CoV-2’ye etkinlik 
mekanizmaları;
1. Lizozomlara birikerek, endozomal pH’yı yükseltme 
yoluyla lizozom-endozom füzyonunu engellemek ve 
sonuç olarak viral içeriğin hücre içi boşluğa salınmasına 
engel olmak
2. SARS-CoV-2’nin, önemli bir virüs reseptörü olan 
hücre yüzeyi anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) 
reseptörü üzerinde up-regülasyon
3. Solunum yolu hücrelerinde sialik asit içeren 
gangliosidlere bağlanarak, SARS-CoV-2 spike 
proteininin N-terminal alanı ile etkileşmesi sonucu 
hücre / virüs füzyonunun inhibisyonu (4)

Klorokinin ayrıca bağışıklık hücreleri üzerinde modüle 
edici bir etkiye sahip olduğu, Toll benzeri reseptörlerin 
(TLR’ler) ve TLR aracılı sinyal transdüksiyonunun 
ekspresyonunu düzenlediği ve interlökin-6 üretimini 
azalttığı gösterilmiştir. Hidroksiklorokinin antimalaryal 
aktivitesi klorokine eşdeğer olmakla birlikte, klorokine 
göre düşük oküler toksisitesi önemli bir avantajıdır. 
Klorokin bazı ülkelerde hidroksiklorokin kadar 
yaygın değildir ve sadece oküler değil diğer yan 
etkiler açısından da klorokin, hidroksiklorokine göre 
dezavantaja sahiptir (5).

Klorokin, sıtma profilaksi ve tedavisinde, ayrıca 
otoimmün hastalıkların tedavisinde daha yüksek 
dozlarda kullanılmaktadır. Dünya üzerinde en çok 
reçete edilen ilaçlar arasında bulunan bu ilacın 
uzun yıllara dayanan iyi bir güvenlik profili vardır. 
Maliyetinin de ihmal edilebilir düzeyde olması çok 
önemli bir diğer avantajıdır. COVID-19 hastalarının 
tedavisinde klorokin ve hidroksiklorokinin etkinliğini 
ve güvenilirliğini takip eden 16’dan fazla klinik çalışma 
bulunmaktadır (3). 

Şekil 1. Hidroksiklorokin (a) ve klorokinin (b) kimyasal 
yapısı
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Son zamanlarda yapılan in vitro çalışmalarda, klorokinin 
SARS-CoV-2’yi inhibe ettiği gösterilmiştir. Yapılan 
bir çalışmada, klorokinin pnömoni progresyonunu 
engelleme, akciğer görüntülerini iyileştirme ve tedavi 
süresini kısaltma konusunda kontrol gruba kıyasla 
üstün olduğu bildirilmiştir (2,6). Fransa’da yapılan 
başka bir çalışmada tek başına ya da makrolid grubu 
bir antibiyotik ile kombinasyon halinde verildiğinde 
hidroksiklorokinin tedavi süresinde önemli bir azalma 
sağladığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, klorokin ile 
tedavi ile viral taşıyıcılığın ve PCR pozitiflik süresinin 
önemli ölçüde kısaldığı, tedaviye azitromisinin 
dahil edilmesinin viral yükü önemli ölçüde azalttığı 
gösterilmiştir (2,7). 

Bununla birlikte, her iki ilacın yol açtığı kardiyovasküler 
komplikasyonlar nedeniyle hem klorokin hem 
de hidroksiklorokin kullanımı sorgulanmaktadır. 
Brezilya’da iki farklı klorokin dozajının güvenliğini 
ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçlayan çift kör, 
randomize, faz IIb klinik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Bir grup hastaya yüksek doz klorokin (10 gün boyunca 
günde iki kez 600mg klorokin veya toplam doz 12 g) 
verilirken; diğer gruptaki hastalara düşük doz klorokin 
(5 gün boyunca 450 mg, sadece ilk gün günde iki 
kez veya toplam doz 2.7 g) verilmiştir. Ek olarak, 
tüm hastalara seftriakson ve azitromisin verilmiştir. 
Yüksek doz klorokin kolunda QTc mesafasinde 
uzamanın (QTc>500ms) (%25) ve mortalitenin (%17), 
düşük doz tedavi grubuna göre daha yüksek olduğu 
bulunmuştur.Bu nedenle yüksek doz uzun süreli 
tedavi önerilmemektedir (8). Yine Fransa’da klorokin 
ile yapılan başka bir çalışmada ani kardiak ölümlere 
yol açması sebebi ile çalışmanın durdurulması kararı 
alınmıştır (2, 9).

Tablo 1. Klorokin (CQ)/Hidroksiklorokin (HCQ) İçeren Tedavi Rejimlerine Ait Çalışmaların Veriler

Klorokin ve hidroksiklorokinin COVID-19’un 
tedavisinde veya profilaksisinde kesin olarak faydalı 
olduğunun söylenebilmesi için yeterli veri yoktur.  
Kritik hastalar için risk oluşturabilecek ventriküler 
aritmilere, QT uzamasına ve diğer kardiyak toksisitelere 
neden olabilir. Bu ciddi potansiyel olumsuz etkiler göz 
önüne alındığında, literatürün aceleci ve uygunsuz 
yorumu ciddi problemleri beraberinde getirmektedir. 
Hidroksiklorokin için devam eden çalışmalar, COVID-
19’un tedavisi ve profilaksisindeki rolünü daha da 
ileriye götürmek için umut vericidir (1). Konu ile 
alakalı yayınlanmış çalışmalardan bazıları Tablo 1’de 
özetlenmiştir.

Ülkemiz Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberinde de 
ayaktan izlenecek olan asemptomatik kesin COVID-19 
olgularında ve komplike olmayan veya hafif 
pnömonisi olan olası / kesin COVID-19 hastalarında 
tedavide hidroksiklorokin 2x200 mg tb 5 gün süre ile 
önerilmektedir. Yatarak takip gerektiren hafif ya da ağır 
seyirli pnömonili olası / kesin COVID-19 olgularında 
ise hidroksiklorokin 2x400 mg tb yüklemenin 
ardından 2x200 mg tb idame şeklinde 5 günlük tedavi 
önerilmektedir. 

Gebe hastalarda ise komplike olmayan COVID-19 
enfeksiyonu için öncelikle tedavisiz izlem 
düşünülmelidir. Risk faktörü ya da ağır seyir söz 
konusu olduğu durumlarda ise tedavi verilebileceği 
söylenmektedir. Gebelerin tedavisinde ise 
hidroksiklorokin 2x200 mg tb (5 günlük tedavi) ya da 
lopinavir 200 mg/ ritonavir 50 mg 2x2 tb (10-14 günlük 
tedavi) önerilmektedir (10).

Çalışma

 

 CQ/HCQ
 İçeren
 Koldaki
 Hasta
Sayısı

 Karşılaştırma
 Yapılan
 Gruptaki
Hasta Sayısı

  CQ/HCQ
 İçeren Kolda
 Klinik
 Iyileşme
Oranı

  CQ/HCQ
 İçeren Grupta
 Mortalite
Oranı

  CQ/HCQ
 İçeren
 Grupta
 Istenmeyen
Etki Oranı

 Virolojik
 Klirens
Oranı

 CQ/HCQ
 İçeren
 Grupta BT
 Bulgularında
Düzelme

(7) 36 - Veri yok1 Veri yok Veri yok %100 (6. 
gün)

Veri yok

(11) 15 15

 standart)
(bakım

%100

(p>0,05)

(p>0,05) 0 %26,7

(p>0,05)

%93 (7. 
gün) 
(p>0,05)

Veri yok

(12) 31 31
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bakım)
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 iyileşme
 süresi
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 olarak daha
kısa2

0 (p>0,05) %6.4 Veri yok 3
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Tablo 1 Devam
 Çalışma  CQ/HCQ

 İçeren
 Koldaki
 Hasta
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 Karşılaştırma
 Yapılan
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1. Çalışmanın diğer klinik sonuçlarının başka bir 
makalede açıklanacağı ifade edilmiş.

2. Kontrol gruba sadece standart bakım verilmiş. 
Vücut sıcaklığının düşme süresi ve öksürük 
şikayetinin kaybolma süresi belirgin daha kısa 
bulunmuş.

3. HCQ verilen gruptaki hastaların %80,6’sında 
6. gün çekilen kontrol tomografide pnömoni 
bulguları gelişmiş. Kontrol grupta bu oran %54,8 
olarak bulunmuş.

4. HCQ ve azitromisin kombinasyon tedavisi 
verilmiş.

5. Bir hastada EKG’de qT mesafesi uzaması sebebi 
ile tedavi kesilmiş.

6. 17 888 hasta CQ ve HCQ ile tek başına ya da 
makrolid kombinasyonu ile tedavi edilmiş.

7. 1438 hasta CQ, HCQ ile tek başına ya da azitromisin 
ile kombine şekilde tedavi edilmiş.

8. Bu çalışmaya dahil edilen hastaların tamamı kritik 
hastalar, kontrol grubu ve HCQ koluna antiviral 
tedavi ve antibiyotik tedavisi verilmiş.

 Çalışma  CQ/HCQ
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%2,6 
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etki

 İki grup
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Tablo 1 Devam

9. Bu çalışmaya oksijen ihtiyacı olan ancak yoğun     
bakım ihtiyacı olmayan hastalar dahil edilmiş
10. Standart bakım: Rehberlerde önerilen antiviral, 
antibiyotik ya da diğer destek tedavileri.

2- Favipiravir

Favipiravir (FPV, T-705; 6-floro-3-hidroksi-2-
pirazinkarboksamid), RNA’ya bağımlı RNA polimeraz 
enzimini inhibe eden ve Japonya’da influenza tedavisi 
için onaylanmış bir pürin nükleik asit analogudur. 
Halihazırda onaylanmış nöraminidaz inhibitörlerine 
dirençli olan suşlar da dahil olmak üzere, influenza 
A, B ve C virüslerinin tüm serotiplerini ve suşlarını 
inhibe ettiği bulunmuştur. İnfluenza virüsünün yanı 
sıra hemorajik ateşe sebep olan arena-, bunya-, lavi- 
ve filovirüsler gibi çok çeşitli RNA virüslerine karşı 
etkinlik gösteren favipiravirin, in-vitro olarak SARS-
CoV-2’yi de inhibe ettiği gösterilmiştir. Batı Afrika’da 
2014-2015 Ebola virüsü (EBOV) salgını sırasında, 
favipiravir ile yapılan çalışmalarda, favipiravir ile tedavi 
edilen hastalarda, sağkalımın arttığı gösterilmiştir.
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3- Lopinavir/ritonavir

Lopinavir, proteaz enzimini inhibe eden bir 
antiretroviral ilaçtır ve sitokrom (CYT) P4503A 
enzimini inhibe ederek lopinavirin metabolizmasını 
azaltan başka bir proteaz inhibitörü olan ritonavir ile 
birlikte formüle edilebilir. Lopinavir/ritonavir (LPV/r) 
(Şekil 3) kombinasyonu (Kaletra), insan immün 
yetmezlik virüsünün (HIV) tedavisi için onaylanmıştır 
ve in vitro anti-SARS-CoV etkinliğine sahip olduğu 
bulunmuştur (2, 26). Bununla birlikte, Çin’de şiddetli 
COVID-19 hastaları üzerinde yapılan klinik bir 
çalışmada, ilacın standart bakıma kıyasla ümit verici 
bir fayda göstermediği tespit edilmiştir. Bu randomize, 
kontrollü çalışma, 18 Ocak 2020 ve 3 Şubat 2020 
arasında SARS-CoV-2 enfeksiyonu doğrulanmış 
199 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. 199 hastanın 
99’una LPV/r kombinasyonu verilirken, 100 hastaya 
sadece standart bakım verilmiştir. LPV/r grubunda 
sadece standart bakım alan gruba kıyasla anlamlı klinik 
iyileşme ve mortalitede azalma gözlenmemiştir (27). 
Bununla birlikte LPV/r, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun 
erken aşamalarında ve daha hafif hastalık durumunda 
faydalı olabilir.

Şekil 3. Lopinavir/ritonavir kimyasal yapısı
Mevcut verilerle, LPV/r'nin COVID-19'un 
tedavisinde bir rolü olup olmadığını değerlendirmek 
zor gözükmektedir. SARS CoV-1 deneyimlerine 
bakıldığında tedavi erken başlandığı durumda 
etkili olabilir, ancak kurtarma tedavisinde şu an 
için etkin gözükmemektedir. Eğer ilaç kullanılacak 
ise mutlaka ilaç etkileşimleri taranmalı ve ishal, 
bulantı ve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler ve 
hepatoksisite  konusunda hasta yakından izlenmelidir. 

Tedavide LPV/r kullanıldığı durumlarda, hastanın 
HIV durumu bilinmeli ve HIV ile enfekte 
bireylerde LPV/r kombinasyonu antiretroviral 
rejimin bir parçası olarak kullanılmalıdır (1).

4- Remdesivir 

Remdesivir, hepatit B virüsüne (HBV) ve insan immün 
yetmezlik virüsüne (HIV) karşı antiviral aktiviteye sahip 
adenosin 5-monofosfatın bir nükleotid analogudur.

Benzersiz etki mekanizması ve geniş antiviral aktivite 
yelpazesi ile favipiravir, influenza ve henüz tedavisi 
onaylanmamış birçok RNA virüsü için umut verici bir 
ilaçtır. Az sayıda in vitro veri bulunmasına ve klinik 
öncesi hayvan çalışmaları eksik olmasına rağmen, 
favipiravir’in COVID-19 tedavisi için potansiyel bir 
aday olduğu düşünülmektedir (4, 24)

FPV, hücresel enzimler tarafından aktif formu 
olan favipiravir-ribofuranosil-5p-trifosfat (RTP)’e 
dönüştürülür. İnfluenza tedavisinde kullanılan 
mevcut  ilaçlar  virion  M2 iyon kanalını (amantadin 
ve rimantadin) veya viral nöraminidazı (oseltamivir, 
zanamivir) inhibe eder. Viral replikasyon ve 
transkripsiyonun doğrudan inhibisyonu ile favipiravirin 
etki mekanizması, anti-influenza ajanlar arasında 
benzersizdir (24).

Şekil 2. Favipiravir (T-705), T-1105 ve T-1106'nın 
kimyasal yapısı
Şubat ayında Çin'de 80 hastada favipiravir ile ilgili bir 
ön klinik çalışma yapılmış ve daha az yan etki gösteren 
lopinavir / ritonavire kıyasla favipiravir için daha 
iyi sonuçlar alınmıştır. Çin’de yapılan çok merkezli, 
randomize başka bir çalışmada FPV (ilk gün 1.600 mg 
x 2 ardından 9 gün boyunca 600 mg x 2) ve umifenovir 
(200 mg ×10 gün boyunca günde 3) karşılaştırılmıştır. 
7. günde FPV ile tedavi edilen hastalarda daha yüksek 
iyileşme oranı ve daha iyi klinik sonuçlar ortaya 
koyulmuştur (2, 25). Ancak FPV’nin ağır hastalarda çok 
etkili olmadığı, viral yük vücutta pik yapmadan önce 
verilmesi gerektiği ortaya konulmuştur (2). 

Şu anda COVID-19 tedavisinde kesin olarak FPV’yi 
önermek için mevcut bilgiler yeterli değildir ve ek 
çalışmalara ihtiyaç vardır. Konuyla ilgili randomize 
kontrollü çalışmalar devam etmektedir.

Ülkemiz Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberinde ağır 
pnömonisi olan olası / kesin COVID-19 olgularında 
HCQ’le birlikte ya da tek başına FPV 2x1600 mg tb 
yükleme 2x600 mg tb idame şeklinde 5 günlük tedavi 
önerilmektedir. Ayrıca HCQ tedavisi altında klinik 
kötüleşme olan hastalarda da tedaviye FPV eklenmesi 
(2x1600 mg tb yükleme, 2x600 mg tb idame, 5 günlük 
tedavi) önerilmektedir (10).
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RNA virüslerine karşı etkili geniş spektrumlu bir 
antiviraldir. Remdesivir, viral RNA polimerazın 
güçlü bir inhibitörüdür, RNA yapı taşını andırır, 
virüs tarafından RNA ipliklerine alınır ve zincirin 
sonlandırılmasına neden olur. Özellikle virüs üst 
solunum yolunda iken enfeksiyonun ilk aşamalarında 
kullanıldığında oldukça etkilidir (4). 

Remdesivir başlangıçta Ebola virüsü için geliştirilmiş 
bir antiviral ilaçtır, ancak şimdilerde yeni korona virüsü 
SARS-CoV-2’nin tedavisi için kullanılmaya başlanan 
tedaviler arasındadır. Bu ilaç daha önce SARS-CoV-
2’den daha mortal ancak daha az bulaşıcı olan diğer iki 
korona virüsü olan SARS ve MERS’e karşı çok umut 
verici bir etkinlik göstermiştir (2, 28).  

Remdesivir, Gilead Science Inc. tarafından 
geliştirilmiştir ve şu ana kadar hiçbir endikasyonda 
onaylanmamıştır. 2016 yılında remdesivir’in Ebola 
virüsüne karşı, Marburg virüsüne, Paramyxoviridae’ye 
(parainfluenza tip 3 virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü 
ve kızamık ve kabakulak virüsleri) ve Pneumoviridae’ye 
(solunum sinsityal virüsü gibi) karşı in vitro aktif 
olduğu bildirilmiştir (4). 

Şekil 4. Remdesivir kimyasal yapısı

Yakın zamanda yayınlanan 538 remdesivir alan hastanın 
521 plasebo alan hasta kolu ile yapılan karşılaştırmalı 
çalışmasında, remdesivir ve plasebo kolu için sırasıyla 
median düzelme süresi 11 güne karşılık 15 gün, 14 
günlük mortalite ise %7.1 e karşılık %11.9, ciddi yan 
etki ise %21.1 e karşılık %27 olarak bulunmuştur (29). 

Wang ve arkadaşlarının çok merkezli plasebo kontrollü 
çift kör çalışmasına ise 158 remdesivir alan toplam 
237 hasta katılmıştır. Bu çalışmada remdesivirin klinik 
düzelmeye sebep olmadığı, yan etkiler nedeni ile 
çalışmanın erken sonlandırıldığı bildirilmiştir (30).

ABD, Kanada, Avrupa ve Japonya’da çok merkezli, 
intravenöz remdesivir alan 61 kritik hasta ile yapılan 
bir çalışmada, entübe olan 30 hastanın 17’si ekstübe 
olmuş, toplam 25 hasta taburcu edilmiş ve 7 hasta

eks olmuştur (2, 31). Remdesivir, koronavirüslerin in-
vitro modellerinde profilaktik ve terapötik etkinlik 
göstermiştir. Amerika ve Çin’de klinik çalışmalar 
devam etmektedir.

5- Tosilizumab (TCZ) 

Yakın zamanda, yoğun bakım ünitesine kabul 
gerektiren ciddi COVID-19 hastalarının, yüksek 
interlökin (IL-6, IL-2, IL-7 ve IL-10) ve tümör nekroz 
faktör (TNF) plazma konsantrasyonu ile şiddetli bir 
sitokin fırtınasına sahip oldukları gösterilmiştir. Aşırı 
ve anormal bağışıklık tepkilerinin ve sitokin fırtınasının 
ciddi vakalarda mutlaka önemli bir rol oynadığı 
düşünüldüğünde, temel inflamatuar faktörlerin 
nötralize edilmesinin ciddi vakaların tedavisinde önemli 
rol oynayacağı düşünülebilir. Hastalığın belirli bir 
tedavisinin olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, 
sitokin fırtınasının engellenmesi ciddi hastalarda 
COVID-19’u tedavi amacı ile kullanılabilir (4).

Tosilizumab (TCZ); romatoid artrit, juvenil idiyopatik 
artrit, Castleman hastalığı, dev hücreli artrit gibi çeşitli 
romatolojik durumlarda kullanılan insan kaynaklı 
bir anti interlökin-6-reseptör (IL-6R) monoklonal 
antikorudur. Son kılavuzlarda IL-6’daki aşamalı 
artışın COVID-19 progresyonu için klinik bir uyarı 
olabileceği düşünülmektedir. Yüksek IL-6 seviyeleri 
olan hastalar için TCZ’nin tedavide etkin olarak 
kullanılması beklenmektedir (32). Şimdiye kadar Çin ve 
İtalya’da COVID-19 tedavisinde ümit verici sonuçları 
olan intravenöz yolla deneysel olarak uygulamaları 
yapılmıştır (4). 

Konuyla alakalı ilk retrospektif gözlemsel çalışma, 
Çin’in Wuhan kentinde COVID-19 ile enfekte 15 
hasta ile yapılmıştır. Bu hastalar 27 Ocak-5 Mart 2020 
tarihleri arasında TCZ ile tedavi edilmiş %86.7’si ağır-
kritik hastalardır ve %66,7’sinin bir ya da daha fazla 
komorbiditesi vardır. Bu çalışmada tek doz TCZ’nin 
kritik hastalarda hastalık aktivitesini iyileştirmediği 
ancak düşük dozlarda olsa bile tekrarlayan dozların  kritik 
hastalarda iyileşmeyi sağladığı sonucuna varılmıştır (4, 33). 

TCZ COVID-19 tedavisi için FDA onaylı bir tedavi 
değildir. Hem Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği 
(IDSA) hem de Amerikan Toraks Derneği (ATS), 
COVID-19 hastalarında tedavide TCZ kullanılması 
ya da kullanılmaması konusunda herhangi bir öneri 
getirmemektedir; bununla birlikte, hem IDSA hem 
de ATS, klinik çalışma bağlamında TCZ’nin faydalı 
olduğu konusunda hemfikirdir (34).
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6- Konvelesan Plazma

COVID-19 enfeksiyonu sonrası iyileşen hastaların 
plazması, viral enfeksiyona yanıt olarak vücut 
tarafından geliştirilen antikorları içerdiği için kritik 
COVID-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılabilir. 
Daha önce bu yöntem metilprednizolona rağmen 
yanıt vermeyen SARS hastalarında denenmiş 
ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Konvelesan 
plazma ile tedavi edilen hastalarda daha kısa 
hastanede yatış ve daha düşük mortalite izlenmiştir. 
Yine Ebola ve MERS için de konvelesan plazma 
tedavisi ile benzer sonuçlar elde edilmiştir  (2, 35, 36). 

Konvelesan plazma henüz FDA tarafından COVID-
19’a karşı kullanım için onaylanmadığından, araştırma 
ürünü altında düzenlenmektedir. 23 Ocak 2020 ve 19 
Şubat 2020 arasında bir klinik çalışma gerçekleştirilmiş 
ve burada 40 iyileşmiş COVID-19 hastasının plazması 
toplanmıştır. Çalışma için seçilen 10 COVID-19 
hastasına, standart bakım ve antiviral ilaçlara ek olarak 
200 mL konvelesan plazma infüzyonu verilmiştir. 
Yapılan çalışmada konvelesan plazma infüzyonu 
sonrası klinik semptomlarda düzelme, oksijen 
satürasyonunda iyileşme, lenfosit sayısında ve antikor 
düzeylerinde artış, CRP değerinde ise düşme izlenmiş 
ve hiçbir yan etki izlenmemiştir. Ancak optimal doz ve 
tedavi zamanı için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır (37). 
Bununla beraber geri kazanılan hastaların plazmasıyla 
birlikte ortaya çıkacak diğer hastalıkların bulaşma riski 
gibi dezavantajları da bulunmaktadır.  Ayrıca plazmada 
bulunan antikorlar genellikle tedavi için yeterli düzeyde 
olmayan daha düşük konsantrasyondadır. ABD’den 
Regeneron şirketi, sentetik olarak üretilebilen COVID-
19’a karşı aktivite gösteren iki antikor tanıtmak üzeredir 
ve klinik deneylerin başlatılması planlanmaktadır. 
Bu yöntemin hem profilakside, hem de özellikle 
yüksek riskli gruplar için tedavide yardımcı olacağı 
düşünülmektedir (2).

7- Kortikosteroidler

Güncel klavuzlarda, diğer koronavirüs ve influenza 
üzerinde yapılan çalışmalarda bulunan yüksek mortalite 
oranları ve olası zararlar sebebi ile, özel bir neden 
belirtilmedikçe kortikosteroid tedavisi rutin olarak 
önerilmemektedir. Çin’de yayınlanan Yeni Coronavirus 
Enfeksiyon Tanı ve Tedavi Programı’na göre hafif 
ve orta şiddette COVID-19 hastalarında öncelikle 
kortikosteroid verilmemesi; verilecek ise yüksek doz 
pulse kortikosteroid tedavisinin verilmemesi gerektiği 
söylenmektedir. Sadece oksijenasyonda bozulma veya

radyolojik bulguların hızla ilerlemesi veya immün 
yanıtın aşırı aktivasyon gösterdiği hastalarda hastalık 
başlangıcından sonraki 10 gün içinde kısa süreli 
kortikosteroid tedavisi kullanılması düşünülebilir (32). 
Ventilatör desteği ile kombine verilen kortikosteroid 
tedavisinin zamanında ve uygun kullanımının, ağır 
hastalarda ARDS’ye ilerlemeyi önleyebileceği 
söylenmektedir (38). Yine Çin’de yapılan başka bir 
çalışmada eski deneyimlere dayanarak, stabil seyirli 
hafif hastalarda potansiyel riskleri göz önüne alındığında 
kortikosteroid tedavisinin önerilmediği, ancak aşırı 
inflamatuar yanıt görülen veya ARDS geliştirme 
riski yüksek olan hastalarda kortikosteroidlerin erken 
başlanmasının faydalı olabileceği, kurtarma tedavisi 
olarak ise kortikosteroidlerin yararının şüpheli olduğu 
ifade edilmiştir (39). 

COVID-19 tedavisinde kortikosteroidlerin farmokolojik 
kullanımı hastalığın şiddetine göre belirlenmelidir. 
Şiddetli vakalarda, metilprednizolonun 40-80 mg / 
gün dozunda başlanması ve 7-10 gün boyunca dozun 
tedrici azaltılması önerilmektedir. Kritik vakalar 
için ise, 80-160 mg / gün metilprednizolon başlangıç 
dozunu takiben 7-10 günlük kortikosteroid tedavisi 
düşünülebilir (40, 41).

IDSA kılavuzunda; COVID-19 pnömonisi 
nedeniyle hastaneye yatan hastalarda kortikosteroid 
kulanılmaması gerektiği, COVID-19’a bağlı ARDS 
gelişen hastalarda ise  kortikosteroid başlama kararında 
yapılan klinik çalışma sonuçlarının göz önüne alınması 
gerektiği söylenmiştir. Uygun doz, başlangıç zamanı ve 
tedavi süresi hakkında ise daha ileri çalışmalara gerek 
duyulduğu vurgulanmıştır (42).

Ülkemiz Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberinde ise 
kortikosteroidlerden mümkün olduğunca kaçınılması, 
ancak makrofaj aktivasyon sendromu gelişen hastalarda 
zorunlu durumlarda 0.5-1 mg/kg dozunda, dirençli şok 
ve ARDS geliştiğinde ESICM kılavuzunda belirtildiği  
şekilde uygulanması gerektiği önerilmektedir (43).

8- Anakinra

Anakinra, romatoid artrit hastalarında kullanılmak 
üzere 2001 yılında ABD’de ve 2002’de Avrupa’da 
onaylanmış modifiye edilmiş insan IL-1 reseptör 
antagonistidir (IL-1RA) (44). Anakinranın, makrofaj 
aktivasyon sendromu ve sitokin salınım sendromu 
gibi sitokin fırtına sendromlarının tedavisinde oldukça 
etkili olduğu gösterilmiştir (45). Anakinra çok güvenli 
bir profile sahiptir ve şiddetli viral enfeksiyonu olan 
hastalarda (EBV, H1N1 ve Ebola) bile yüksek dozlarda
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daha önce kullanılmıştır (46). COVID-19’lu hastaların 
bronkoalveoler sıvılarında ve akciğer dokusunda, yüksek 
inflamatuar profibrozan monosit türevli makrofajların 
ana enflamatuar hücreler olduğu gösterilmiştir. Bu 
nedenle, monosit-makrofaj hücrelerinin en önemli 
uyarıcılarından olan IL-1beta / IL-1 alfa COVID-19 
tedavisinde en önemli hedefler arasında olmalıdır. 
IL -6 ve IL-1 blokajının, orta ve şiddetli COVID-19 
pnömonisi olan ve yoğun bakım ihtiyacı olmayan 
hastalarda mekanik ventilasyonu önlemek için güvenli 
ve etkili bir yaklaşım olduğu varsayılmaktadır. Bu 
hipoteze dayanarak yapılan bir çalışmada; ≥18 yaşından 
büyük, nazofaringeal swaplarla PCR pozitifliği 
saptanan, COVID-19 pnömonisi ile uyumlu toraks BT 
bulguları olan, yoğun bakım takibi gerekmeyen, 6 lt / 
dak’dan daha az oksijen ihtiyacı olan ve CRP seviyeleri 
≥50 mg / L olan hastalara anakinra 1-3.günlerde 2x100 
mg, daha sonra 4-10.günler arasında 1x100 mg olacak 
şekilde deri altından uygulanmıştır. Bu çalışmada 
anakinra kullanımı güvenli bulunmuştur. Tedavi 
verilen dokuz hastanın sekizinde tedavinin 3.gününde 
ateş yüksekliği gerilemiş, oksijenizasyon düzelmiş ve 
CRP seviyesi gerilemiştir. 5-8. günlerde yapılan kontrol 
toraks görüntülemelerinde ise progresyon izlenmediği 
kaydedilmiştir. Dokuz hastanın hiçbirinde hastalık 
mortalite ile sonuçlanmamıştır (47). 

Ülkemiz Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberinde 
ise MAS (makrofaj aktivasyon sendromu) bulguları 
gelişen hastalarda, anakinra güvenli bir seçenek 
olarak sunulmuştur. Hastanın klinik bulgularının 
şiddetine göre günde bir ya da iki kez 100 mg deri altı 
uygulama şeklinde ya da çok şiddetli vakalarda günde 
3 kez 200 mg İV uygulamaya kadar doz ayarlaması 
yapılabileceği söylenmiştir. Yanıt alınan hastalarda 
dozun azaltılabileceği ve ihtiyaca göre gereken dozda 
devam edilebileceği ifade edilmiştir. Rehberde, 
anakinra için tedavi zamanı ve dozlarını belirlemede 
romatoloji ve/veya hematoloji uzmanlarının görüşü 
alınması gerektiği, anti-sitokin tedavilerin standart 
tedaviye yanıt vermeyen COVID-19 pnömonili hastalar 
için bir alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılmaması 
gerektiği ve bu tedavileri alan hastaların, fırsatçı 
enfeksiyonlar açısından yakından izlenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır (48).  

Sonuç olarak, COVID-19 enfeksiyonu tedavisinde  
onaylanmış herhangi bir ajan bulunmamaktadır. 
Bahsi geçen tedaviler daha önceki benzer salgın 
dönemlerinde kullanılan ilaçlardır. Konuyla ilgili 
literatür hızla gelişmektedir. Yapılacak çalışmalar 
sonucu mevcut tedavi rehberlerinin güncellenmesi 
ve hekimlerin bu güncellemeleri takibi, hasta 
izlemi konusunda büyük önem arzetmektedir.
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SİTOKİN FIRTINASI VE TEDAVİ

Giriş

Pandemide her gün vaka sayısı giderek yükselmektedir. 
Pandeminin sona erdirilebilmesi açısından patojen 
biyolojisi, patojene immün sistem cevabı ve tedavi 
seçenekleri açısından henüz yeterli bilgi düzeyine 
ulaşılmış değildir. Yeni tedavi bakış açıları 
geliştirebilmek ve tedavi seçenekleri oluşturabilmek 
için COVID-19 konak-patojen biyolojisi hakkında daha 
fazla bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır. 

SARS-CoV-2 pandemisi bize efektif immün cevabın 
kritik bir rol taşıdığını ve immün disregülasyonun 
yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini tekrar göstermiştir. 
Sitokin fırtınası hayatı tehdit eden inflamatuvar bir 
sendromdur. Kanda sitokin seviyeleri artar ve immün 
hücrelerin reaktivasyonu söz konusudur. Çeşitli 
ilaçlar, patojenler, kanserler, otoimmün hastalıklar ve 
monogenik bozukluklar sitokin fırtınasında tetiği çeken 
etken olabilmektedir.  

Sitokin fırtınasını net olarak tanımlayıcı kesin kriterler 
bulunmamaktadır. Ancak şu kriterler varsa hastada 
sitokin fırtınası gelişmiş olabileceği öngörülebilir;

• Kanda artmış sitokin seviyeleri
• Akut sistemik inflamatuvar semptomlar
• Sekonder organ disfonksiyonu

1. COVID-19 PATOGENEZİ

Koronavirüsler hayvanlarda ve insanlarda hastalığa yol 
açtığı bilinen virüslerdir. Bunlardan dört tanesi (insan 
koronavirüs 229E, NL63, OC43 ve HKU1) tipik olarak 
sadece üst yolunum yollarını enfekte etmekte ve hafif 
semptomlarla gitmektedir. Ancak üç tip koronavirüs 
türü (severe acute respiratory syndrome virus (SARS-
CoV), Middle-East respiratory syndrome virus 
(MERS-CoV), SARS-CoV-2) alt solunum yollarında 
çoğalabilmekte ve ölümcül olabilen pnömoniye sebep 
olabilmektedir. 

SARS-CoV-2 betakoronavirüs sınıfına aittir. İnsan 
koronavirüsleri içindeki en yakın akrabası %79 genetik 
benzerlik ile SARS-CoV ‘dur. Ancak tüm bilinen 
koronavirüs sekansları incelendiğinde %98 ile en 
büyük benzerlik yarasa koronavirüsü olan RaTG13 
iledir. Pangolin (bir tür karıncayiyen) koronavirüsü ile 
de yüksek oranda benzerlik taşımaktadır (1).

Diğer solunum koronavirüsleri gibi SARS-CoV-2 
de primer olarak damlacık enfeksiyonu yoluyla 
bulaşmaktadır. Net kanıtlanmış olmamakla birlikte 
muhtemel bir fekal-oral bulaş yolu da söz konusudur. 
Semptom başlangıcından önce ortalama inkübasyon

süresi 4-5 gündür (2). Semptomatik hastalar ortalama 
11,5 gün içinde semptomları göstermektedir(3). 
Hastaneye başvuru esnasında tipik olarak hastalarda 
ateş ve kuru öksürük mevcuttur. Daha az olarak 
solunum güçlüğü, eklem ve kas ağrıları, baş ağrısı, 
baş dönmesi, diyare, bulantı ve hemoptizi olduğu 
görülmüştür (4). 

Semptom başlangıcından 5-6 gün sonra viral yük 
tepe noktasına ulaşmaktadır. Akut respiratuar distress 
sendromuna (ARDS) ilerleyen ciddi COVID-19 
vakaları semptom başlangıcından ortalama 8-9 gün 
sonra görülmektedir (5).    

SARS-CoV-2 enfeksiyonunun  patofizyolojisi SARS-
CoV enfeksiyonuna benzemektedir. Hava yollarının 
hasar gördüğü agresif inflamatuvar cevaplar söz 
konusudur. Bu nedenle hastalığın ciddiyeti sadece 
viral enfeksiyona değil hastanın verdiği inflamatuvar 
cevaba da bağlıdır. İleri yaşlarda hastalığın seyri daha 
kötü olmaktadır (6).

Ciddi COVID-19’a bağlı ARDS tablosu takipne, 
dispne ve düşük saturasyon ile karakterizedir. Bazı 
hastalarda sekonder bakteriyel ve fungal enfeksiyonlar 
gelişebilmektedir. ARDS direkt olarak solunum 
yetmezliğine neden olabilmektedir. COVID-19 ‘a 
bağlı ölümlerin %70 ‘i ARDS sebebiyledir. Ölümlerin 
%28’i ise immün sistem tarafından virüse veya 
sekonder bakteriyel enfeksiyonlara cevap olarak 
salgılanan sitokinlerin yol açtığı sitokin fırtınası ve 
sepsis semptomları nedeniyle görülmektedir. Bu 
vakalarda kontrolsüz inflamasyon özellikle kardiyak, 
hepatik ve renal sistemlerde ortaya çıkan organ 
yetmezliği ile kendini gösteren çoklu organ hasarına 
sebep olmaktadır. Renal yetmezliğin geliştiği çoğu 
SARS-CoV vakası hayatını kaybetmektedir (7).

İnflamatuvar İmmünpatogenez

SARS-CoV-2 enfeksiyonu akciğer hücrelerini tahrip 
ederek lokal bir immün cevaba yol açar. Enfeksiyona 
cevap olarak makrofajlar ve monositler bölgeye 
toplanır. Sitokin salınımı olur ve adaptif immün sistem 
hücreleri olan T ve B hücre yanıtları görülür. Çoğu 
vakada bu süreç enfeksiyonu yenmeye yeterlidir. Ancak 
bazı vakalarda ciddi akciğer ve sistemik patolojilere 
yol açan disregüle immün cevaplar gelişebilmektedir. 
SARS-CoV-2 gibi sitopatik virüsler, virüsle enfekte 
olmuş hücrelerde hasar ve ölümü indüklerler. Havayolu 
epitel hücrelerinde meydana gelen viral enfeksiyon ve 
replikasyon, yüksek miktarda virüs ilişkili piropitoza 
sebep olur. Bu durum vasküler endotelyal kaçağa yol
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açar. Piropitoz genellikle sitopatik virüslerin yol açtığı, 
programlanmış hücre ölümünün şiddetli inflamatuvar 
bir formudur. Bu olay sonraki inflamatuvar cevap 
için bir tetiğin çekilmesi gibidir (8). IL-1 piropitozda 
salınan, SARS-CoV-2 enfeksiyonu sırasında seviyeleri 
yükselen önemli bir sitokindir. 

Alveoler epitelyal hücreler ve alveoler makrofajlar 
çeşitli patern tanıma reseptörlerini (PRRs) kullanarak 
viral RNA gibi patojen ilişkili moleküler paternleri 
(PAMPs) ve ATP, DNA ve ASC (apoptosis-associated 
speck like protein containing a caspase recruitment 
domain(kaspaz toplanma bölgesi içeren apoptoz ilişkili 
partikül benzeri protein)) gibi hasar ilişkili moleküler 
paternleri (DAMPs) tespit ederler. İnflamasyon devam 
ettiğinde etkilenen hastalarda IL-6, IFN-gama, MCP1 
(monosit kemotaktik protein 1 (CCL 2)) ve IP-10 
(CXCL-10) kanda artar (9). Bu sitokinler T helper 1 
(Th1) hücre ilişkili immün cevabın göstergesidir. Bu 
sitokinlerin ve kemokinlerin salınımı özellikle makrofaj 
ve T lenfositleri bölgeye çekerken nötrofilleri etkilemez. 
İmmün hücrelerin pulmoner sistemde toplanması ve 
hava yollarının lenfositlerle infiltre olması, lenfopeniyi 
ve yaklaşık %80 hastada görülen artmış nötrofil/lenfosit 
oranını açıklar (10). Virüsün lenfositleri direkt öldürücü 
etkisi de lenfopeni gelişimine katkıda bulunur.   

Çoğu hastada immün yanıt enfeksiyonu ortadan 
kaldırmada yeterlidir. Ancak bazı hastalarda 
disfonksiyonel immün yanıt gelişir ve bir sitokin 
fırtınasının tetiği çekilir. Yoğun bakım ünitesinde takibi 
gereken ciddi COVID-19 ‘lu hastalarda IL-2, IL-7, IL-
10, G-CSF, IP-10, MCP1, makrofaj inflamatuvar protein 
1 alfa (MIP1-alfa), 1-beta, VEGF  ve TNF seviyeleri 
kanda yüksek oranlarda tespit edilmiştir. Bu hastalarda 
zamanla IL-6 seviyeleri de yükselmekte ve hayatını 
kaybedenlerde IL-6 seviyelerinin daha yüksek olduğu 
görülmektedir (11). Yüksek IL-6 seviyesi düşük sağkalım 
süresi ile ilişkilidir. Ciddi COVID-19 ‘lu hastaların 
bronkoalveoler lavaj örneklerinde yüksek oranda 
monosit kökenli FCN1+ inflamatuvar makrofajlar 
tespit edilmiş ve yine ciddi seyirli hastaların periferik 
kanlarında yüksek oranda CD14+ CD16+ inflamatuvar 
monositler saptanmıştır (12). Bu hücreler sitokin fırtınası 
gelişimine katkıda bulunan MCP1, IP10 ve MIP1-alfa 
inflamatuvar sitokinlerini salgılamaktadırlar. 

SARS-CoV-2 enfeksiyonunda interferon cevabı da 
baskılanmaktadır. Bu da virüsün kolay replike olmasına 
yardımcı olmakta ve anormal immün cevaba  yol açan 
artmış piroptoz ürünlerinin salınımına sebep olmaktadır.

Virüsün direkt hasarıyla birlikte kontrolsüz 
inflamatuvar hücre infiltrasyonu, aşırı proteaz ve reaktif 
oksijen moleküllerinin üretimi yoluyla akciğerlerde 
direkt hasara yol açmaktadır.  Bunların hepsi bir araya 
geldiğinde alveoler hücrelerin deskuamasyonu, hiyalin 
membran oluşumu ve pulmoner ödem ile kendini 
gösteren diffüz alveoler hasara neden olmaktadır. Bu 
durum alveollerde gaz değişimini güçleştirir. Hastada 
dispne görülür ve oksijen saturasyonu düşer.      

Lokal hasarın yanında sitokin fırtınası tüm vücutta 
dalga dalga yayılma etkisi gösterir. TNF artışı septik 
şok ve çoklu organ yetmezliğine yol açabilir. Bu 
durum miyokard hasarı ve dolaşım yetmezliği ile 
sonuçlanabilir. İleri yaştaki kişiler (özellikle 60 yaş 
üstü) ve komorbiditeleri olanlar disfonksiyonel immün 
cevaba daha yatkındırlar. Bunun nedeni net olmamakla 
birlikte yaşlanmayla birlikte akciğer mikroçevresinde 
dendritik hücre maturasyonunun ve lenfoid organlara 
migrasyonunun bozulması nedenlerden biri olarak 
gösterilmektedir(13). Tersi bir durum olarak çocuklarda 
yüksek viral titreler görülse dahi ciddi hastalık görülme 
riski daha azdır. 18 yaş altı tüm yaş gruplarında %50 
‘den fazla çocukta hafif semptom görülmüş veya 
asemptomatik seyretmişlerdir. Sadece %6 ‘dan daha az 
çocukta ciddi semptomlar görülmüştür (14). 

2. TEDAVİ

Antiviral ajanların kullanımıyla birlikte sitokin 
fırtınası dahil immünolojik komplikasyonların 
tedavisinde immünsupresif ve immünmodülatör 
tedaviler çok önemlidir. Ancak şu anda COVID-19 
için geliştirilebilmiş spesifik bir antiviral tedavi henüz 
bulunmamaktadır. Aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları 
devam etmektedir.

Sitokin fırtınasında genel tedavi yaklaşımları;
• Kritik organ fonksiyonlarını devamı için destek 

tedavi
• Altta yatan hastalığı tedavisi ve tetikleyicilerin 

elimine edilmesi
• Hedefe yönelik immünmodülatör tedavi veya 

nonspesifik immünsupresif tedavi

COVID-19 ve ilişkili komplikasyonlar için kullanılan 
tedaviler arasında; kortikosteroidler, klorokin (CQ), 
hidroksiklorokin (HCQ), IL-6 reseptör antagonistleri 
(tocilizumab vs), IL-1 antagonistleri (anakinra 
vs), TNF inhibitörleri ve Janus kinaz inhibitörleri  
bulunmaktadır. Öte yandan COVID-19 tedavisinde 
non-steroid antiinflamatuvar ajanlar özellikle 
ibuprofen kullanımı ACE-2 ekspresyonunu artırıp 
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edilmemektedir (21). 
COVID-19 ‘lu hastalarda IL-1, granülosit-makrofaj 
koloni stimüle edici faktör (GM CSF), JAK-1 ve JAK-
2 moleküllerini hedef alan hedefe yönelik tedavilerle 
yapılan çalışmalarda pozitif destekleyici bilgiler 
mevcuttur (16-19). 

Birçok immünmodülatör ilaç halen araştırma 
aşamasındadır. Anti IL-1 beta monoklonal antikoru olan 
kanakinumab ve anakinra ile COVID-19 ilişkili ARDS 
üzerinde çalışmalar mevcuttur. B lenfosit ve makrofaj 
sinyalizasyon ve aktivasyonunda rol oynayan Bruton 
tirozin kinazıın selektif inhibitörü olan akalabrutinib 
COVID-19 ‘ a bağlı hiperinflamasyonu baskılamada 
gelecek vadeden ajanlardan biridir (20).

Anti IL-6, Bruton tirozin kinaz inhibitörü veya JAK 
inhibitörü tedavilerinin çok erken dönemde verilmesi 
durumunda fayda sağlanamaz ve hatta zarar verici 
olabilirler. Çünkü bu dönem viral replikasyonun 
baskılanması için immün cevaba ihtiyacın olduğu 
dönemdir.  

Plazma değişimi ve plazma filtrasyon tedavileri de yine 
sitokin fırtınası için değerlendirme aşamasında olan 
yaklaşımlardır.

Sitokin fırtınası yönetiminde bazı noktalara dikkat 
etmek gerekmektedir. Kanda yükselmiş spesifik bir 
sitokini spesifik bir ajanla bloke etmek her zaman 
efektif olmayabilir. Kan seviyesi normal veya düşük 
olan bir sitokini bloke etmek ise -eğer patolojide 
anahtar rolde olduğu düşünülüyor veya dokuda birikimi 
söz konusuysa- tedavide faydalı olabilir. 

Bahsedilen tüm tedavilerin belli yan etkileri ve riskleri 
olduğu unutulmamalıdır. Hedefe yönelik tedavilerde 
kombinasyon yapılması tekil tedaviye göre daha 
yüksek risk taşır. Patolojik hiperinflamasyonun kendisi 
aslında hastalarda enfeksiyon riskini artıran bir immün 
defekttir. Dolayısıyla verilen immünsupresif ajanların 
riski artırdığı göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle 
hastalara empirik tedavi verildiğinde dikkatli izlenmeli 
ve gereken profilaktik yaklaşımlar uygulanmalıdır.  

Klorokin ve Hidroksiklorokin

Bu iki ilaç immünmodülatör etkileri nedeniyle 
romatoloji pratiğinde romatoid artrit, sistemik lupus 
eritematozus ve Sjögren sendromu tedavisinde sıkça 
kullanılmaktadır. Antimalaryal etkilerinin yanında 
deng, Ebola, SARS ve H5N1 virüslerine karşı antiviral 
etkilerinin olduğu daha önce gösterilmiştir. Aralarında 
Çin ve İtalya ’nın olduğu bazı ülkelerden yakın zamanda

yayınlanan kılavuzlarda COVID-19 enfeksiyonuna 
karşı da etkinliğinin olduğu belirtilmiştir (22-28).

Bu iki ajan lizozomlarda birikerek endozom pH ‘sını 
yükseltir ve bu sayede hücreye virüs giriş – çıkışını 
engellerler. Aynı zamanda virüsün hücreye girmek için 
kullandığı ACE-2 reseptörü ile birleşmesini engellerler. 
Sonuç olarak IL-6 gibi proinflamatuvar sitokinlerin 
salınımını önleyerek ARDS ‘ye gidiş yolağını bloke 
etmiş olurlar. Bunun tersi yönde yayınlar olsa da şu 
anki bilgiler bu iki ilacın COVID-19 tedavisinin ana 
tedavilerinden olmaya devam edeceğini göstermektedir. 

Kortikosteroidler 

Yakın zamanda yapılan randomize kontrollü bir 
çalışmada yüksek CRP seviyeleri ve düşük oksijen 
saturasyonu ile karakterize ciddi COVID-19 
vakalarında deksametazon tedavisinin mortaliteyi 
azalttığı gösterilmiştir (15). Tedavinin uygulanmasında 
doğru hasta seçimi ve zamanlama kritik öneme sahiptir.
İran ‘da yapılan bir çalışmada erken pulmoner fazda olup 
henüz entübe edilmemiş ciddi COVID-19 ‘lu hastalarda 
3 gün boyunca verilen 250 mg metilprednizolon 
tedavisinin pulmoner tutulum, oksijen saturasyonu, 
dispne, kalp hızı, solunum sayısı, ateş, CRP ve IL-6 
gibi inflamatuvar belirteçler üzerinde belirgin düzelme 
sağladığı, bu nedenle pulmoner fazdaki ciddi COVID-19 
‘lu hastalarda metilprednizolon tedavisinin bu aşamada 
etkili bir tedavi ajanı olabileceği belirtilmiştir (41).

İspanya ‘da yine yakın zamanda yapılan bir çalışmada 
ARDS gelişen COVID-19 ‘lu hastalarda yüksek 
doz steroid uygulamasının standart doz uygulama 
ile karşılaştırılmasında, yüksek doz steroid verilen 
hastalarda mortalitenin ve mekanik ventilasyon 
ihtiyacının daha fazla olduğu gösterilmiştir. Bu sebeple 
bu hasta grubunda orta dozlarda kısa süreli steroid 
verilmesinin daha faydalı olacağı vurgulanmıştır (42).     

İnterlökin-6 (IL-6) inhibitörleri

Tosilizumab anti IL-6 reseptör antikorudur ve IL-6 
‘yı inhibe eder. Romatoid artrit, temporal arterit 
ve birçok farklı otoimmün hastalık tedavisinde 
ve CAR-T (chimeric antigen receptor T cell) 
tedavisiyle indüklenebilen sitokin fırtınası tedavisinde 
kullanılabilir. 

Bu tecrübeler neticesinde tosilizumab tedavisi 
sitokin fırtınası ve ARDS gelişmiş ciddi COVID-19 
enfeksiyonunda da kullanılmıştır. Çin ‘den bildirilen 
retrospektif çalışmalarda ateş, hipoksemi, CRP 
düzeyleri ve pulmoner BT bulgularında düzelmeler 
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(29, 31-34). Türkiye ‘de yapılan bazı çalışmalarda da benzer 
faydalar elde edilmiştir.   

Sitokin fırtınası tedavisinde önerilen tosilizumab dozu 
8 mg/kg IV olarak tek doz veya 12-24 saat aralıklarla iki 
doz şeklindedir (maksimum doz 800 mg). Enfeksiyon, 
hepatotoksisite, hipertrigliseridemi ve divertikülit riski 
en önemli dezavantajlarıdır. 

Çin Ulusal Sağlık komisyonu tosilizumab ‘ın yaygın 
akciğer tutulumlu, IL-6 seviyesi yüksek olan kritik 
hastalarda kullanılabileceğini belirtmiştir. Amerikan 
Enfeksiyon Hastalıkları Birliği ise yeterli bilgi 
birikimi sağlanmadığından klinik çalışma düzeyinde 
kullanılmasını tavsiye etmektedir.   

İnterlökin-1 (IL-1) inhibitörleri

IL-1 sitokin fırtınası gelişiminde rol oynayan diğer bir 
anahtar sitokindir. Anakinra IL-1 alfa ve IL-1 beta ‘nın 
IL-1 reseptörüne bağlanmasını engeller. Ciddi sepsisli 
hastalarda önemli bir yan etki göstermeden etkili olduğu 
bir faz 3 randomize klinik çalışmada gösterilmiştir (35). 
Önerilen doz subkutan olarak günlük 100-200 mg ile 
haftada 3 kez 100 mg arasında değişmektedir. GFR < 30 
mL/dk ise 2 günde bir kez verilmelidir. Hepatik hastalık 
durumunda doz ayarı gerekmemektedir. Tosilizumab 
‘dan farklı olarak anakinra CRP yapımını direkt olarak 
inhibe etmez, bu nedenle serum CRP düzeyleri akut faz 
yanıtını takip etmede kullanılabilir. 

IL-1 beta blokörü kanakinumab ve rekombinant 
soluble IL-1 reseptör blokörü rilonacept ‘in henüz ciddi 
COVID-19 enfeksiyonu tedavisinde kullanılabileceğine 
dair yeterli veri bulunmamaktadır. Çalışmalar devam 
etmektedir.

Janus kinaz (JAK) inhibitörleri

COVID-19 hücreye endositozla girip hücreyi invaze 
etmektedir. AP-2 ilişkili protein kinaz 1 (AAK1), NAK 
(numb-associated kinase) ailesinin bir üyesidir. AAK1, 
klatrin aracılı endositoz regülasyonunda görev alır ve 
AAK1 inhibitörleri hücreye virüs girişini engelleyebilir 
(29-30). Barisitinib JAK-STAT yolağını ve aynı 
zamanda NAK ‘ı inhibe eden bir moleküldür. Bir 
çalışmada (29) günlük 2-4 mg barisitinib kullanımının 
antiviraller ile kombine olarak ciddi COVID-19 
enfeksiyonunda verilebileceği öngörülmüştür ancak 
JAK-STAT yolağı inhibisyonuna bağlı IFN üretimi 
de azalacağından antiviral immünitenin de zarar 
görebileceği düşünülmektedir. Tofasitinib ‘in AAK1 
‘i inhibe etmemesi nedeniyle bu amaçla kullanılması 
önerilmemektedir. Enfeksiyon ve divertikülit riskini 

artırması JAK inhibitörlerinin bir diğer dezavantajıdır.

TNF-alfa inhibitörleri

TNF-alfa çeşitli akut ve kronik inflamatuvar 
patolojilerde, bazı otoimmün hastalıklarda ve septik 
şokta rol oynayan önemli proinflamatuvar sitokinlerden 
biridir. Hastalık ciddiyetiyle ilişkili olarak kötü gidişli 
COVID-19 enfeksiyonunda serumda yükselmektedir. 
Anti-TNF tedaviler COVID-19 tedavisinde potansiyel 
seçenekler olarak düşünülmekle birlikte henüz yeterli 
bilgi bulunmamaktadır.

Kolşisin

Kolşisin, Behçet hastalığı ve ailevi akdeniz ateşi gibi 
çeşitli hastalıklarda antiinflamatuvar özelliği nedeniyle 
uzun yıllardır kullanılan bir ilaçtır. Kolşisin, IL-1 
beta‘yı ve devamındaki kaskadda pyrin ve NLRP3 
inflamazom aktivasyonunu bloke eder. Şu ana kadar 
yapılan çalışmalarda COVID-19 ‘un pyrin aktivasyonu 
ile gittiğini gösteren bir veri bulunmamaktadır. Ancak 
hücreye virüs girişi sonrası NLRP3 muhtemelen aktive 
olmaktadır (36-38, 39, 40). Ancak kolşisin ile NLRP3 ‘ün 
inhibe edilmesi, NLRP3 stimülasyonu ile indüklenen 
IL-1 salgısını azaltmamaktadır. COVID-19 hastalarında 
kolşisinin etkinliğini araştıran çalışmalar halen devam 
etmektedir.

İntravenöz İmmünglobulin (IVIG) / Hiperimmün 
İmmünglobulin (HIVIG)

Yüksek doz IVIG tedavisinin antiinflamatuvar 
ve immünmodülatör etkileri mevcuttur. IVIG 
tedavisi immünyetmezlik sendromlarında, immün 
trombositopenide (ITP), Kawasaki hastalığında, çeşitli 
nörolojik hastalıklarda, SLE ‘de, bazı ciddi ve tedaviye 
refrakter otoimmün hastalıklarda kullanılabilmektedir.  
Doğal ve adaptif immün sistem üzerinde çoklu 
etkilerinin yanında > 0,5 g/kg/gün dozunda 
verildiğinde, çeşitli etkenlerin tetiklediği sitokin 
fırtınasını baskılayabilmektedir. İnfluenza ve SARS-
CoV ilişkili komplikasyonlarda faydası bildirilmiştir. 
Ancak COVID-19 hastaları üzerindeki etkilerine dair 
daha fazla veriye ihtiyaç bulunmaktadır. Şu anda ciddi 
COVID-19 ‘lu hastalarda IVIG ‘in etkisi ile ilgili bir 
randomize kontrollü klinik çalışma sürdürülmektedir 
(NCT04261426).

IVIG ‘in ciddi COVID-19 ‘lu hastalarda yol açabileceği 
iki önemli yan etkiye dikkat edilmelidir. Birincisi 
transfüzyon (immünglobulin) ilişkili akut akciğer 
hasarıdır (TRALI). Mortalitesi yüksektir ve kendisini 
transfüzyondan 6 saat içinde gelişen ARDS ile gösterir 
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(43).  İkinci önemli yan etki ise IVIG tedavisine bağlı 
gelişebilen trombozdur (43).  

Ek olarak konvelesan plazma tedavisi ve HIVIG 
MERS-CoV ve COVID-19 ‘a bağlı ARDS tablosunda 
denenmiştir. Çalışmalardan gelen ilk ön raporlar 
özellikle semptomlar başladıktan erken dönemde 
kullanıldığında -çelişkili sonuçlar olmakla birlikte- 
mortaliteyi azalttığı yönündedir. Ancak daha geniş 
kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Antikoagülan Tedaviler: Heparin ve Fondaparinuks

Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi COVID-19 
hastalığı da proinflamatuvar süreçlere bağlı tromboz 
gelişimiyle ilişkilidir.  COVID-19 nedeniyle hospitalize 
edilmiş hastalarda d-dimer yüksek tespit edilmektedir. 
Bu durum artmış artmış venöz veya pulmoner 
tromboemboli riski oluşturmaktadır. Yüksek d-dimer 
seviyeleri artmış mortalite ve kötü gidişle uyumludur (44-46). 

Ciddi COVID-19 ‘lu hastalarda aynı zamanda 
dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) ve arteriyel 
tromboz da görülebilmektedir (46). Erken COVD-19 
pnömonisinde görülebilen d-dimer yüksekliğinin 
makrofaj aktivasyon sendromu için tipik bir bulgu 
olmadığı unutulmamalıdır.

Antikoagülan kullanımının kontrendike olmadığı, 
d-dimer yüksekliği ile giden tüm COVID-19 ‘lu 
hastalara antikoagülan tedavi başlanmalıdır. Düşük 
molekül ağırlıklı heparin için önerilen doz 12 saatte 
bir kez 100 U/kg subkutan şekilde en az 5 gündür. 
Heparinin aynı zamanda endotel hücreleri üzerinde 
antiinflamatuvar ve immünmodülatör etkileri de 
mevcuttur. Heparine allerji gelişmesi durumunda 
fondaparinuks iyi bir seçenektir. Antikoagülan tedavi 
sayesinde hem tromboz gelişimi önlenerek hem de 
proinflamatuvar süreçte downregülasyon sağlanarak bir 
taşla iki kuş vurulmuş olur. 
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Koronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) seyrinde 
koagülopati görülme sıklığının arttığı ve mortalite 
ile ilişkili olduğu yapılan çalışmalar neticesinde 
gösterilmiştir. Özellikle yoğun bakımda takip edilen 
kritik COVID-19 hastalarında tromboembolik olay 
insidansı %25, %31 gibi yüksek oranlarda bildirilmiştir 
(1, 2). 388 hastanın değerlendirildiği, tromboembolik 
olay kümülatif insidansının %21 olarak belirtildiği bir 
çalışmada tromboembolik olayların yarısının ilk 24 
saatte ortaya çıktığı belirtilmiştir. Yine aynı çalışmada 
serviste takip edilen hastaların % 6.6 ’sında da 
tromboembolik olay saptandığı bildirilmiştir (3).

COVID-19 ile karşılaşıldığından itibaren hastalık 
patofizyolojisini anlamak için birçok çalışma yapılmaya 
devam edilmektedir. Bu çalışmaların bir kısmında 
bu yeni enfeksiyon ile tromboza yatkınlık arasında 
ilişki olduğunu düşündürür bulgular elde edilmiştir. 
COVID-19 seyrinde görülen hiperkoagülopatinin; 
SARS-CoV-2’nin vasküler endotel hücresinde bulunan  
ACE2 reseptörüne tutunarak direk vasküler hasar 
ve immün sistemin aşırı aktivasyonu sonucu oluşan 
sitokin fırtınasının tetiklediği koagülasyon aktivasyonu 
sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Hastalığın 
seyrinde ortaya çıkan hipoksi ve immobilizasyonunda 
hiperkoagülopatiye katkı sağladığı düşünülmektedir (4). 

Hastalık seyrinde saptanan anormal koagülasyon 
değerleri ağır hastalık ile ilişkili bulunmuştur (5). 
Hastaların tanı alması ile birlikte koagülopati izlemi 
yapılmalıdır. Başvuruda trombosit sayısı, PT, aPTT, 
fibrinojen, D- dimer testleri değerlendirilip özellikle 
ağır seyirli hastalarda takip edilmesi önerimektedir (6). 

Tablo 1. Sepsis-ilişkili Koagülopati Puanlaması (>4 olması halinde tanı konulur).

0 puan 1 puan 2 puan
PT < 1.2 > 1.3 > 1.4

Trombosit (x109 /L) > 150 < 150 < 100

Toplam SOFA (4 kriter) 0 1 > 2

Tablo 2. COVID-19’ da Tromboz Profilaksisi.

D-dimer < 1000 ng\ml CrCl ≥ 30 ml/dk CrCl < 30 ml/dk
BMI < 40kg/m2;

Enoksaparin 40mg/gün

BMI ≥ 40kg/m2;

Enoksaparin 40 mg 2x1 sc

Standart heparin 5000 U sc 2x1 veya 3x1, veya 

% 50 doz azaltılmış DMAH

D-dimer ≥ 1000 ng/ml veya ağır hastalık 

 Enoksaparin 0.5 mg/kg, 2x1 Standart heparin 5000-7500 U sc 2x1 veya 3x1

*CrCl: Kreatinin Klirensi, BMI: Vücut kitle indeksi, sc: subkutan.

Laboratuvar bulguları sepsis-ilişkili intravasküler 
koagulopati (SIC, Tablo 1) ile benzer olmakla 
birlikte, kanamadan daha çok protrombotik 
durumlarla seyreden COVID-19 ilişkili koagulopati 
(CIC) tanımı literatüre girmiştir. Kontrolsüz 
immuntrombotik cevap olarak nitelendirilen  
CIC’ i destekleyen birçok çalışma yayınlanmaya devam 
etmektedir (7, 8).
SIC skoru 4 ve üzerinde olan veya belirgin şekilde 
yükselmiş D- dimeri olan ağır COVID-19 hastalarında 
düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ile yapılan 
antikoagülan tedavinin iyi prognoz ile ilişkili olduğu 
sonucuna varılmıştır (9). Heparinin antikoagülan 
etkisinin yanı sıra inflamatuar sitokinleri bağlaması, 
nötrofil kemotaksisini ve lökosit migrasyonunu inhibe 
etmesi, pozitif yüklü peptit C5a’yı nötralize etmesi 
ve akut faz proteinlerini sekestre etmesinin rolününde 
hastalık seyrinin iyileştirilmesinde katkı sağladığı 
düşünülmektedir (10).

Bu bulgular sonucunda önerilen antikoagülan profilaksi 
yaklaşımları hastalığın takibinde önemli bir yer 
edinmiştir. Ülkemiz T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 
(SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi’nde tüm erişkin 
COVID-19 hastalarına kontrendikasyon olmadığı 
sürece DMAH ile tromboz profilaksisi önerilmektedir 
(11). Benzer şekilde yatan hastaların tamamına (gebe ve 
postpartum hastalar dahil) SIC skoruna bakılmaksızın 
tromboz profilaksisi birçok rehber ve çalışmada 
önerilmektedir. Kritik hastalarda yüksek doz profilaksi 
önerilirken diğer hastalara standart dozda profilaksi 
önerilmektedir (Tablo 2).
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Farmakolojik profilaksiye kontrendike bir durum 
varlığında (aktif kanama, trombosit sayısı < 25.000/ 
µL...) pnömotik kompresyon cihazları veya basınçlı 
çorap kullanımı ile mekanik tromboz profilaksisi 
önerilmektedir. Kritik immobil hastalara farmakolojik 
ve mekanik tromboz profilaksisinin birlikte 
uygulanması önerilmektedir. 

Hastaların koagülopati belirteçleri yakından 
izlenmelidir. Hastalar günlük dissemine intravasküler 
koagülasyon (DIC) skorlaması (Tablo 3) ile 
değerlendirilmeli ve tromboembolik olay şüphesi 
halinde görüntüleme yapılmalıdır (Venöz doppler 
USG, EKO, BT-anjio…). 

Bazı çalışmalar D-dimer düzeyinin profilaksi 
dozunu belirlemede kullanımını önermemektedir. 
Bununla birlikte artış eğiliminde olan D-dimer 
düzeyinin tromboembolik olay görülmesi açısından 
uyanık olunması ve bu açıdan tetkik planlanması 
önerilmektedir(7).

Kuvvetle muhtemel (görüntüleme yapılamadığı 
durumlarda) veya kesin tromboembolik olay 
durumunda tam doz antikoagulasyon tedavi yaklaşımı 
uygulanır (Tablo 4).

Kritik COVID-19 hastalarında hipotansiyon, 
hemodinamik instabilite gibi masif pulmoner emboli

Tablo 3. Dissemine İntravasküler Koagülasyon Puanlaması

 (ISTH Kriteri > 5 puan DIC varlığını gösterir).

Trombosit x 109/L
>100 

50 - <100 
<50

Puan 0 
Puan +1 
Puan +2

D-dimer/fibrin yıkım ürünleri  
artışı

Yok 
Orta derece artış 

Şiddetli artış

Puan 0 
Puan +2 
Puan +3

 Uzamış PT <3 saniye 
3-<6 saniye 
>6 saniye

Puan 0 
Puan +1 
Puan +2

Fibrinojen g/L >1 
<1

Puan 0 
Puan +1

*ISTH: Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği.

Tablo 4.  Tromboz Tedavisinde Kullanılabilecek Parenteral Tedavi Önerileri.

Standart heparin Enoksaparin Fondaparinuks

Standart Doz

Akut koroner Sendrom: 60mg/kg bolus + 12U/
kg/saat

Venöz tromboemboli/ Atrial fibrilasyon:

80 mg/kg bolus+ 18U/kg/saat

1 mg/kg sc 2x1

< 50 kg: 5 mg sc

50-100 kg: 7.5 mg

>100 kg: 10 mg

destekler klinik ve EKO bulguları varlığında trombolitik 
ajanların kullanılabileceği belirtilmektedir (12). Ancak 
yeterli kanıt bulunmadığından ve yan etkiler göz önüne 
alındığında ek endikasyon varlığı olmadıkça trombolitik 
ajanların kullanımını önermeyen rehberlerde mevcuttur 
(7).

Daha önceden venöz tromboz öyküsü olan hastanın 
tromboz zamanı 90 gün içerisinde ise heparin profilaksisi 
tedavi dozunda yapılır. Tromboz zamanından 90 
günden uzun süre geçmiş ise profilakside değişiklik 
yapılmaz. Oral antikoagülan ajanlar (warfarin, 
trombin inhibitörü dabigatran ve faktör 10 inhitörleri 
apiksaban, rivaroksaban, edoksaban ve betriksaban...) 
olası ilaç etkileşimleri nedeni ile tromboz tedavisinde 
önerilmemektedir (13). Bu ajanların taburculuk sonrası 
profilakside, ilaç etkileşimi bulunmadığı durumlarda, 
kullanılabileceği belirtilmektedir (7). Öncesinde 
kronik oral antikoagülan kullanımı olan hastaların 
COVID-19 tanısı ile yatışında kısa süreli etkili ajanlara 
(enoksaparin, heparin gibi) geçilmesi önerilmektedir(14). 
COVID-19 açısından düşük risk grubunda olup 
ilaç etkileşimi saptanmayan hastalarda mevcut oral 
antikoagülan devam edilebilir. Bu ilaçların devam 
edilmesi durumunda artmış kanama riski göz önünde 
bulundurulmalıdır. Kuvvetle olası veya kanıtlanmış 
tromboembolisi olan COVID-19 hastalarında akut
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Şekil 1. COVID-19’da Koagülopati Yaklaşımı
(T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberinden uyarlanmıştır.)

böbrek yetmezliği veya kreatin klirensi <15-30 
ml/dakika olması durumunda standart heparin 
kullanılabileceği belirtilmektedir. Standart heparinin 
etkinliğinin takibi için; başlangıçta aPTT düzeyi normal 
olan hastalarda aPTT takibi, normal olmayan hastalarda 
anti-Xa düzeyi takibi önerilmektedir (7).

Heparine bağlı trombositopeni (HIT) veya heparin 
allerjisi gözlendiğinde fondaparinuks kullanımı önerilir. 

Dipiridamol (2x75 mg po) kullanımının; antiinflamatuar, 
antiagregan ve olası antiviral etkinliği nedeni ile 
COVID-19’da hiperkoagülopatiyi önlediği öne 
sürülmekle birlikte kesin bir öneri bulunmamaktadır.

Asetilsalik asitin tek başına kullanımının tromboemboli 
profilaksisinde yeterli olmayacağı bilinmekle 
birlikte COVID-19’ da kullanımı net değildir. Başka 
antikoagulan ajanlarla birlikte kullanıldığı ve hastalık 
seyrinde iyileşme yönünde katkı sağladığını bildiren 
çalışmalar mevcuttur (15). Aspirinin antikoagulan, 
antitrombosit, antiinflamatuvar etkileri gözönüne 
alınarak COVID-19 hastalarında kullanabileceğini 
belirten çalışmalar mevcuttur (16).

Hastanede yatan hastaların taburculuk sonrası tromboz 
profilaksisinin rutin devam edilmesi önerilmemekle 
birlikte, devam edilip edilmeyeceği kararının hasta 
bazlı verilmesi önerilmektedir. Yatışı sırasında 
tromboz saptanan hastaların (görüntüleme yapılamayan 
ancak varlığı öngörülen hastalar dahil) antikoagulan 
tedavisi üç ay boyunca devam edilmelidir (Şekil 1). 
Hafif/orta düzeyde hastalık tablosu olup evde takip 
 edilen hastaların tromboemboli profilaksisi açısından

risk skorları ile değerlendirilmesi önerilmektedir. 
PADUA veya IMPROVE skoru orta ve yüksek 
saptanması durumunda DMAH kullanımı 
önerilmektedir (Tablo 5). Bu hastalara izolasyon 
süresince; dehidratasyondan ve immobilizasyondan 
kaçınmaları, bol hidrasyon ve düzenli fiziksel haraket 
yapmaları konularında önerilerde bulunulmalıdır (7,17).

COVID-19 tanısı mevcut olup cerrahi planı ve/veya 
travma nedeni ile takipli hastalarda tromboemboli 
profilaksisi açısından CAPRINI skorlamasının 
kullanılabileceği ve orta/yüksek risk saptanan hastalara 
DMAH kullanımı önerilmektedir (12). 

Çin ve İtalya’daki deneyimler, COVID-19 
enfeksiyonunun anormal pıhtılaşma parametrelerine 
rağmen nadiren kanamaya yol açtığını göstermektedir.  
Kan ürünü replasman tedavisi sadece laboratuvar 
değerlerine bakılarak planlanmamalıdır. Major 
kanama varlığında, kan transfüzyonunun Uluslararası 
Tromboz ve Hemostaz Derneği (ISTH) yönergelerine 
göre septik koagülopatiye benzer ilkeler ile yapılması 
önerilmektedir. Aktif kanaması olan, invaziv bir 
girişim gerektiren veya kanama komplikasyonları 
açısından yüksek riskli hastalar için düşünülmelidir. 
Majör kanamalı koagülopati veya DIC olan bir hastada, 
trombosit sayısı <50x109 /L ise trombosit süspansiyonu 
( 1 aferez ünitesi şeklinde) ; PT (3 sn) ve/veya aPTT 
(5 sn) uzaması durumunda taze donmuş plazma (10-15 
ml/kg yaklaşık 4U 6-8 saatte bir şeklinde)  ve fibrinojen 
düzeyi < 1.5 g/L ise 3-4 gr fibrinojen konsantresi veya 
1U/10kg kriyopresipitat replase edilebilir (18)
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Tablo 5. Tromboemboli Profilaksisinde Kullanılabilecek Risk Modelleri

PADUA Risk Modeli IMPROVE Risk Modeli
Skor

Aktif kanser, Geçmişte tromboemboli, İmmobilite, Trombofilik durum 3 Tromboemboli öyküsü

Son bir ay içinde travma veya ameliyat 2 Trombofili
>70 yaş, Kalp yetmezliği, AMI, İskemik SVO,

BMI ≥ 30, hormon tedavisi, akut enfeksiyonlar veya romatizmal  
hastalıklar

1 Yeni Kanser  
(Son 6 ay içerisinde)

Yaş > 60

Skor ≥ 4 : Yüksek risk Hiçbirisi yok: Risk %0,4- 0,5
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Vaka Ölüm Oranı (VÖO)

Vaka ölüm oranı (VÖO), bildirilen toplam ölüm 
sayısının raporlanan toplam enfeksiyon sayısına 
bölünmesiyle tanımlanmaktadır ve genel küresel 
vaka ölüm oranının, 11 Haziran 2020 tarihi itibariyle 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine dayanarak 
%5,7 olduğu, 20 Ekim 2020 tarihi itibariyle ise 2.75’e 
gerilediği görülmektedir. Vaka ölüm oranı ülkeler 
arasında önemli ölçüde değişmektedir. Güncel verilere 
göre İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa gibi ülkelerde 
daha yüksek iken Türkiye, Singapur, Rusya, Almanya, 
ABD, Avustralya ve İzlanda gibi ülkelerde önemli 
ölçüde düşüktür (1). Ülkemizde 20 Ekim 2020 itibari 
ile vaka ölüm oranı %2,7 olarak izlenmektedir (toplam 
ölüm sayısı 9.445/ toplam vaka sayısı 351.413) (2). 

Çin’de 31 Aralık 2019- 11 Şubat 2020 tarihleri 
arasında, çoğunlukla  hastanede yatan hastaları 
içeren 72.314 kişilik bir vaka serisine dayanarak; 
Çin’deki toplam vaka ölüm oranının % 2,3 olduğu, 
komorbiditesi olmayanlarda ise bu oranın %0,9’lara 
düştüğü bildirilmektedir (3). Bununla birlikte, başka 
bir çalışmada, Çin’deki vaka ölüm oranının %1,38 
olarak daha düşük olduğu raporlanmaktadır (4). Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada ise 
hospitalize edilen vakalarda, ölüm oranının çeşitli yaş 
grupları arasında değişmekle birlikte %1,8-3,4 arasında 
olduğu izlenmektedir (5). Bu verilerin yorumlanması 
sırasında pandemilerin erken döneminde vaka ölüm 
oranlarının daha yüksek rapor edildiği ve daha fazla 
veri elde edildikçe bu oranların azaldığı gerçeği 
dikkate alınmalıdır. Örneğin, 2009 H1N1 influenza 
pandemisinin başlangıcında ülkelere göre vaka 
ölüm oran %0,1- 5,1 arasında değişmiştir, ancak son 
değerlendirmede ölüm oranı % 0,02 civarında olmuştur 
(6). 

Vaka ölüm oranını etkileyen faktörler şunlardır (6);
• Şiddetli hastalığı olan hastalarda vaka tespitinde 

artış
• Test sınırlamaları (bazı ülkeler yalnızca ciddi 

semptomları olan hastaları test etmektedir)
• Her ülke için yapılan test oranları
• Semptom başlangıcı ve ölüm arasındaki gecikmeler
• Yerel faktörler (örn. Hasta demografisi, sağlık 

hizmetlerinin kullanılabilirliği ve kalitesi, diğer 
endemik hastalıklar).

SARS-CoV-2 enfeksiyonu için genel vaka ölüm oranı, 
Severe Acute Respiratory Syndrome  (SARS) (% 10) 
ve Middle East Respiratory Syndrome (MERS) (% 37) 

Ancak düşük vaka ölüm oranına rağmen, COVID-19 
şimdiye kadar SARS ve MERS’in toplamından daha 
fazla ölüme neden olmuştur (8). 

Enfeksiyon Ölüm Oranı (EÖO)

Enfeksiyon ölüm oranı; doğrulanmış vakalar, teşhis 
edilmemiş vakalar (örn. hafif semptomatik veya 
asemptomatik vakalar) ve bildirilmemiş vakalar dahil 
olmak üzere tüm enfekte bireyler arasındaki ölümlerin 
oranıdır. Vaka ölüm oranı, daha şiddetli vakaların 
ve hastaneye yatırılan vakaların değerlendirilmesi 
nedeniyle seçim yanlılığına maruz kalırken; enfeksiyon 
ölüm oranı, özellikle bir popülasyonda test daha titiz 
hale geldiğinden, bir hastalığın mortalitesinin daha 
doğru resmini verir.

COVID-19 enfeksiyonunda karantinaya alınmış bir 
popülasyonda enfeksiyon ölüm oranının doğru bir 
değerlendirmesinin yapılabileceği bir durum 3711 
kişi ile karantinaya alınan Diamond Princess yolcu 
gemisidir. Bu gemide enfeksiyon ölüm oranı % 0.85 
olup tüm ölümlerin 70 yaşın üzerindeki hastalarda 
meydana geldiği, daha genç, daha sağlıklı bir 
popülasyondaki ölümlerin çok daha düşük olduğu 
görülmektedir (9). 

Prognostik Faktörler

COVID-19 hastalarında önde gelen ölüm nedeni, akut 
solunum sıkıntısı sendromundan (ARDS) kaynaklanan 
solunum yetmezliğidir (10). Bununla birlikte ölen 
hastalarda myokard hasarı, karaciğer veya böbrek 
hasarı, çoklu organ fonksiyon bozukluğu (MODS) ile 
sık karşılaşılmaktadır (11). 

Hastalığın ağır seyretmesi ve mortalite ile ilişkili 
prognostik faktörler şunlardır (12-25): 
- Yaş (≥65 yıl), erkek cinsiyet, sigara kullanımı, 
komorbidite varlığı (örn. Hipertansiyon (HT), diabetes 
mellitus (DM), kardiyovasküler hastalıklar (KVH), 
serebrovasküler hastalıklar (SVH), akciğer hastalıkları, 
obezite), gebelik, karaciğer veya böbrek yetmezliği, 
hipoksemi 
- Lenfopeni, lökositoz, trombositopeni, nötrofil-
lenfosit oranı yüksekliği, albümin seviyesi düşüklüğü, 
hiperglisemi, laktat dehidrogenaz (LDH) yüksekliği, 
inflamatuar belirteçlerde (C-reaktif protein, 
prokalsitonin) artış, troponin I yüksekliği, D-dimer 
yüksekliği, serum amiloid A yüksekliği, CD3 +, CD4 
+ veya CD8 + T hücrelerinde azalma, interlökin-6 
yüksekliği
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- Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi (SOFA) 
veya Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi 
II (APACHE II) skoru yüksekliği

Mortalite için en yaygın risk faktörleri ≥65 yaş, erkek 
cinsiyet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, 
diyabet, kronik obstriktif akciğer hastalığı (KOAH) ve 
kanser olarak raporlanmıştır (26). Yapılan çalışmalarda 
COVID-19 ilişkili ölümlerin en sık akciğer ve kalp ile 
ilişkili olduğu bildirilmektedir (10). 

Prognostik Faktörlerin İrdelenmesi

Çin’deki ölümlerin çoğu 60 yaş ve üstü ve / veya 
altta yatan komorbiditesi (örn. hipertansiyon, diabet, 
kardiyovasküler hastalık) olan hastalarda olmuştur. 
80 yaş ve üstü hastalarda (%15), komorbiditesi olan 
hastalarda (kardiyovasküler hastalık (KVS) varlığında 
%10,5, diabetes mellitus (DM) varlığında %7,3, kronik 
solunum hastalığı varlığında %6,3, hipertansiyon 
varlığında %6 ve kanser varlığında %5,6) ölüm oranının 
diğer gruplara göre daha fazla olduğu bildirilmektedir(3). 

Yaş ile birlikte vaka ölüm oranı artmaktadır (4). Çin’de 
yapılan çalışmalarda 80 yaş ve üstünde vaka ölüm oranı 
%14,8 iken 70-79 yaş arasında %8’e, 60-69 yaş arasında 
%4,6’ya düşmektedir (27,28). Başka bir çalışmada da 
benzer şekilde, ölüm oranının 80 yaş ve üstünde %13,4, 
60 yaş ve üstünde %6,4 iken, 60 yaş altında %0,32 
olduğu raporlanmıştır(4). Bu bağlamda bakıldığında 
hastaların 60 yaş üzerinde olması mortalite için risk 
faktörü olarak kabul edilmektedir (10,27,28). 

İtalya’da yapılan bir çalışmada da Çin’deki verilerle 
uyumlu bir şekilde yaş artışı ile birlikte vaka ölüm 
oranında artış izlenmektedir. VÖO, 60-69 yaş arası 
hastalarda %8,5, 70-79 yaş arası hastalarda %35,5, 
80 yaş ve üzerindeki hastalarda %52,5 olarak 
raporlanmıştır (29). 

ABD’de VÖO, 85 yaşından büyük hastalarda en yüksek 
olup (%10- 27), bunu 65- 84 yaş arası (% 3- 11), 55- 64 
yaş arası (% 1- 3), 20- 54 yaş arası (<% 1) izlemektedir. 
19 yaşın altındaki hastalarda hiç ölüm yokken 65 yaşın 
üzerindeki hastalar ölümlerin %80’ini oluşturmaktadır 
(5). ABD’de bir merkezde yoğun bakım ünitesinde takip 
edilen kritik hastalar arasında VÖO %67’lere ulaşmış 
olup bu hastaların çoğunda altta yatan komorbid 
durumlar izlenmiştir. En sık konjestif kalp yetmezliği 
(KKY) ve kronik böbrek hastalığının (KBH) eşlik ettiği 
raporlanmıştır  (30). 
Mortalitenin yanı sıra yoğun bakım ihtiyacı da yaş ile 
birlikte artmaktadır. Yapılan bir çalışmada takibinde

yoğun bakım ihtiyacı gelişen hastaların diğer gruptan 
daha yaşlı olduğu bildirilmiştir (66 vs 51) (31). 
Lombardiya’da 1591 kritik hastadan oluşan bir seride, 
hastaların çoğunluğunun yaşlı erkekler olduğu, büyük 
bir kısmının mekanik ventilasyon ve yüksek pozitif 
ekspirasyon sonu basıncı gerektirdiği raporlanmış olup 
yoğun bakım ünitesindeki mortalite oranı %26 olarak 
tespit edilmiştir (32). 

Hastalığın  ağırlığına  göre mortalite oranı değişmektedir. 
Özellikle kritik hastalık durumunda mortalite en yüksek 
olup % 49’lara varan oranlara ulaşmaktadır (3). Yapılan 
bir çalışmada invaziv mekanik ventilasyon desteği 
gerektiren hastalarda mortalite oranı %88 olarak 
raporlanmakla birlikte farklı çalışmalarda bu oran %36-
53 arasında bildirilmiştir (14, 33,34). 

Yapılan çalışmalarda kadınlarda mortalite %1,7 olarak 
izlenirken erkeklerde bu oranın  %2,8’e yükseldiği 
tespit edilmiştir (3). Aynı zamanda SARS-CoV-2’nin 
erkek cinsiyeti daha fazla enfekte ettiği bildirilmektedir 
(0,31/100.000 vs 0,27/100.000) (35). Bununla birlikte 
hafif hastalık geçiren hastaların %57,5’ini erkekler 
oluştururken, kritik veya mortal seyreden vakalarda bu 
oran %67,2’lere yükselmektedir (36). 

Komorbiditelerin varlığı; hastalık şiddeti, yoğun bakım 
ihtiyacı ve kötü klinik sonuçlar ile ilişkilidir(31,37). Bu 
nedenle ölüm riski, hastanın sahip olduğu komorbidite 
sayısı ile artmaktadır (37). Vaka ölüm oranlarının 
kardiyovasküler hastalık (KVS) varlığında %10,5, 
diabetes mellitus (DM) varlığında %7,3, kronik 
akciğer hastalığı varlığında %6,3, hipertansiyon 
varlığında %6 ve kanser varlığında %5,6 şeklinde 
izlendiği ve komorbidite olmayan gruptan fazla olduğu 
bildirilmektedir (27). Hastane içi mortalitenin en güçlü 
prediktörü kronik akciğer hastalığı iken bunu kronik 
kardiyovasküler hastalıklar takip etmektedir (38). 

Oyelade ve arkadaşları tarafından yapılan bir derlemede 
COVID-19 hastalarında kronik böbrek hastalığı (KBH) 
prevalansı %1 olarak raporlanmakla birlikte şiddetli 
COVID-19 tablosu olan hastalarda KBH varlığı 
%83,9 oranında bildirilmiştir. Mortalite açısından 
bakıldığında ise eşlik eden KBH varlığı durumunda 
%53,3 mortalite raporlanmıştır (39). Benzer şekilde 
kronik karaciğer hastalığı COVID-19 hastalarında 
%3 oranında raporlanırken ağır vakalarda bu oran 
%57,3’e yükselmektedir. Kronik karaciğer hastalığı 
olan COVID-19 vakalarında ise %17,6 mortalite 
bildirilmiştir (39). 

Yapılan bir çalışmada VÖO’larının, hematolojik
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malignitesi olan hastalarda %37 ve solid organ 
maligniteleri olan hastalarda %25 olduğu 
bildirilmektedir. Akciğer kanseri olan vakaların 
yaklaşık %55’inin COVID-19 nedeni ile kaybedildiği 
rapor edilmiştir (40). 

Sigara kullanımı hastalık prognozunu olumsuz 
etkilemekte olup hastalığı hafif geçiren vakaların %2,9- 
11,7’si sigara kullanırken ağır veya mortal seyreden 
vakalarda sigara içen hasta oranının %4,7- 25,4’e 
çıktığı görülmektedir (12,36,41,42). 

İleri yaşta olan veya eşlik eden komorbid durumları 
olan hastalar dışında gebeler de COVID-19 açısından 
yüksek risklidir. Gebelik boyunca oluşan immün 
değişiklikler enfeksiyon hastalıklarına duyarlılığı 
artırabilmekte ve hastalığın daha şiddetli seyretmesine 
neden olabilmektedir (43). Normal popülasyona oranla 
gebelerde istenmeyen sonuçların görülme ihtimali 
artmaktadır (44). COVID-19 pandemisi sırasında gebeler 
ciddi enfeksiyon gelişmesi açısından risk altındadır (25). 

Laboratuvar değerleri sağ kalım tahmininde yardımcı 
olmaktadır. Yapılan çalışmalarda LDH ve CRP 
yüksekliği mortalite artışı ile ilişkili bulunmuştur (45). 
Yüksek IL-6 ve yüksek D-dimer düzeyleri de hastane 
içi mortalitenin belirleyici faktörlerindendir (38). 
Bununla birlikte alanin aminotransferaz (ALT), aspartat 
aminotransferaz (AST), nötrofil sayısı, protrombin 
zamanı (PT), prokalsitonin, yüksek duyarlıklı 
kardiyak troponin gibi parametrelerin artışı mortaliteyi 
artırmaktadır (7,10,12,27,31,45-49). Ayrıca monosit, platelet ve 
albümin değerlerinin düşük olması da mortalite riskini 
artırmaktadır  (7,10,27,46,50). 

Akciğer bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları 
COVID-19 prognozu hakkında ipucu verebilmektedir. 
Traksiyon bronşektazisi, intratorasik lenf nodu 
genişlemesi, plevral efüzyon gibi bulgular COVID-19 
seyrinde nadir görülmekle birlikte bu vakaların şiddetli 
hastalık ve mortalite açısından yüksek riskli olduğunu 
düşündürmektedir (51). Ayrıca yoğun bakım ünitesinde 
takip gerektiren ciddi COVID-19 tablosunda, hafif 
seyirli vakalara göre akciğer BT görüntülerinde 
bilateral multiple lobuler ve subsegmental alanlarda 
konsolidasyon izlenmektedir (7).

Obezite, hastalık prognozunu olumsuz etkilemekte olup 
hastanede yatış oranında, kritik bakım ihtiyacında ve 
invaziv mekanik ventilasyon gerekliliğinde artışa neden 
olmaktadır (52,53). Yapılan bir çalışmada COVID-19 
vakalarında obezite varlığında, invaziv mekanik 
ventilasyon ihtiyacının 7,36 kat arttığı raporlanmıştır(52).

Başka bir çalışmada da obezite olması halinde 
hospitalizasyon süresinde 2- 2,2 kat, kritik bakım 
ihtiyacında 1,8- 3,6 kat artış bildirilmektedir (53).

Prognostik Skorlar

COVID-19 tanısı ile izlenen hastalarda klinik seyri 
ön görebilmek için çeşitli skorlamalardan yardım 
alınabilmektedir. Küçük bir retrospektif gözlemsel 
çalışmada APACHE II skorunun COVID-19’lu 
hastalarda hastane mortalitesini öngörmede etkili bir 
klinik araç olduğu ve SOFA ve CURB-65 skorlarından 
daha iyi performans gösterdiği saptanmıştır. APACHE 
II skorunun 17 veya üzerinde olması, mortalitenin 
erken bir göstergesi olup daha ileri klinik kararların 
verilmesinde yol gösterici olabilmektedir (20). 

Geleneksel skorlamaların yanı sıra COVID-19 tanısı ile 
hastanede yatan hastalarda hastalık ilerlemesini ve kritik 
hastalık riskini tahmin etmek için COVID-GRAM, 
CALL skoru gibi yeni klinik risk skorları geliştirilmiştir 
(54,55). COVID-19 tanısı ile izlenen hastanın kritik hastalık 
geliştirme olasılığını tahmin etmek için web tabanlı bir 
hesap makinesi olarak geliştirilen COVID-GRAM, 
Çin’de yaklaşık 1600 hastayı kapsayan bir çalışmada 
doğrulanmıştır. Bu skorlama başvuru sırasındaki göğüs 
radyografik anormallikleri, yaş, hemoptizi, dispne, 
bilinç kaybı, komorbidite sayısı, kanser öyküsü, 
nötrofil-lenfosit oranı, LDH ve direkt bilirubin olmak 
üzere 10 değişkene dayanır ve kritik hastalık gelişimi 
yoğun bakım ihtiyacı, invaziv ventilasyon ihtiyacı veya 
ölüm olarak tanımlanır (55). Bu skorlama için özellikle 
Çin dışında ek doğrulama çalışmaları gerekmektedir.

İyileşen Vakaların Seyri

İyileşen vakaların potansiyel enfektivitesi hala 
belirsizdir. Semptomların gerilemesi ve iki gün arayla 
iki ardışık polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) negatifliği 
olduktan sonra tekrar PCR pozitifliği tespit edilen vaka 
raporları vardır. Henüz netlik kazanmamakla birlikte 
bu durum, iyileşme sürecindeki bazı hastaların hala 
bulaştırıcı olabileceğini düşündürmektedir (56, 57). 

Yapılan bir çalışmada; çalışma periyodu boyunca 
hastaneden taburcu olan 1368 hastanın 61’inin 
(%4,4) hastaneye yeniden başvurduğu tespit 
edilmiştir. Bunların 10’u (%16,4) trombotik olaylar 
nedeniyle tekrar hastaneye başvurmuş olup, yeniden 
başvuru özellikle hipertansif hastalarda daha fazla 
izlenmektedir. Bu hasta grubunun daha kısa süre 
hospitalize edildiği ve taburculuk öncesi 48 saat içindeki 
ateş prevalansının daha yüksek olduğu raporlanmıştır
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İmmünkompromize ve taburculuk öncesi 48 saatlik 
periyotta ateş yüksekliği olan hastalar yeniden başvuru 
açısından en yüksek riske sahiptir (58).    

Merkezimizde, PCR pozitifliği iki haftadan uzun 
süren hastalar değerlendirildiğinde pozitif test sonucu 
nedeni ile hastaların takibinde ek herhangi bir tedavi 
ya da uygulama gerektirmediği değerlendirilmiştir 
(yayınlanmamış veri). Hastaların yeniden enfekte 
olması ya da tekrar tedavi gerekliliğine dair veriler 
kısıtlıdır. 

Hastaneden taburcu olduktan sonra hastalarda SARS-
CoV-2 reenfeksiyonu / reaktivasyonu bildirilmiş olup 
bu hastalar; iki negatif PCR sonucu ile taburcu olduktan 
sonra tekrar pozitif bir PCR sonucu elde edilen kişilerdir 

(59-61). Küçük bir kesitsel çalışmada, 60 hastanın 10’unda 
hastaneden taburcu olduktan 4- 24 gün sonra pozitif bir 
PCR testi olduğu belirlenmiş ancak ve bu durumun 
yeniden enfeksiyondan ziyade kalıcı viral dökülmeye 
bağlı olduğu varsayılmıştır (62). 

Yapılan çalışmalarda COVID-19 tanısı ile takip edilip 
sonrasında taburcu edilen hastalarda %14,5 oranında 
yeniden pozitiflik saptanmıştır (60,63). Hafif klinik 
seyri olan hastaların %36,7’sinde (11/30) yeniden 
pozitiflik saptanırken, orta klinik seyirli enfeksiyonda 
bu oran %12,7’ye (27/212) düşmektedir. Ağır seyreden 
vakalarda ise yeniden pozitiflik saptanmamıştır (0/20) 

(63). 

Yeniden pozitiflik saptanan vakalarda yeniden 
enfeksiyon, nüks, reaktivasyon olup olmadığı veya 
test sonucunun taburculuk sırasında yanlış negatif 
olup olmadığı belirsizdir (64; 65). COVID-19 hastalarında 
rekürrens konusunda daha iyi ve geniş çaplı çalışmalara 
ihtiyaç vardır (66). Hastaneden taburcu edilen hastaların 
pulmoner ve kardiyak rehabilitasyon, trakeostomi 
yaraları, basınç ülserleri, disfaji, kronik öksürük, 
yorgunluk, nöropati, kas zayıflığı, uzun süreli kronik 
solunum riski dahil olmak üzere uzun süreli sağlık 
ihtiyaçları olabilir. Psikolojik ve nöropsikolojik olarak 
deliryum, bilişsel bozukluk, travma sonrası stres 
bozukluğu, anksiyete, depresyon ve günlük yaşamın 
bozulmuş aktiviteleri konularında desteklenmeleri 
gerekebilir (67) .

Enfeksiyon Sonrası Bağışıklık

İyileşmiş hastaların çoğunda saptanabilir nötralize 
edici antikorlar ve hücresel bağışıklık elemanları vardır 
(68). Makaklarda yapılan bir araştırma; SARS-CoV-2 
ile geçirilmiş enfeksiyonun, yeniden enfeksiyona 
karşı koruma sağladığını göstermektedir(69). 
İnsanlarda mevcut sınırlı veriler COVID-19’dan 
iyileşmenin, yeniden enfeksiyona karşı bağışıklık 
kazandırabileceğini düşündürmektedir (70). Ancak bu 
konu hakkında net karar verebilmek için henüz yeterli 
veri yoktur.
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Giriş

Ocak 2020’de ortaya çıkan ve dünyanın her yerine 
yayılan, SARS-CoV-2’nin neden olduğu ağır akut 
solunum sendromu etkisini sürdürmeye devam 
etmektedir. Hastalıkla ilgili yayınlanan ön sonuçlarda, 
COVID-19’un özellikle erişkin hastalarda ağır solunum 
semptomlarına yol açtığı, çocuklarda ise hastalık 
yükü ile ilgili yetersiz verinin olduğu görülmektedir. 
Hastalığın neden farklı kişilerde farklı seyrettiği 
sorusunun acil olarak aydınlatılması gerekmektedir (1, 2)

Çocuklarda hastalık ağırlığı

Ölümcül vakalar da dahil olmak üzere çocuklarda 
şiddetli COVID-19 vakaları bildirilmiş olsa da, çoğu 
çocuğun asemptomatik, hafif veya orta derecede 
hastalığı olduğu ve hastalığın başlamasından sonraki bir 
ila iki hafta içinde iyileştiği görülmektedir (3-11). Çin’den 
laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 hastalığı olan 
728 çocuğu içeren 2135 çocuk serisinde, tüm vakaların 
yaklaşık %55’inin hafif veya asemptomatik olduğu, 
%40’ının orta (örn. hipoksemi olmayan, pnömoninin 
klinik veya radyografik kanıtı olan vakalar), %5’inin 
ise ağır (örn. dispne, santral siyanoz, veya hipoksemi 
olan vakalar) ve <%1’inin ise kritik durumda olduğu 
(örn. akut solunum sıkıntısı sendromu, solunum 
yetmezliği, şok)  belirtilmiştir. 1 yaşın altındaki 
376 bebek değerlendirildiğinde, yaklaşık %11’inde 
ciddi veya kritik hastalığın olduğu görülmüştür. Bu 
bulguların dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir 
çünkü; şiddetli ve kritik vakaların çoğunun 
laboratuvarda doğrulanmamış olduğu ve diğer solunum 
yolu enfeksiyonlarından da kaynaklanmış olabileceği 
görülmektedir (3). Amerika Birleşik Devletleri’nden 
bildirilen bir yayında, 2572 COVID-19’lu çocuk hasta 
incelenmiştir. Hastaların %73’ünde ateş, öksürük 
veya nefes darlığı semptomları görülürken 18-64 
yaşları arasındaki yetişkinlerin ise %93’ünde hastalık 
semptomatik olarak görülmüştür. Tüm çocuk hastaların 
%5,7’si, 18-64 yaş arası tüm erişkinlerin %10’u 
hastaneye yatırılmıştır. Çocuklar en yüksek yatış 
oranını, 1 yaş altı bebekler (%15-62) oluştururken, 1-17 
yaşları arasında yatan hastaların yüzdesi daha düşük 
(%4,1-%14) bulunmuştur. Çocuk hastalar arasında üç 
ölüm bildirilmiştir. Çocuk COVID-19 hastalarında 
daha az ciddi ve ağır durum görülmesine rağmen, 
enfeksiyonun 1 yaş altı çocuklarda daha şiddetli 
seyredebileceği bu çalışmada gösterilmiştir (12).  

Çocuklardaki hastalık ağırlığının erişkin hastalardan 
farklılığı üzerine tartışmalar COVID-19’un neden

çocuklarda yetişkinlerden daha az yaygın ve daha 
az şiddetli görüldüğü belirsizdir. Sitokin salınım 
sendromunun şiddetli COVID-19 enfeksiyonlarının 
patogenezinde önemli olduğu düşünülmektedir ve 
çocukların virüse yetişkinlerden daha az tepki veriyor 
olması iyi gidişi açıklıyor olabileceği düşünülmektedir 
(9,13). Başka bir açıklama da, küçük çocukların solunum 
yollarından virüs girişinin, daha düşük bir viral yüke 
yol açtığıdır. Son olarak, SARS-CoV-2 reseptörü olan 
anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 reseptörü, çocukların 
solunum yollarında yetişkinlerden farklı olduğu 
tartışılmaktadır ( 2, 3, 14).

Çocuklarda hastaneye yatış gereksinimi

COVID-19’lu çocukların az bir kısmında hastaneye 
yatış ve çok az sayıda hastanın ise yoğun bakıma 
yatışının gerektiği bildirilmiştir. (4,  6, 15). Hastalık Önleme 
ve Kontrol Merkezi’nin (CDC) Birleşik Devletler’deki 
COVID-19 hastaları sürveyansında, çocuklarda altta 
yatan hastalığın bulunması daha yüksek hastaneye yatış 
oranları (%15-%22 vs %2-4) ve daha yüksek yoğun 
bakım ünitesi (YBÜ) gereksinimi (%4-5 vs <%1) ile 
ilişkili olduğu görülmektedir (6). Bebeklerin hastaneye 
yatışlarının yapılıyor olması her ne kadar hastalık 
şiddetini yansıtmasa da,  1 yaş altındaki hastalarda 
hastaneye yatış sıklığı artmış durumdadır. (16). 30 Mayıs 
2020’ye kadar CDC’ye bildirilen 20 yaş altı çocuklarda 
laboratuvar kanıtlı 69.700’den fazla COVID-19 
vakası arasında hastaneye yatış oranı %2.5 ila %4.1 
arasında değişmekte olup, çocukların %1’inden fazlası 
yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır (6). Benzer şekilde 
çocuklarda, Çin ve İtalya’dan da düşük YBÜ yatış 
oranları bildirilmiştir (4, 15).

Çocuklarda ağır hastalık için risk faktörleri 

Altta yatan hastalıkları olan çocukların ağır hastalık için 
daha büyük risk altında olduğu görülmektedir (6, 17, 18). 
<1 yaş, aynı zamanda şiddetli hastalık için artmış risk 
ile ilişkilendirilmiştir, ancak bu bilgi de tartışmalıdır. 
Birleşik Devletler’deki CDC sürveyansında, bir veya 
daha fazla altta yatan hastalığa sahip olmak, daha 
yüksek hastaneye yatış, YBÜ’ne yatış gereksinimi ve 
ölüm oranlarıyla ilişkili olduğu görülmektedir (yaklaşık 
%0,7’e karşı %0,1) (6). 

Çok merkezli olarak yapılan pediatrik yoğun bakım 
ünitesine yatırılan hastaların değerlendirildiği 
çalışmada, çocukların çoğunda (bir seride 48 hastanın 
40’ı ve diğerinde 17 hastanın 12’si) bir veya daha fazla 
altta yatan hastalık olduğu görülmüştür (17, 19). 
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CDC’nin COVID-NET’i, yaşa göre altta yatan tıbbi 
durumlar hakkında bilgi sağlamaktadır (COVID-NET, 
2020), ancak çocuklarda altta yatan belirli hastalıkları 
ağır hastalıklarla ilişkilendiren sağlam kanıtlar yoktur 
(20).  Amerika Birleşik Devletleri’nden 0-19 yaş arası 
10.019 çocuk arasında en sık bildirilen altta yatan 
hastalıklar şunlardır: kronik akciğer hastalığı (orta 
ila şiddetli astım dahil) %13-%18, 10-19 yaş arası 
çocukların %3’ünde diyabet (≤9 yaşlarının %0,4’ü), %2 
-%3 oranında kardiyovasküler hastalık (hipertansiyon 
dahil), %2 immünosupresyon (örn. kanser, kemoterapi, 
radyasyon tedavisi, hematopoietik hücre veya solid 
organ nakli, yüksek dozlarda glukokortikoid ile ilgili), 
nörolojik veya nörogelişimsel yetersizlik %1-%2 (6).

Kuzey Amerika’daki pediatrik YBÜ’lere kabul edilen 
48 çocuğun değerlendirildiği ayrı bir kesitsel çalışmada, 
en yaygın altta yatan hastalıklar,  19 hastada gelişimsel 
gecikme ve / veya genetik anomaliler,  11 hastada 
immünyetmezlik veya malignite, 7 hastada ise obezite 
saptanmıştır (19). COVID-19 ile hastaneye yatırılan 50 
çocuğun değerlendirildiği tek merkezli vaka serisinde, 
obezitenin, 2 yaşından büyük çocuklarda kliniği 
ağır olanlarda olmayanlara göre daha sık olduğu 
görülmüştür (21). 

Her ne kadar bazı vaka serilerinde şiddetli COVID-19 
hastalığı olan çocuklarda immünosupresyonun altta 
yatan bir durum olduğu bildirilmiş olsa da, bağışıklık 
yetersizliği ve ciddi COVID-19 hastalığı arasındaki 
ilişki iyi belirlenmemiştir. New York’ta tek bir 
merkezde 178 maligniteli çocuğun değerlendirildiği 
çalışmada, 20 hastada SARS-CoV-2 pozitif 
saptanmıştır ve sadece bir hastada hafif semptomlar 
nedeniyle hastaneye başvurma gereksinimi olduğu 
görülmüştür (22). 

Sonuç olarak; birçok enfeksiyon hastalığı çocukları 
erişkin hastalardan daha farklı olarak etkilemektedir. 
Genel olarak bakıldığında, çocuklar ve erişkinlerdeki 
immün sistem, enfeksiyonlara fonksiyonel cevap ve 
immün sistem bileşenleri açısından farklıdır. Çocuklar 
arasında da yaş grupları arasında bu açıdan farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu farklılıkları anlamak patogenez, 
hastalık yönetimi ve tedavi geliştirme açısından 
önemli bakış açısı sağlayacaktır. Ancak virüsün yeni 
olması, insanların bağışık olmaması, aşının olmayıp 
ilaç tedavisinin de bulunmaması nedeniyle her birey 
hastalık için duyarlı konumdadır. COVID-19, etkin 
aşı bulunana kadar veya toplumda belli sayıda kişinin 
enfekte olup sürü bağışıklığı sağlanana kadar devam 
edecektir. 
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COVID-19; Koronavirüs ailesinden SARS-CoV-2 adı 
verilen virüsün neden olduğu, esas olarak damlacık 
yoluyla bulaşan ve 2019 yılı Aralık ayında ilk kez 
tespit edilen bir enfeksiyondur. COVID-19 salgını, 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) tarafından 30 Ocak 
2020 tarihinde “Uluslararası Boyutta Halk Sağlığı Acil 
Durumu” olarak sınıflandırılmış; yayılım ve şiddeti 
nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde de küresel salgın 
(pandemi) olarak tanımlanmıştır. Toplumun tamamının 
etkene duyarlı olması, kısa sürede tüm dünyada çok 
sayıda kişiyi etkilemesi nedeniyle salgının kontrol 
altına alınmasında korunma ve kontrol önlemleri önem 
arz etmiştir  (1). 

Bir enfeksiyonun önlenmesi için kaynak, bulaşma 
yolu ve duyarlı kişiden oluşan enfeksiyon zincirindeki 
bileşenlere yönelik önlemler ve müdahaleler

Tablo 1. COVID-19 Enfeksiyon Zincirine Yönelik Önlemler

Kaynağa Yönelik     Bulaşma Yoluna Yönelik Duyarlı Kişiye Yönelik
Eğitim  Eğitim Eğitim
Taramalar ve Tespit Sosyal mesafe Bağışıklama, aşılama

Tedavi

 Hijyen kuralları

- El hijyeni

- Solunum hijyeni (Güvenli 
öksürme, hapşırma)

Seroproflaksi,

Kemoproflaksi

İzolasyon Kişisel koruyucu ekipman kullanımı 
(Maske, önlük, gözlük vb)

 Nüfus hareketlerinin 
kısıtlanması

Bildirim, 

Temaslı takibi
Çevresel önlemler

Bağışıklık sisteminin güçlen-
dirilmesi (Sağlıklı beslenme, 
fiziksel aktivite, düzenli uyku 
vb)

Çevresel önlemler Karantina

gerekmektedir (Şekil 1). Enfeksiyon zinciri 
bileşenlerinden tek birine yönelik önlem alınabildiği 
gibi birkaçına yönelik önlem bir arada da alınabilir 
(Tablo 1). COVID-19 pandemisinde, etkene yönelik 
etkinliği gösterilmiş koruyucu aşı ve/veya tedavi 
ajanının olmaması nedeni ile her alanda korunma ve 
kontrolün sağlanabilmesi için enfeksiyon zincirinin 
her üç ögesine yönelik önlemlerin bir arada alınması 
gerekli olmuştur (1). 
Pandemi öncesinde yapılabilecek en önemli korunma 
ve kontrol önlemlerinden biri pandemiye hazırlıklı 
olmaktır. Bu kapsamda ülkemizde hazırlanmış olan 
Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı, COVID-19 
pandemisine uyarlanmıştır. Bu plana göre eğitim, 
bilgilendirme ve iletişim önlemleri pandeminin her 
alarm düzeyinde alınmalıdır  (2,3).
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Halka ve sağlık çalışanlarına uygun zaman ve uygun 
şekilde ulaşılabilmeli, önlemler konusunda doğru 
bilgilendirme yapılmalıdır. Etkilenmiş bölgelere 
seyahatin kısıtlanması veya tedbirler alınarak seyahat 
edilmesi, riskli temasın azaltılması, ülkeye veya 
bölgeye giriş-çıkış kısıtlamaları, riskli bölge ziyareti 
sonrasında semptomu olan kişilerin diğer yolculardan 
ayrı oturtulması, bu yolcuların bildiriminin ve 
takibinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, etkilenmiş 
bölgelerden gelen kişilere yönelik tarama yapılmalıdır. 
Bu tarama sağlık deklarasyonu, anket, termal 
kameralarla tarama, ateş ölçümü, tıbbi inceleme gibi 
farklı şekillerde yapılabilmektedir. Vaka tanımlarının 
yapılması, doğru ve zamanında tanı koyulması, uygun 
tedavinin uygulanması, enfekte olmuş kişinin izole 
edilmesi ve bildiriminin yapılması kaynağa yönelik 
önlemler arasındadır. Bulaş yoluna yönelik sosyal 
mesafeye dikkat edilmeli, hijyen kurallarına özen 
gösterilmeli, kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır 
(Tablo 1) (3). Duyarlı kişilerin bilgilendirilmesi,  
eğitim verilmesi ve nüfus hareketlerinin kısıtlanması 
ile önlemler daha etkin uygulanabilir. COVID-19’a 
yönelik aşı, seroproflaksi ve kemoproflaksi çalışmaları 
halen devam etmekte olduğundan (4), önleyici 
stratejiler farmasötik olmayan enfeksiyon kontrolüne 
odaklanmıştır (5). Farmasötik olmayan önlemler, salgının 
tüm aşamalarında farklı şekillerde uygulanabilir. Bu 
önlemler, el, solunum ve çevre hijyeni gibi standart 
önlemlerden, bireyler tarafından yapılan kişisel 
koruyucu önlemlere, toplumların ve yerel veya ulusal 
otoritelerin (Sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamaları vb) 
katılımını gerektiren eylemlere kadar uzanan geniş bir 
yelpazeyi kapsamaktadır (6).

Toplumun üstleneceği en önemli rol, sosyal mesafeye 
dikkat etmek, özellikle el ve solunum hijyeni olmak 
üzere hijyen kurallarına uymak ve bağışıklık sisteminin 
güçlü tutulmasına yönelik önlemleri almaktır. İzolasyon 
ve karantina önlemleri gönüllü olarak yapılabileceği 
gibi zorunlu olarak da uygulanabilmektedir (5). 

COVID-19 pandemisine yanıt olarak, dünyadaki 
ülkeler, sosyal mesafe, hareket kısıtlamaları, okulların 
ve işletmelerin kapatılması, coğrafi alan karantinası 
ve uluslararası seyahat kısıtlamaları gibi büyük ölçekli 
önlemler de dâhil olmak üzere çeşitli halk sağlığı ve 
sosyal önlemler uygulamışlardır (7,8).

Ülkeler bu önlemleri, hastalığın lokal epidemiyolojisi 
değiştikçe buna göre ayarlayacak, gevşetecek ve eski 
haline getirecektir (8).

Bu önlemlerin bazıları aşağıda ayrıntılı olarak 
verilmiştir:

 Nüfus Hareketlerinin Kısıtlanması

- Seyahat ve Ticaret ile İlgili Önlemler ve Giriş 
Taraması

Yasal ve ekonomik etkileri olan seyahat önerileri, 
yolcuların enfeksiyon riskini en aza indirmek için 
dikkate alınması gereken resmi tavsiyelerdir. Seyahat 
ve ticaret kısıtlamaları Uluslararası Sağlık Tüzüğü 
(UST-IHR) ile düzenlenmiştir (6,9). Salgın sırasında 
seyahatin önlenmesinin veya kısıtlanmasının amacı; 
yolcular arasında enfeksiyon bulaşma riskini, enfekte 
olan insan sayısını ve ülkeye enfeksiyon etkeninin 
gelme riskini azaltmaktır (6).

Riskli bölgelerden gelen yolculara hastalık 
semptomları hakkında bilgi verilmeli ve semptom 
varlığı durumunda sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri 
yapılmalıdır. Ulusal sınırlarda ve havaalanlarında 
giriş noktalarında, riskli bölgelerden gelen yolcuların 
enfeksiyon belirtilerini değerlendirmek için, genellikle 
termal kameralar ile ateş taraması yapılmaktadır. 
Giriş taramasında salgın yaşayan ülkelerden gelenlere 
odaklanılarak ülkeye giren enfekte kişi sayısını 
azaltmak amaçlanmaktadır (6).  

Giriş taramaları ile tespit edilmiş vakalar olsa da, 
sınır kontrol önlemlerinin pandemiyi ertelemede 
veya hafifletmede etkili olmadığı gösteren yayınlar 
da mevcuttur. Bunun nedeni, kullanılan sistemlerin 
duyarlılığının hafif semptomlu enfeksiyonları tespit 
etmek için düşük olması ve kuluçka dönemindeki 
vakaları tespit edememesidir (6).

Salgın nedeniyle riskli bölgeye seyahat kısıtlamaları 
uygulayarak enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak ve 
virüsün ülkeye girmesini geciktirmek amacıyla UST 
kapsamında uluslararası sınır kapıları kapatılmaktadır (6). 
Seyahat sırasında insanların yakın temasının 
virüsün bulaşmasını ve yayılmasını arttırdığına dair 
kanıtlar olması nedeniyle (10); uluslararası seyahat 
kısıtlamalarının yanı sıra yurtiçi seyahat kısıtlamaları 
da uygulanmaktadır. 

- Sosyal Mesafe 
Toplumda, henüz hastalık tanısı almamış ve izole 
edilmemiş ancak hastalığı bulaştırabilecek kişilerin 
olması nedeniyle insanlar arasındaki etkileşimi 
azaltmak amacıyla sosyal mesafe uygulanmaktadır (11). 
Solunum damlacıkları ile bulaşan hastalıklarda, 
insanların belirli bir yakınlıkta olmaları gerektiğinden, 
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kişilerin sosyal mesafeyi korumaları bulaşmayı 
azaltacaktır (5). Sosyal mesafeyi koruyabilmek 
amacıyla okul, cami, kalabalık ofislerin geçici olarak 
kapatılması, toplantı ve organizasyonların ertelenmesi 
gibi uygulamalar yapılmaktadır. Sosyal mesafeyi 
korumanın zor olduğu toplu taşıma araçları, market 
ve pazaryeri gibi yerlere yönelik kişi sınırlanması ve 
kişisel koruyucu ekipman kullanım zorunluluğu gibi 
tedbirler önerilmektedir. Kişisel temasın azaltılması 
ve sosyal mesafenin korunması için mümkün olan 
durumlarda ev ofisi çalışması teşvik edilmektedir. Ev 
ofisi çalışmasının mümkün olmadığı işyerlerinde, DSÖ 
ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyulması oldukça 
önemlidir. Pandeminin kontrol edilmesinde sosyal 
mesafeye dikkat edilmesi kritik öneme sahiptir (12).

ertelenmiştir. 
Hastalık yoğunluğunun azaldığı, halk sağlığı ve 
sosyal önlemlerin kaldırıldığı ülkelerde, toplantıların 
yapılması yeniden gündeme gelmektedir. Bu karar, 
epidemiyolojik durum, coğrafi bölge ve süreye bağlı 
olarak değişebilmektedir. Bu nedenle, ülkeler ve 
etkinlik organizatörleri, COVID-19 bulaşma riskini 
azaltmak için dinamik bir yaklaşım uygulamalı, risk 
değerlendirmesi yaparak karar vermeli ve kararlar, 
riskler ve tavsiyeler halka açıkça iletilmelidir. 
Toplantı organizasyonlarını yeniden açmak için sağlık 
otoritelerine ve etkinlik organizatörlerine anahtar 
hususlar sunmak amacıyla DSÖ tarafından rehberler 
paylaşılmaktadır (8). Toplantı ve organizasyonların 
düzenlenmesine ilişkin karar verilirken; salgının 
şiddeti, lokal epidemiyolojik durum, zamanlama, süre, 
mekan türü (iç / dış mekan), boyut dikkate alınarak 
risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Risk grubundaki 
bireylerin toplu organizasyonlara katılmaktan 
kaçınmalarında fayda vardır.  Ayrıca solunum 
semptomları olan bireylerin kalabalık ortamlardan 
kaçınmaları ve kendilerini izole etmeleri tavsiye 
edilmektedir (6). 

İzolasyon ve Karantina

“İzolasyon”, hasta ya da kontamine olmuş kişilerin 
veya etkilenmiş nesnelerin enfeksiyonun veya 
kontaminasyonun yayılmasını önleyecek şekilde 
diğerlerinden ayrılması olarak tanımlanırken; 
“Karantina” ise, enfeksiyon ya da kontaminasyonun 
olası yayılmasını önlemek amacıyla, hasta olmayan 
şüpheli kişilerin veya nesnelerin veya malların 
faaliyetlerinin kısıtlanması ve/veya diğerlerinden 
ayrılması olarak tanımlanmaktadır (9). Kişilerin 
karantinası, semptomlarını izlemek ve vakaların erken 
tespitini sağlamak amacıyla hasta olmayan ancak 
bulaşıcı bir ajana veya hastalığa maruz kalabilecek 
kişilerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya ayrılmasıdır. 
Yani karantina, enfeksiyonun veya kontaminasyonun 
yayılmasını önlemek için hasta veya enfekte kişilerin 
diğerlerinden ayrılması olan izolasyondan farklıdır 
ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün (2005) yasal 
çerçevesinde uygulanmaktadır (9,11). 

COVID-19 salgınında erken karantina önlemlerinin 
alınması; hastalığın bir ülkeye veya bölgeye girişi ve 
salgının pik zamanını geciktirebilir. Yerel bulaşmanın 
devam ettiği yerlerde ise salgının pik zamanını 
geciktirilebilir. Virüsün tahmini inkübasyon süresine 
bağlı olarak belirlenen karantina süresi DSÖ tarafından, 

Şekil 2. Sosyal mesafe ve maske afişi, Sağlık Bakanlığı, 

Toplumda Salgın Yönetimine ilişkin farklı sektörlerle 
ilgili COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nun 
önerilerinden oluşan “COVID-19 Salgın Yönetimi ve 
Çalışma Rehberi” ve afişleri Sağlık Bakanlığının https://
covid19bilgi.saglik.gov.tr adresinde yer almaktadır 
(Şekil 2).

Sosyal mesafeyi koruyabilmek ve henüz tanı almamış 
kişilerle teması azaltabilmek amacıyla alınan kamusal 
tedbirlere ilave olarak; mecbur olmadıkça evden 
çıkmamak, mümkünse evden çalışmak, diğer insanlarla 
arada en az 1 metre mesafe bırakmak, okul, ibadethane, 
alışveriş merkezi, spor müsabakaları gibi kalabalık 
ortamlardan ve toplu organizasyonlardan uzak durmak, 
kişilerle yüz yüze görüşmek yerine telefon gibi diğer 
iletişim araçları ile iletişim kurmayı tercih etmek 
gerekmektedir (4). 

- Toplantı ve Organizasyonlara Yönelik Önlemler

Toplantılarda, insanlar arasındaki yakın temas arttığı 
için virüs bulaşması ve yayılması kolaylaşabilir. 
Salgın döneminde toplantıların iptal edilmesinin 
virüs bulaşmasını azaltabileceği gösterilmiştir. 
Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla toplantı 
ve organizasyonlar bu dönemde iptal edilmiş veya 
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kesin tanı alan vakaların yakın temaslılarına 14 gün 
olarak önerilmektedir (11,12).

Solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan bireylerin 
izolasyonu, hastalık bulaşmasını azaltmak ve salgın 
sırasında virüsün toplumdaki yayılmasını sınırlamak için 
en önemli önlemlerden biridir. İzole edilen bireylerden 
evde veya belirlenmiş olan, yeterince havalandırılan 
özel tek kişilik bir odada, gönüllü veya zorunlu 
olarak kalmaları ve tercihen ayrı tuvalet kullanmaları 
istenmektedir. Vakaların erken tanımlanması ve hızlı 
izolasyon sağlanması virüsün toplumda daha fazla 
yayılmasını önlemek için büyük önem taşımaktadır. 
İzolasyon sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanımı 
ve çevresel önlemlerin alınması müdahalenin etkinliğini 
arttıracaktır (6).

İzolasyon ve karantina önlemlerinin uygulanmasında 
önemli lojistik, sosyal ve iletişim zorlukları mevcuttur. 
Bu süreçte kaynaklar, hedef toplum ve etkene maruz 
kalma olasılığı iyi tanımlanmalı ve sınırlandırılarak, 
kaynakların verimli kullanılması sağlanmalıdır. 
Ortamın fiziksel koşulları izolasyon ve karantina için 
uygun olmalı, yeterli hijyen koşullarına sahip olmalı, 
çevresel temizlik ve dezenfeksiyon prosedürleri 
uygulanmalı, uygun atık bertarafı sağlanmalı ve gıda, 
su, tıbbi malzeme gibi lojistik temini yapılmalıdır. 
Bunun yanında izole edilen veya karantinada olan 
kişilerin güvenlik ve iletişim ihtiyaçları karşılanmalı, 
sağlık durumları izlenmeli, hastalık yönünden takipleri 
yapılmalı ve kişilere psikososyal destek verilmelidir. 
Ayrıca, izolasyon ve karantina tesislerindeki personel 
için ihtiyaç duyulan kaynak sağlanmalı, eğitimleri 
verilmeli ve kişisel koruyucu ekipman ihtiyaçları 
karşılanmalı ve dinlenme sürelerine dikkat edilmelidir 
(6,11).

Tespit, Erken Tanı ve Tedavi

Artan test kapasitesi ile toplumda pozitif hastaların 
erken tespit edilmesi, ikincil vakaların azaltılmasını da 
sağlayacaktır. Önleyici tedbirler, vakaların yayılmasını 
sınırlayan mevcut stratejidir. Daha fazla yayılmayı 
önlemek için erken tarama, tanı, izolasyon ve tedavi 
gereklidir. Önleyici stratejiler, hastaların izolasyonu 
ve enfekte olmuş bir hastaya teşhis ve klinik bakım 
sağlanması sırasında alınması gereken uygun önlemler 
dahil olmak üzere enfeksiyon kontrolüne odaklanır. 
Onaylanmış bir tedavisi olmayan COVID-19’da, 
toplumda yayılmayı önlemek çok önemlidir (5).

Klinik araştırmalar ve yayınlardan elde edilen ilaçların 
ve terapötiklerin güvenliği ve etkinliği hakkındaki yeni 

bilgiler tedavi konusundaki rehberler ile paylaşılmakta 
ve düzenli olarak güncellenmektedir (13).

Toplumdaki kamu sağlığı yetkilileri yeni vakaları 
önlemek için vakaları hızlı bir şekilde tespit edip yanıt 
verebilmelidir (14).

Bildirim ve Sürveyans

Halk sağlığı sürveyans sisteminin vakaları 
ve temaslılarını tespit edip yönetebilir olması 
istenmektedir. Olası ve kesin COVID-19 vakalarının 
ve ölümlerinin bildirilmesi için uygun halk sağlığı 
politikalarının mevcut olması önemlidir. Vaka, ölüm 
ve temaslıların yanı sıra yapılan test sayısının da 
takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca temaslıların en 
az %80’inin 72 saat içerisinde tespit edilerek 14 gün 
gözlem altına alınması da Halk Sağlığı Sürveyans 
Kriterleri olarak tanımlanmaktadır (7).

Vakaların ve temaslıların bildirilmesi ve sürveyansı, 
salgının kontrolü açısından önemlidir. Ülkemizde 
yurtdışından gelip karantinaya alınan kişilerin, olası 
vaka olup izole edilen kişilerin, kesin vakaların ve 
temaslılarının takibi yapılmaktadır. Ayrıca, evde 
takibi yapılan hastalar, temaslılar ve risk grubunda 
olan kişiler saha ekipleri ve aile hekimliği birimleri 
tarafından takip edilmektedir (2).

Kişisel Koruyucu Önlemler 

Kişisel koruyucu önlemler; el ve solunum hijyeni, 
öksürük görgü kuralları ve maske kullanımını ifade 
etmektedir (6). 

Bilimsel Danışma Kurulu çalışması sonucunda 
hazırlanan ve DSÖ önerilerine de uygun olan 
‘‘COVID-19 Hastalığı Rehberi’ne göre COVID-19 
varlığı düşünülen vakalara standart, damlacık ve temas 
izolasyonu önlemleri alınmalıdır (1,2,15). 

- El Hijyeni

El hijyeninin solunum yolu hastalıklarını önlediği 
gösterilmiştir (16). Ellerin su ve sabun ile yıkanması veya 
alkol bazlı el antiseptiği kullanılması ellerde olabilecek 
virüsleri öldürmektedir (17). Ellerini sık sık yıkamak ve 
el antiseptiği kullanmak ve kontamine olma ihtimali 
bulunan bir yüzeye dokunduktan sonra yüze ve ağıza 
temastan kaçınmak toplumun üstleneceği en önemli 
stratejilerdendir (5). 

Öksürük ve hapşırık sonrasında, yemeklerden önce ve 
sonra, tuvalete girmeden önce ve sonra, dışarıdan eve 
gelince, eller görünür şekilde kirlendiğinde, hayvanlara 
temas ettikten sonra elleri yıkanmak önemlidir (18).
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Ellerin sık temizlenmesinin yanı sıra doğru şekilde 
temizlenmesi de önemlidir. El hijyeninin sağlanması 
için eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya 
20-30 saniye alkol içeren el antiseptiği ile ovulmalıdır 

(1). Etkili bir alkol bazlı el antiseptiği ürünü % 60 ila % 
80 arasında alkol içermelidir (18). 

Başta DSÖ ve diğer kuruluşlar olmak üzere birçok 
uluslararası ve ulusal kuruluş tarafından COVID-
19’dan korunma ile ilgili konularda afiş, broşür, poster 
ve videolar hazırlanmış ve tüm dünyada yaygın olarak 
kullanılmaktadır. El hijyeninin tüm toplumda doğru 
uygulanması için de çeşitli afiş, broşür, poster ve 
videolar kullanılmıştır. Şekil 3’te https://covid19bilgi.
saglik.gov.tr/tr/afis adresinde paylaşılan el yıkama ile 
ilgili ülkemizde kullanılan afiş örnekleri yer almaktadır.  

El hijyeninin önemine azami dikkat çekmek amacıyla 
toplumun farklı kesimlerine, farklı yollarla ulaştırılmış 
olan afiş, broşür, poster ve videolar toplumda farkındalık 
yaratmıştır.  Salgının kontrol altında alınmasında, anında 
el hijyeni uygulaması için yanlarında el antiseptiği 
taşıyan insan sayısındaki artış ve maske kullanımının 
yaygınlaşması önem arz etmektedir. Bu tür önlemlerin 
zorunlu olmadığı ülkelerde vaka sayısındaki artış dikkat 
çekmektedir (5).

DSÖ, toplum kullanımına açık olan pazarlar, mağazalar, 
ibadet yerleri, okullar, tren veya otobüs istasyonları 
gibi tüm kamu binaları ve ulaşım merkezlerinde el 
hijyeninin sağlanabileceği tesislerin / imkanların 
bulunmasını önermektedir (18).

Toplumda el hijyeninin teşvik edilmesinin yanı sıra sağlık 
kuruluşlarında da iyi el hijyeni uygulamalarını teşvik 
etmek ve gerekli altyapının (ekipman ve malzemeler) 
bulunmasını sağlamak gerekmektedir. DSÖ tarafından 
sağlık çalışanlarına el hijyeni uygulaması önerilen 5 
durum; hastaya dokunmadan önce, herhangi bir temiz 
veya aseptik prosedür uygulanmadan önce, vücut 
sıvısına maruz kaldıktan sonra, hastaya dokunduktan 
sonra ve hastanın çevresine dokunduktan sonradır. 
Eller gözle görülür şekilde kirlendiğinde, uygun teknik 
kullanılarak sabun ve su ile 40−60 saniye yıkanmalıdır. 
Ayrıca kişisel koruyucu ekipmanı takmadan önce ve 
çıkardıktan sonra; eldiven değiştirirken; COVID-19 
enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen 
bir hastayla, atığıyla veya o çevredeki ortamla herhangi 
bir temasdan sonra; solunum salgısı ile temastan sonra; 
gıda hazırlama ve yemekten önce ve tuvaleti kullandıktan 
sonra el hijyenin sağlanmasını önerilmektedir (18).

- Solunum Hijyeni

Hastalık bulaşmasını önlemede solunum hijyeni 
de titizlikle uygulanmalıdır; yani öksürürken veya 
hapşırırken ağız ve burun tek kullanımlık bir kağıt 
mendil ile örtülmeli ve mendil kullanımdan hemen 
sonra atılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı 
kullanılmalıdır (19). Solunum sekresyonları ile temas 
ettikten sonra el hijyeni uygulanmalıdır  (20).

- Maske

İnfluenza, grip benzeri hastalık ve insan koronavirüsleri 
üzerinde yapılan çalışmalarla, tıbbi maske kullanımının 
enfekte olmuş bir kişiden başka birine bulaşıcı 
damlacıkların yayılmasını ve bu damlacıklar tarafından 
çevrenin potansiyel kontaminasyonunu önleyebileceği 
kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, toplumdaki sağlıklı 
kişiler tarafından maske kullanımının COVID-19 dâhil 
olmak üzere solunum yolu virüsleri ile enfekte olmayı 
önleyebileceğine dair kanıtlar sınırlıdır (19).

Ateş, yorgunluk, öksürük, boğaz ağrısı ve nefes almada 
güçlük gibi semptomları olan kişilerin tıbbi maske 
takarak kendilerini izole etmesi ve sağlık kuruluşuna 
başvurması gerekmektedir (19).

Kişi kendisini hasta hissetmese bile enfekte 
olması durumunda COVID-19’u başkalarına 
yayabileceğinden, maske diğer insanları korumak için 
kullanılmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki maske, 
sosyal mesafenin yerini tutmaz (21).

COVID-19 dâhil olmak üzere bazı solunum yolu 
viral hastalıklarının yayılmasını sınırlandırabilecek 
önleme tedbirlerinden biri olan maskenin tek başına 
kullanılması, yeterli koruma seviyesi sağlamada diğer 
önlemlerin yerini tutmaz. Maske kullanımı ile birlikte 
özellikle el hijyeni ve diğer insanlara olan fiziksel 
uzaklığı korumak gibi tüm ek önleyici tedbirler de 
uygulanmalıdır (19). 

Maske kullanılması toplumda yanlış bir güvenlik hissi 
yaratabilir, el hijyeni uygulamaları ve sosyal mesafe 
gibi diğer temel önlemlerin ihmaline neden olabileceği 
gibi kontamine maskeye ve yüze dokunma nedeniyle 
hastalık bulaşma riskini de arttırabilir. Sağlıklı insanlar 
tarafından maske kullanımı, salgının dönemine göre 
karar vericiler tarafından değerlendirilerek kapsamlı 
bir yaklaşımın parçası olarak önerilmektedir. Sağlıklı 
kişiler tarafından maske kullanılmasının avantajı; 
enfekte kişinin pre-semptomatik dönemde enfeksiyon 
bulaştırma riskini azaltmak ve hasta olup maske 
takan kişilerin damgalanmasını önlemektedir. (19)
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Şekil 3. El yıkama konulu afişler, Sağlık Bakanlığı, 2020

Toplumda tıbbi maske kullanılabileceği gibi kumaşın katman sayısına, malzeme özelliğine ve şekline göre tıbbi olmayan maskeler 
de kullanılabilmektedir (19). Tıbbi olmayan bez maskeler kalınlık ve geçirgenlik bakımından farklılık gösterdikleri için büyük solunum 
damlacıklarına karşı koruyabilirler, ancak havadan bulaşan enfeksiyonlardan koruyacakları garanti edilememektedir (6,10).
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 Maske kullanırken aşağıda yer alan hususlara dikkat 
edilmelidir (19):
• Maske ağız ve burnu kapatacak şekilde dikkatlice 

yerleştirilmeli ve yüz ile maske arasındaki boşlukları 
en aza indirmek için sıkıca bağlanmalıdır. 

• Maskeyi takarken dokunmaktan kaçınılmalıdır.
• Maske çıkarılırken, önüne dokunulmadan arkadan 

çözülmeli veya kulakların arkasındaki elastik 
halkalarından tutularak çıkarılmalıdır.

• Çıkardıktan sonra veya kullanılmış bir maskeye 
yanlışlıkla dokunulduğunda, eller temizlenmelidir.

• Maskeler nemlenince; yeni, temiz ve kuru bir 
maske ile değiştirilmelidir.

• Tek kullanımlık maskeler tekrar kullanılmamalı, 
her kullanımdan sonra atılmalıdır.

• Maskelerin doğru takılıp, çıkarılmasına ve 
sonrasında el hijyenine dikkat edilmelidir (6).

- Sağlık Kuruluşlarında Maske

Sağlık tesislerinde bulaşmayı azaltmak ve sağlık 
çalışanı, hasta ve ziyaretçileri enfeksiyona karşı 
korumak için yüz koruyucu ve maske kullanılır. Şüpheli 
COVID-19 vakalarının, halka açık alanlarda veya diğer 
insanların bulunduğu alanları ziyaret ederken tıbbi 
maske kullanılması gereklidir. Sağlık kuruluşlarında 
şüpheli vakalar, triyaj veya bekleme alanlarında veya 
tesis içindeki nakil sırasında damlacık yayılma riskini 
azaltmak için tıbbi maske kullanmalıdır (6).

Aerosolizasyona neden olan işlemler (aspirasyon, 
bronkoskopi ve bronkoskopik işlemler, entubasyon, 
endoskopi, solunum yolu numunesi alınması gibi 
solunum sekresyonları ile yoğun temas gerektiren 
işlemler) sırasında sağlık çalışanları hem damlacık hem 
de aerosol iletiminden koruyan N95/FFP2 veya N99/
FFP3 sınıfı maskeleri kullanmalıdır (1).

Maskelerin doğru şekilde kullanılması için ulusal 
ve uluslararası kuruluşlar afiş, broşür ve videolar 
paylaşmaktadır.  Şekil 4’te maske kullanımına ilişkin 
Sağlık Bakanlığı’nın https://covid19bilgi.saglik.gov.
tr/tr/ adresinde paylaşmış olduğu afiş ve broşürler yer 
almaktadır.

- Sağlık Kuruluşlarında Diğer Kişisel Koruyucu 
Ekipmanlar

Hasta veya şüpheli vakaya aerosol üreten girişimler 
gerçekleştirilirken veya vücut salgılarına maruz kalma 
riski yüksek olduğunda, sağlık çalışanları veya bakım 
verenler tarafından göz koruması (gözlük, yüz siperi 

Şekil 4. Maske kullanımına ilişkin afiş ve broşür 
örnekleri, Sağlık Bakanlığı, 2020 

veya prosedür maskeleri), vücut koruması (uzun kollu 
suya dayanıklı önlükler) ve el koruması (eldiven) 
gibi diğer kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. 
Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımına ilişkin 
eğitimler verilmelidir. Tek kullanımlık kişisel koruyucu 
ekipmanın rutin güvenlik prosedürlerine uygun olarak 
kullanımdan hemen sonra dezenfekte edilmesi ve 
atılması ve uygun el hijyeni önlemleriyle birlikte 
kullanılması gerekmektedir (6).
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COVID-19 varlığı düşünülen vakalara standart, 
damlacık ve temas izolasyonu önlemleri alınmalıdır  (1).
Kesin/olası COVID-19 vakaları ile 1 metreden daha 
yakın temas edecek personel için yeterli miktarda hazır 
bulundurulması gerekli kişisel koruyucu malzemeler:
1. Eldiven,
2. Önlük (Steril olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve 

uzun kollu),
3. Tıbbi maske (Cerrahi maske),
4. En az N95/FFP2maske (Aerosol işlem sırasında),
5. Yüz koruyucu,
6. Gözlük,
7. Sıvı sabun,
8. Alkol bazlı el antiseptiği,
Tulum, bone, ayak koruyucu hasta bazında karar 
alınarak, özellikle hastanın vücut sıvı ve sekresyonları 
ile yoğun bir şekilde temasın olabileceği durumlarda 
kullanılabilir (1).
Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken 
kurallara uygun bir şekilde sırayla giymeye (önlük, 
maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven) ve 
çıkarmaya (eldiven, gözlük, yüz koruyucu, önlük, 
maske) dikkat edilmelidir. Özellikle maskenin hasta 
odasından çıktıktan sonra en son çıkartılması ve 
sonrasında el hijyeni uygulanması ihmal edilmemelidir 
(1).
Çevresel Önlemler ve Dezenfeksiyon

COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsü çok 
çeşitli pH değerlerinde ve ortam sıcaklıklarında hayatta 
kalabilmektedir. Laboratuvar koşullarında temizlik 
ve dezenfeksiyon uygulamaları yapılmadan, bakırda 
4 saate, karton, kumaş ve ahşapta 1 güne, camda 2 
güne, plastik ve paslanmaz çelikte 3 - 4 güne ve tıbbi 
maskenin dış tabakasında 7 güne kadar hayatta kaldığı 
bildirilmiştir. Koronavirüsler lipid yapıdaki zarfa sahip 
olmaları nedeniyle, rotavirüs, norovirüs ve poliovirüs 
gibi zarfsız virüslere kıyasla dezenfektanlara karşı daha 
duyarlıdır (22).

Çevresel önlemler, temizlik ve dezenfeksiyon ile; 
çeşitli ortamlarda (sağlık kuruluşları, uzun süreli bakım 
tesisleri, eğitim kurumları, işyerleri, halka açık yerler, 
evler vb) hastalıktan korunmayı artırmak ve enfeksiyon 
riskini azaltmak amaçlanmaktadır. Çevresel önlemlerin 
solunum virüsü salgınlarının etkisini azaltmadaki 
etkinliği hakkında mevcut kanıtlar sınırlı olmakla 
birlikte, bu önlemlerin viral geçişi azaltabileceği ve bu 
nedenle her zaman ve tüm ortamlarda kullanılmaları 
önerilir (6). 

2020 yılı Şubat ayında yayımlanmış olan Avrupa 
Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) 
Teknik Raporuna göre, çevresel önlemler aşağıdaki 
uygulamaları ifade etmektedir:
• Sık kullanılan yüzeylerin, ve nesnelerin (telefon, 

tablet, kapı tokmağı, tuvalet ve klavyeler gibi) su 
ve deterjanla (çamaşır suyu çözeltisi gibi) rutin 
olarak temizlenmesi,

• Yıkanabilir ürünlerin, üreticisinin talimatlarında 
belirtilen en yüksek sıcaklık derecesinde deterjan 
ile yıkanması,

• Nesnelerin (bardak, tabak, havlu ve nevresimler 
gibi) paylaşımının en aza indirilmesi,

• Uygun havalandırmanın sağlanması.

Sağlık hizmeti sunulan ortamlarda, kapsamlı temizlik 
ve dezenfeksiyonun su, deterjan ve yaygın olarak 
kullanılmakta olan hastane dezenfektanları ile sürekli 
olarak yapılması önemlidir (6).

Dezenfeksiyon işleminde ilk adım temizlemedir. 
Temizlik, patojenleri gidermeye veya kirlenmiş 
yüzeylerdeki yüklerini azaltmaya yardımcı olur. 
Su, sabun veya nötr bir deterjan ve mekanik işlem 
(fırçalama, ovalama) kullanarak yapılan temizlik; kir, 
kalıntı, kan ve sekresyonlar gibi diğer maddeleri giderir 
ve azaltır. Kalan mikroorganizmaları etkisiz hale 
getirmek için yüzeyler temizlendikten sonra klor veya 
alkol gibi kimyasal bir dezenfektan uygulanmalıdır(22,12).

Dezenfeksiyon için tanımlanmış olan çevresel yüzeyler; 
yaygın olarak kullanılan alanlar, kapı ve pencere 
kolları, ışık anahtarları, mutfak ve yemek hazırlama 
alanları, banyo yüzeyleri, lavabolar, tuvaletler ve 
musluklar, dokunmatik ekranlı cihazlar, bilgisayar 
klavyeleri,  mobilyalar ve çalışma yüzeyleri ve duvarlar 
gibi yüzeylerdir (12,22).

Sağlık kuruluşlarındaki çevresel yüzeyler, masalar, 
sandalyeler, duvarlar, elektrik düğmeleri, bilgisayar 
çevre birimleri, elektronik ekipman, lavabolar, 
tuvaletler, mobilyalar ve hasta odalarındaki diğer sabit 
eşyalar ile tekerlekli sandalyeler, steteskoplar, kan 
basıncı manşetleri, gibi tıbbi ekipmandır (22). Sağlık 
kuruluşlarında çevresel yüzeylerin ve hasta bakım 
ekipmanının su ve deterjanla temizlenmesinin ve 
hastanede yaygın olarak kullanılan dezenfektanların 
uygulanmasının yeterli ve etkili olduğu bildirilmiştir (23,26). 
SARS-CoV-2 virüsü, sodyum hipoklorit (% 0,1 - 0,5), 
% 70 etil alkol, povidon-iyot (% 1 iyot), kloroksilenol 
(% 0,24), % 50 izopropanol, % 0,05 benzalkonyum 
klorür, % 1 kresol sabun ve hidrojen peroksite (% 0,5 
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- 7,0) duyarlıdır. İzolasyon alanlarındaki zemin, duvar 
ve nesneler dahil tüm yüzeyler 1000 mg / L klor içeren 
çözeltilerle dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon 
günde 3 kez yapılmalı ve her kontaminasyonda 
tekrarlanmalıdır (23). 

Düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyonun mümkün 
olmadığı durumlarda, yüzey kontaminasyonu ile ilişkili 
potansiyel bulaşmayı azaltmak için birincil önleme 
yaklaşımı; sık sık el yıkamak ve yüze dokunmaktan 
kaçınmak olmalıdır (22).

Kapalı mekânlarda, dezenfektanların püskürtme 
veya sisleme yoluyla çevresel yüzeylere rutin olarak 
uygulanması genellikle tavsiye edilmez, çünkü sprey 
kirletici maddelerin temizlenmesinde etkisizdir ve 
göz, solunum ve cilt tahrişine ve diğer toksik etkilere 
neden olabilir. Dış mekânlar için ise, büyük ölçekli 
püskürtme veya fumigasyon önerileri destekleyen 
yeterli kanıt bulunmamaktadır. İnsanlara dezenfektan 
püskürtülmesi ise (tünel, kabin veya oda gibi) hiçbir 
koşulda önerilmemektedir (12).

COVID-19 ile ilgili pek çok konuda olduğu gibi 
çevresel önlemler konusunda da rehberler hazırlanmış 
ve paylaşılmıştır (22). Ayrıca sağlık kuruluşları, karantina 
ve izolasyon merkezleri, sağlık dışı tesisler, işyerleri, 
uzun süreli bakım merkezleri gibi yerlere yönelik 
hazırlanan rehberlerde de çevresel önlemlere ayrıntılı 
olarak yer verilmiştir (6,12,11,24).

Bağışıklama ve Proflaksi

SARS-CoV-2 virüsüne karşı geliştirilmiş bir aşı 
henüz mevcut değildir ve halen aşı çalışmaları devam 
etmektedir. Hastalıktan korunmanın en önemli yolu 
virüse maruz kalmamaktır (21).

Şüpheli teması olan bireylerde maruziyet öncesi veya 
sonrası profilaksiye (seroproflaksi, kemoproflaksi) 

yönelik çalışmalar devam etmektedir ve henüz klinik 
kullanıma girmiş onaylı bir proflaksi bulunmamaktadır 
(13).

Bağışıklık Sisteminin Güçlendirilmesi

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için en etkili 
yöntemler dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve sağlıklı 
uykudur; ek olarak besin destek ürünleri veya vitamin 
takviyesine ihtiyaç yoktur (25). 

Hastalıkla ilgili sağlık personeline ve halka eğitimler 
verilmektedir. Radyo, televizyon, sosyal medya gibi 
farklı iletişim kanalları kullanılarak halkın tamamına 
ulaşılması amaçlanmaktadır. Halk eğitimlerine; 
hastalık, hastalıktan korunma yolları, genel hijyen 
kuralları konularına yer verilmektedir (2). Sağlık 
çalışanlarına da eğitimler düzenlenmekte; hastalık, 
hasta yönetimi, tedavi yöntemleri, kişisel koruyucu 
ekipman kullanımı gibi pek çok konuda ayrıntılı 
bilgilendirmeler yapılmaktadır.

SONUÇ

Salgına tüm kurumların hazırlıklı olması, salgınla 
mücadelenin seyrini etkilemektedir. Salgın döneminde 
tanı, tedavi, bildirim ve sürveyansı doğru ve zamanında 
yapmak; karantina ve izolasyon önlemlerini doğru 
uygulamak; kapalı ve kalabalık alanlardan kaçınmak; 
diğer insanlardan, özellikle solunum semptomları 
olan kişiler ile fiziksel mesafeyi korumak; maske 
kullanmak; sabun ve su kullanarak veya alkol bazlı el 
antiseptiği ile el hijyenini sık sık sağlamak; öksürürken 
veya hapşırırken burun ve ağzı dirsek veya kağıt 
mendille kapatmak, mendili kullanımdan hemen sonra 
atmak ve el hijyenini sağlamak; ağız, burun ve gözlere 
dokunmaktan kaçınmak; kişisel koruyucu ekipmanları 
doğru kullanmak önerilmektedir. Kapsayıcı ve 
zamanında yapılan eğitimler ile önlemler daha etkin 
uygulanabilmektedir. 
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KORUNMA VE KONTROLDE ÇOCUKLAR 

Giriş

SARS-CoV2’nin neden olduğu COVID-19 enfeksiyonu 
tüm dünya için yeni bir enfeksiyon olup, virüs özellikleri, 
kliniği, epidemiyolojisi, bulaşma şekli, tanısı ve tedavisi 
üzerine çalışmalar devam etmektedir. SARS-CoV-2 
ile enfekte hastalar enfeksiyonun ana kaynağıdır. 
Çocuklar hastalığı enfekte bireylerden ve genellikle aile 
bireylerinden almaktadırlar (1). Yenidoğanlar dahil tüm 
yaşlardaki çocuklar hastalıktan etkilenebilmektedir (2). 
Bu nedenle her ne kadar çocukların klinik bulgular, 
hastalığın seyri ve tedavi yaklaşımı gibi birçok konuda 
erişkinden farkları olsa da, virüsten korunma tüm yaş 
grubundaki bireyler için ana hedef olmalıdır. 

Çocuklarda Klinik 

COVID-19 hastalığının kuluçka süresi 1 ila 14 gün 
arasında olmakla beraber, ortalama 5-6 gündür. 
Çocuklarda hastalığın kliniği genellikle hafif-orta 
şiddettedir (3). Ocak-Şubat 2020 tarihleri arasında Çin’de 
COVID-19 enfeksiyonu tespit edilen 2.143 çocuğun 
incelendiği çalışmada çocukların %4’ü asemptomatik 
iken %90’ının hafif veya orta şiddette semptomu 
mevcuttu (4). Bu çocukların %5’inde ağır/kritik hastalık 
tablosu varken,  ağır/kritik hasta insidansının 1 yaş altı 
çocuklarda en yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Çocuklarda hastalığın kliniğinin daha ılımlı olmasının 
patofizyolojisi ile ilgili çeşitli teoriler öne sürülmektedir. 
Bu teoriler arasında, çocukların eğitilebilir bağışıklık 
sistemi elemanlarının aşılar ve sık geçirilen solunum 
yolu enfeksiyonları nedeniyle daha aktif olması, 
diğer coronavirus enfeksiyonlarına çapraz bağışıklık, 
bağışıklıkta beklenen gelişimsel değişikliklerin henüz 
oluşmaması nedeniyle daha az baskın olan uyarılabilir 
yanıt, yaşlılara göre çocuklarda akciğerlerin daha 
yüksek rejeneratif kapasiteye sahip olması ve daha 
düşük komorbid hastalık oranları yer almaktadır (5). 
Dong ve arkadaşları ise çalışmalarında SARS-CoV-2 
ile SARS-CoV arasındaki aminoasit benzerliğini ve 
angiotensin converting enzyme II (ACE2)’in hem 
SARS hem de COVID’de reseptör görevi olduğunu 
bildirerek bu reseptörün çocuklarda olgunlaşmaması 
nedeniyle çocuklarda ciddi semptomların düşük oranda 
görüldüğünü ileri sürmüşlerdir. 

Semptomatik çocuklarda ateş, kuru öksürük, yorgunluk 
ve baş ağrısına sıklıkla rastlanır (3). Bazı vakalarda ise 
mide bulantısı, kusma ve ishal gibi gastrointestinal 
semptomlara ek olarak burun tıkanıklığı ve burun 
akıntısı görülebilir. Ağır tabloya ilerlemeyen vakaların 

çoğu hastalığın başlangıcından 1-2 hafta sonra 
iyileşmektedir. COVID-19 yenidoğan döneminde 
daha ağır seyredebilmekte ve fetal sıkıntıdan erken 
doğum, solunum sıkıntısı, trombositopeni, karaciğer 
fonksiyon testlerinde bozukluklara ve ölüme neden 
olabilmektedir (2). Amerikan Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezi raporlarına göre çocukların erişkine 
göre daha az hastane başvurusu ve yoğun bakım yatış 
oranları (%5.7–%20 ve %0.58–%2.0) olmakla birlikte 
infantlarda (%15–%62) daha büyük çocuklara (1-17 
yaş, %4.1–14) ve erişkinlere göre daha çok hastaneye 
yatış oranı mevcuttur (6).

Çocukların enfeksiyon bulaşındaki rolü

SARS-CoV-2 esas olarak damlacık yoluyla 
bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, 
hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer 
kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini 
ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve 
temas etmesi ile de bulaşmaktadır (6). Asemptomatik 
kişilerin solunum yolu salgılarında da virüs tespit 
edilebildiğinden asemptomatikler de bulaştırıcı 
olabilmektedir (3). Toplumsal virüs bulaşında 
çocuklar önemli rol oynamaktadır. Veriler çocukların 
nazofaringeal taşıyıcılık da dahil olmak üzere daha çok 
üst solunum yolunda virüsü taşıdıklarını göstermiştir 
(7). Tanı sonrası virüsün gayta ile birkaç hafta süreli 
fekal yayılımı da olacağından özellikle tuvalet eğitimi 
almamış sütçocukları ve çocuklarda bulaş fekal-oral 
geçişle mümkün olabilmektedir (8). Nazal sekresyonlar 
ve gayta ile uzamış virüs yayılımı okulda, evde ve 
bakım evlerinde virüsün toplumsal yayılmasında 
etkilidir. Çocuklarda hastalık daha çok hafif-orta 
şiddette veya asemptomatik geçirildiğinden, doğaları 
gereği erişkinlere göre daha hareketli yapıda olmaları 
ve kreş-bakımevi veya okul gibi kalabalık ortamlarda 
diğer bireylerle daha sık temas etmeleri nedeniyle 
hastalık bulaşında çocuklar oldukça önemlidir. Hasta 
çocuklar hastalık açısından yüksek riskli olan ileri 
yaştaki kişilere virüs bulaşında kaynak olabileceğinden,  
hafif ya da asemptomatik bulgulara sahip olsalar da 
izolasyonları önemlidir (9). 

Koru(n)ma ve Kontrol

Bulaştırıcılıkta önemli rol oynayan çocukların 
enfeksiyondan korunması için alınacak önlemler ve 
enfeksiyonun kontrolünde önerilen uygulamalara uyum 
sağlanması oldukça önemlidir. 
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Damlacık veya temas yolu ile bulaşın önlenmesi: 
Öksürürken veya hapşırırken peçete veya havlu 
ile ağız ve burunun kapatılmasının ve ellerin sık 
yıkanmasının gerekliliği çocuklara öğretilmelidir. 
Uygun el yıkama tekniği kazandırılmalıdır. Su ve 
sabun ile el hijyeninin sağlanamadığı durumlarda el 
dezenfektanı kullanarak ellerin üzeri ve parmak araları 
dahil olmak üzere elin tamamına uygulanmasının 
önemi anlatılmalıdır. Duyarlı çocuğun enfeksiyona 
maruziyetini en aza indirmek için kalabalık ortamlara 
gerekmedikçe çocuklarla gidilmemeli, toplu taşımadan 
uzak durulmalı, toplu yerlere giderken çocuğa da 
maske giydirilmeli ve ortak kullanılan alanlara temasla 
kirlenmiş ellerin yüz, ağız ve göze götürülmemesinin 
gerektiği anlatılmalıdır. Küçük yaştaki çocukların 
anlatılan önlemleri uygulaması zor olabileceğinden 
ebeveynlerin yanlarında bir el dezenfektanı, kullan 
at veya dezenfektanlı ıslak mendil taşımaları uygun 
olabilir. Hapşırma, öksürme gibi hastalık belirtileri 
olan kişilerden uzak durmaları gerektiği çocuklara 
öğretilmelidir. Çocuklara arkadaşları ile aralarında 
1 ila 2 metre sosyal mesafe bırakmaları gerektiğinin 
öğretilmesi ve bu konuda örnek olunması, gereksiz 
temastan kaçınılması gerekmektedir. Çocukların maske 
takarken mutlaka denetimli olarak takip edilmesi, asla 
maskeli olarak uyumaması büyük önem taşımaktadır. 
Dışarıdan eve gelindiğinde el hijyeninin sağlanması 
gerektiği anlatılmalıdır. Salgın süresince gerekmedikçe 
eve misafir kabul edilmemelidir. Eğer kabul edilecekse 
dışardan gelenlerin hasta olmadığından ve el hijyenini 
sağladığından emin olunmalıdır. 

Emzirme ve süt ile hastalık bulaşının önlenmesi: 
Emzirmenin virüs yayılımına neden olup olmadığı 
net olarak bilinmemektedir ancak emzirme esnasında 
damlacık yoluyla bebeğe bulaşması mümkün olabilir. 
Dünya Sağlık Örgütü ve Academy for Breastfeeding 
Medicine bulaşa yönelik gerekli önlemler alınarak 
emzirmeye devam edilebileceğini önermektedir (10,11).
COVID 19 enfeksiyonu varlığında anne ve yenidoğan 
bebeğin ayrılması ve emzirmeye devam edip 
edilmeyeceği kararı sağlık çalışanları ile birlikte anne 
tarafından verilmelidir. Emzirmeye devam kararının 
verilmesi durumunda, COVID-19 enfekte anneler veya 
semptomlarını gösteren şüpheli annelerin emzirme 
esnasında el hijyeni ve yüz maskesi kullanımına dikkat 
etmeleri önerilmektedir (12). Annenin semptomlarının 
belirgin olduğu dönemde anne cerrahi maske takarak 
ve hijyen kurallarına uyarak sütünü pompa ile temin 
edip, ikinci bir kişi aracılığıyla bebeğe verilmesini 
sağlayabilir. Anne sütü pompa ekipmanlarının da 

sağlıklı bir kişi tarafından temizlenmesi uygundur (13).  
Virüsün anne sütü aracılığıyla bulaşı halen netlik 
kazanmış değildir. Emzirmenin faydaları göz önüne 
alındığında, anne istiyorsa emzirmeye devam edebilir. 
Literatürede yapılan ilk çalışmalarda SARS-CoV-
2’nin anne sütüne geçmediği belirtilse de yapılan 
son çalışmalar virüsün anne sütünde de saptandığını 
göstermektedir (14). Türk Neonatoloji Derneği de 
annenin ve bebeğin klinik durumu uygunsa “annenin 
bebeğini emzirmesi” için veya “sağılmış sütün” bebeğe 
verilmesi için aile ile görüşülerek karar verilmesini 
önermektedir (15). 

İntrauterin ve vertikal hastalık bulaşının önlenmesi: 
Gebelikte COVID-19 ile ilgili bilgiler sınırlıdır ancak 
şuana kadar intrauterin veya vertikal bir yayılım 
gösterilmemiştir. Yenidoğanlar enfeksiyonu enfekte 
annelerinden almaktadırlar. COVID-19 şüphesi olan 
gebelerin çocukları doğum sonrası izole edilmeli ve 
uygun şekilde değerlendirilmelidir (16).

Kreş, bakımevi ve okul gibi mekanlarda yaklaşım: 
Okul ve diğer yerlerde solunum ve el hijyeninin nasıl 
sağlanacağı ve uygulanmasının gerekliliği yaşına 
uygun cümlelerle anlatılmalıdır. Ortak kullanılan 
oyuncaklar uygun dezenfeksiyon yöntemleriyle düzenli 
olarak dezenfekte edilmelidir. Yaş, algı düzeyi, engel 
durumu, gelişim özellikleri gibi durumlarına uygun 
olarak tüm çocuklara Koronavirüse karşı alınacak 
tedbirler konusunda bilgilendirme yapılması, kişisel 
hijyen ve özel eşyalarının temizliği konusunda eğitim 
verilmesi gereklidir. Çocukların özelliklerine uygun 
olarak el, yüz temizliğinin teşvik edilmesi; bunları 
yaparken kaygı uyandırıcı bir şekilde çocuklara sık sık 
hatırlatılması yerine çeşitli etkinlikler şeklinde temizlik 
seansları düzenlenmesi faydalı olacaktır.

Kronik hastalığı olan çocukların korunması: 
Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin 
raporuna göre hastanede yatış gereken çocuk hastaların 
genellikle bir yaş altı süt çocuğu olduğu ve eşlik eden 
hastalıklar olarak da çoğunlukla kronik akciğer hastalığı 
(astım), kardiyovasküler hastalık ve immunsüprese 
çocuklar olduğu tespit edilmiştir (6). Bağışıklık sorunu, 
kanser hastalığı, kronik solunum yolu hastalığı, obezite 
ve diabet, kalp damar hastalığı, kronik karaciğer ve 
diyaliz gerektiren böbrek hastalığı gibi özel durumları 
olan çocuklara yönelik  koruyucu tedbirlerin alınması, 
gerekirse bir müddet başka kişilerle temas etmelerinin 
engellenmesi gereklidir.
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Enfekte hastalarla yakın temas öyküsü olan çocuklar: 
Anne ve/veya babası SARS-CoV-2 ile enfekte olan 
çocuklar ebeveynleri ile aynı evde yaşadıkları için yakın 
temaslı olarak kabul edilirler ve bulaş açısından yüksek 
risk altındadırlar. Enfekte hasta ile temas durumunda 
standart, damlacık ve temas izolasyon önlemlerini 
önerilmektedir. İnsandan insana bulaşta gerekli 
önlemler alınmadığı takdirde kolaylıkla bulaştığını 
bilinen  SARS-CoV-2 enfeksiyonunda, çocuğun aile 
içi enfekte bir kişi olması halinde bulaştırıcılık zinciri 
uzayacağından zincirin bu aşamada kırılması gereklidir. 
Ebeveynlerin herhangi birisi COVID-19 pozitif olan 
çocuğa hastalık taraması yapılmalıdır. Temaslı çocuk 
evde 14 gün boyunca semptomlar açısından takip 
edilmelidirler. Ancak çocuk hastalarda erişkinden farklı 
semptomlarda olabileceğinden her türlü belirti dikkate 
alınmalıdır. Klinik bulgu gelişmesi halinde çocuğa 
tıbbi maske (cerrahi maske) takarak sağlık kuruluşuna 
getirilmesi sağlanmalıdır. Ebeveynler çocuğun evde 
takibi konusunda sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmeli 
ve onamları alınmalıdır. COVID-19 pozitif ebeveyn 
mümkünse çocuktan ayrı bir odada kalmalıdır ve 
önemli bir ihtiyacı olmadıkça odadan çıkmamalıdır, 
ayrı bir oda imkanı yok ise havalandırması iyi olan bir 
odada oturmalıdır ancak çocuktan en az 1 metre uzakta 
olmalı ve tıbbi maske takmalıdır, maskenin nemlenmesi 
halinde yenisi ile değiştirmelidir (13). Enfekte 
ebeveyn el hijyenine dikkat etmelidir. Ebeveynin 
ev içindeki hareketi sınırlandırılmalıdır; mümkünse 
çocuğun kullandığından ayrı bir tuvalet kullanması 
sağlanmalıdır, bu mümkün değilse tuvalet, banyo gibi 
ortak kullanılan alanlar iyi temizlenmeli (günde en az 
bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal 
sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-
52-9)) ve iyi havalandırılmalıdır (13). Enfekte ebeveyn 
ile çocuğun ortak eşya kullanmaması sağlanmalıdır, 
eğer kullanması gerekirse bu eşyaların su ve sabunla 
iyice yıkanması gerekmektedir. Yıkanabilir tekstil 
ürünleri 60- 90°C’de normal deterjan ile yıkanmalıdır. 
Ebeveyn ve yakınlarına solunum hijyeni konusunda 
eğitim verilmelidir. Solunum yolu sekresyonları veya 
vücut çıkartıları ile kontamine olması mümkün olan 
tüm yüzeylerin de yine sulandırılmış çamaşır suyuyla

(1:100 normal sulandırmada) ve belirgin şekilde 
kirlenme olduğunda (1:10 normal sulandırmada) 
temizlenmesi gerekmektedir (13). 

Enfekte çocuğa yaklaşım: Hastalığı bulaşında rol 
oynayabildiklerinden SARS-CoV-2 ile enfekte 
çocukların izolasyon ile duyarlı kişilerden ayrılması 
önemlidir. İzolasyon evde veya sağlık personelinin 
tavsiyeleri doğrultusunda hastalığın şiddetine göre 
bir hastane odasında olabilir. İzolasyon ev ortamında 
uygulanacaksa çocuk tek bir odada tutulmalı ve evde 
yaşayanlarla teması en aza indirilmelidir. Çocuğun 
kaldığı odanın temiz tutulması ve sık havalandırılması 
önemlidir. Hasta çocuğa bakım veren kişi hastalığa 
karşı duyarlı ise bakım  yaparken maske takmalıdır (7). 

Hastane bulaşının önlenmesi: Tıbbi olarak 
gerekmedikçe çocuk hastaların odadan veya alandan 
başka bir alana taşınmasından kaçınılmalıdır. Olası 
COVID-19 hastaları için belirlenmiş taşınabilir X-ray 
cihazı ve/veya diğer önemli tanı cihazları kullanılmalıdır. 
Ancak taşınabilir tanı cihazları yoksa hasta tıbbi maske 
takılı halde, temas ve damlacık izolasyon önlemleri 
alınarak, diğer hastalar ve ziyaretçiler ile teması en aza 
indirecek şekilde nakledilebilir. Hasta odasına girişler 
sınırlandırılmalı, sadece hastanın bakımından sorumlu 
olan ve girişi gerekli olan personelin odaya girişine 
izin verilmelidir, hasta ziyaretçileri yasaklanmalıdır ve 
refakatçi gerekli ise tek kişi ile kısıtlanmalıdır. Hasta 
çevresi, hastanelerin enfeksiyon kontrol komitelerinin 
direktifleri doğrultusunda belirlenen kurallara göre 
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir (17). 

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve aşı: 
Hastalıktan korunma ve iyileşmede bağışıklık 
sisteminin güçlendirilmesi önemlidir. İmmun sistemin 
güçlendirilmesinde dengeli beslenme, yaşa uygun 
egzersiz ve aşırı yorgunluktan kaçınma önemli 
basamaklardır. Çocukluk çağı aşıları enfeksiyonları 
önlemede en etkili aktif immünizasyon yoludur. SARS-
CoV-2 aşısı geliştirildiğinde enfeksiyona karşı savaşta 
önemli bir silah olacaktır. Başta Çin’de olmak üzere 
diğer bazı gelişmiş ülkelerde anti-viral aşı üzerine 
çalışmalar halen devam etmektedir (18). 

226



KORUNMA VE KONTROLDE ÇOCUKLAR 

Kaynaklar

1. The Society of Pediatrics of Hubei Medical Association,  e 
Society of Pediatrics of Wuhan Medical Association, Hubei 
Pediatric Medical Quality Control Center (2020). Suggestions 
on the diagnosis and treatment of novel coronavirus infection 
in children in Hubei province (trial version 1). CJCP, 22:96–9.
2. Zhu H., Wang L., Fang C., et al (2020). Clinical analysis 
of 10 neonates born to mothers with 2019- nCoV pneumonia. 
Transl Pediatr, 9:51.
3. Shen K., Yang Y., Wang T., et al (2020). China National 
Clinical Research Center for Respiratory Diseases; National 
Center for Children’s Health, Beijing, China; Group of 
Respirology, Chinese Pediatric Society, Chinese Medical 
Association; Chinese Medical Doctor Association Committee 
on Respirology Pediatrics; China Medicine Education 
Association Committee on Pediatrics; Chinese Research 
Hospital Association Committee on Pediatrics; Chinese Non-
government Medical Institutions Association Committee 
on Pediatrics; China Association of Traditional Chinese 
Medicine, Committee on Children’s Health and Medicine 
Research; China News of Drug Information Association, 
Committee on Children’s Safety Medication; Global 
Pediatric Pulmonology Alliance. Diagnosis, treatment, and 
prevention of 2019 novel coronavirus infection in children: 
experts’ consensus statement. World J Pediatr, Feb 7:1-9. doi: 
10.1007/s12519-020-00343-7.
4. Dong Y., Mo X., HuY., et al (2020). Epidemiological 
characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 
coronavirus disease in China. Pediatrics, pii: e20200702.
5. Dhochak N., Singhal T., Kabra SK., Lodha R (2020). 
Pathophysiology of COVID-19: Why Children Fare Better 
Than Adults? Indian J Pediatr,14:1-10. doi: 10.1007/s12098-
020-03322-y.
6. CDC (2020). COVID-19 Response Team. Coronavirus 
disease 2019 in children — United States, February 12–April 
2, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 10.15585/mmwr.
mm6914e4.
7. Zimmermann P., Curtis N (2020). Coronavirus 
Infections in Children Including COVID-19: An 
Overview of the Epidemiology, Clinical Features, 
Diagnosis, Treatment and Prevention Options in 
Children.  Pediatr Infect Dis J, 39(5): 355–368. 
8. Wang W., Xu Y., Gao R., Lu R., Han K., Wu G (2020). 
Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of. Clinical 
Specimens. Jama, 323(18):1843–1844.

9. Hançerli Törün S., Sarı Yanartaş M (2020). COVID-19 ve 
Çocuk. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 3: 40-
48.
10. Academy for Breastfeeding Medicine (2020).ABM 
Statement on Coronavirus 2019 (COVID-19). 4 Kasım 2020 
tarihinde https://www.bfmed.org/abm-statement-coronavirus 
adresinden erişildi.
11. World Health Organization (2020). Q&A on COVID-19, 
pregnancy, childbirth and breastfeeding. 4 Kasım 2020 
tarihinde https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-
covid-19-pregnancy-childbirth-andbreastfeeding.  adresinden 
erişim sağlandı.
12. American College of Obstetricians and Gynecologists 
(2020). Practive Advisory: Novel Coronavirus 2019 
(COVID-2019). 3 Kasım 2020 tarihinde https://www.acog.
org/Clinical-Guidance-and-Publications/Practice-Advisories/
Practice-Advisory-Novel-Coronavirus2019 adresinden 
erişim sağlandı. 
13. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
(2020). COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi 
(Bilim Kurulu Çalışması) T.C. Sağlık Bakanlığı 12 Nisan 
2020. 3 Kasım 2020 tarihinde
file:///C:/Users/10019506/Desktop/AYB%C3%9C%20
K%C4%B0TAP/Rehber_12%20Nisan.pdf  adresinden erişim 
sağlandı.
14. Groß R., Conzelmann C., Müller JA., et al (2020). 
Detection of SARS-CoV-2 in human breastmilk. 
Lancet, 395(10239):1757‐1758. doi:10.1016/S0140-
6736(20)31181-8.
15. TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ (2020). “COVID-19 
(SARS-CoV2) ENFEKSİYONU VEYA ŞÜPHESİ 
OLAN YENİDOĞAN BEBEKLERE NEONATAL VE 
PERİNATAL DÖNEMDE YAKLAŞIM ÖNERİLERİ” v.2 
7 Haziran 2020 tarihinde https://www.neonatology.org.tr/
storage/2020/04/Untitled-attachment-00052.pdf  adresinden 
erişim sağlandı.
16. Chen H., Guo J., Wang C., et al (2020). Clinical 
characteristics and intrauterine vertical transmission 
potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a 
retrospective review of medical records. Lancet, 395:809.
17. Özdemir Ö., Pala A (2020). Çocuklarda COVID-19 
Enfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Korunma Yolları. J 
Biotechnol and Strategic Health Res, 1(Özel Sayı:14-
18. Hotez PJ., Corry DB., Bottazzi ME (2020). COVID-19 
vaccine design: the Janus face of immune enhancement. Nat 
Rev Immunol, 28 : 1–2. doi:10.1038/s41577-020-0323-4. 

227



BÖLÜM IV
COVID-19: Politikalar ve Yaklaşımlar

27- Ülkelerin Pandemiye Yaklaşımı: Test Politikaları Farklılıkları

28- Refah Ülkeleri Ana Dalgadan Niçin Daha Çok
      Etkilendi?

29- Pandemide Sağlık Eğitimi

30- Pandemide DSÖ ve Diğer Uluslararası Örgütler

31- Pandemiden Çalışanı Korumak: İş Sağlığı ve Güvenliği

32- Aşı Karşıtlığı ve COVID-19

33- Pandemide Birinci Basamak Hizmetleri

34- Pandemide Yenilikçi Yöntemler ve Bilişim Teknolojisi

35- Pandemi ve Sonrasında İnsan-Toplum Psikolojisi ve Psikiyatrik  
      Yaklaşım

36- Pandemiye Halk Sağlığı Yaklaşımı

37- Pandemide Biyoistatistik ve Sağlık Bilişimi   



27.

ÜLKELERIN PANDEMiYE YAKLAŞIMI:  TEST 
POLİTİKALARI FARKLILIKLARI
Dr. Mehmet Ali Torunoğlu, Prof. Dr. Turan Buzgan



ÜLKELERİN PANDEMİYE YAKLAŞIMI: TEST POLİTİKALARI FARKLILIKLARI

Giriş ve Özet

SARS CoV-2 Pandemisi döneminde ülkelerin 
COVID-19  hastalığının laboratuvar tanısına yönelik  
test uygulama zamanları ve test yaygınlığı farklılık 
göstermektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün Pandeminin ilk 
dönemlerinde, özelliklede SARS CoV-2 özel test 
uygulamalarının henüz geliştirilme aşamasında olduğu 
süreçteki yaklaşımı, daha önceden kurgulanmış ve 
uzun yıllardır işlevsel olarak çalışmakta olan Global 
Influenza Laboratuvar Ağının kullanımını tavsiye 
etmek şeklinde olmuştur. Bu network, ulusal sistemden 
global düzeydeki referans laboratuvarlarına kadar yeni 
virüslerin izlenmesi ve tanılarının teyid edilmesine 
dayanmaktadır ve kısaca (GISRS) diye adlandırılan 
WHO Global Influenza Surveillance and Response 
System’in bir bileşenidir. Bu dönemde, özellikle 
yeni moleküler testler geliştirilip yaygın kullanıma 
sunulana kadar klinik/epidemiyolojik vaka tanımına 
uyan vakalarda  (Severe Acute Respiratory Syndrome-
SARS ve Çin’e seyahat öyküsü) diğer olası etkenlerin 
test edilerek ayırıcı tanıya gidilmesi metodolojik olarak 
önerilmiştir. Sonraki dönemde ise, özellikle ülkelerin 
index vakalarının teyid edilmesinde, daha önceki Grip 
Surveyansı deneyiminden yararlanılarak kademeli bir 
şekilde ulusal ve uluslararası referans laboratuvarları 
devreye girmiştir.  

Ülkelerin COVID-19  için surveyans ve salgın kontrol 
politikaları ve stratejileri değişiklik  göstermektedir 
ve salgının ilerleyişine bağlı olarak ta zaman zaman 
farklılaşabilmektedir. Kimi ülkeler ilk şüpheli vakadan 
itibaren, yaygın olarak, çok sayıda kişiye ve bazen 
de neredeyse ilgili bölgede yaşayan tüm nüfusa, kısa 
dönemde yoğun test uygulayarak virus yayılımından 
daha hızlı hareket ederek yayılımın önüne geçmeyi 
hedeflemiştir. Bazı ülkeler ise surveyansla ilgili test 
uygulanacak vaka tanımlarını daha kontrollü belirlemiş 
ve sınırlı tutmuşlardır. Özellikle laboratuvar alt yapısı 
yetersiz olan ülkeler ise bu alt yapıyı oluşturma ve 
ilgili test kitlerine ulaşma konusunda uzun zaman 
çaba sarf etme durumunda kalmışlarıdır. Buna benzer 
şekilde ilk dönemlerde yeterli validasyon süreçlerini 
tamamlamamış farklı metodolojik test yaklaşımları 
da ülkelerin bu konudaki stratejilerini belirlemelerini 
olumsuz yönde etkilemiştir. Onaylanmış testlerin 
büyük miktarlarda üretilerek sahaya ulaştırılması da 
göreceli olarak uzun bir zaman almıştır.  

Test uygulama politikaları ilaveten; pandeminin

ülkedeki seyri, politika yapıcıların zaman zaman 
bilimsel gerçeklerle de çelişebilen ve teste ulaşmadaki 
güçlüğe yönelik eleştirileri kendilerine ve otoritelerine 
yönelik bir saldırı olarak algılayan yaklaşımları, 
kamuoyunun pandeminin ekonomik ve sosyal 
etkilerinin hızla en az düzeye indirilmesi yönündeki 
beklentileri gibi birçok iç ve dış faktörden de etkilenmiş 
ve bu tartışmalar pandeminin küresel düzeyde yönetimi 
konusundaki referans kurumların (DSÖ gibi)  yüksek 
sesle eleştirilmesi ve hatta o kurumlara üyelikten 
ayrılma gibi sonuçları ortaya çıkarmıştır. Yapılan 
testlerin bedelinin kim tarafından karşılanacağı konusu, 
yüksek gelir düzeyindeki  bazı ülkelerde bile bir tartışma 
konusu haline gelebilmiştir. Ancak gelinen aşamada, 
Pandemide test uygulama politika ve stratejilerinin ve 
yaygın test uygulamalarının ülkelerin salgını kontrol 
etme düzeylerindeki belirleyici unsurlardan biri olduğu 
söylenebilir.   

Farklı test stratejilerinin pandeminin kontrolünü 
sağlamadaki katkısını daha iyi ortaya koymak amacıyla 
daha ileri analizlere ihtiyaç vardır. 
Bu süreçleri bazı tipik bölge (Avrupa Topluluğu gibi) ve 
ülke örneklerinden yola çıkarak daha detaylı incelemek 
ve örneklendirmek mümkündür.

COVID-19  Dönemlerinde Dünya Sağlık Örgütü 
Test Önerileri:

30 Ocak 2020’de DSÖ Genel Direktörü; 2019 nCoV 
salgınını Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR-2005) 
kapsamında, Uluslararası Önemi Olan Halk Sağlığı 
Acil Durumu (PHEIC) olarak ilan etmiştir Hemen 
sonrasında,  DSÖ Ön-değerlendirme Ekibi SARS-
CoV-2 virüsünü invitro olarak tanımlayacak aday 
testlerin listesini belirleme konusunda harekete 
geçmiştir.  (1)

DSÖ tarafından yayınlanan surveyans rehberinde de 
şüpheli, olası ve kesin vaka tanımları bildirilmiş, virüsün 
toplumdaki dolaşımı ile ilgili düzeyler tanımlanmış 
(sporadic, cluster, community level transmission) ve 
test uygulama kriterlerine uyan her vakaya moleküler 
testlerin yapılması önerilmiştir. Ancak virus dolaşımının 
yaygınlığı, mevcut vaka sayısı ve test kapasitesi gibi 
durumlar değerlendirilerek sadece şüpheli vakalarda test 
yapılmasının değerlendirilebileceği de ifade edilmiştir. 
Virüs dolaşımının geniş boyutta takibinde, mevcut Grip 
Benzeri hastalık(ILI) ve Ciddi Akut Solunum Yolu 
Hastalığı (SARI) surveyans sisteminin kullanılması da 
önerilmiştir. Bunun yanı sıra temaslı tanımı da teyid 
edilmiş vakada belirtilerin ortaya çıkmasında 2 gün
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öncesi ve 14 gün sonrasına kadar belirli kriterlerde 
teması olan kişiler olarak belirlenmiştir.

DSÖ baştan beri şüpheli ve olası vakaların teyidli 
vaka tanımına uyup uymadığının yapılacak moleküler 
testlerle belirlenmesi, yerel şartlar ve alt yapıya 
göre de test uygulamalarının diğer gruplara doğru 
genişletilmesi şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşımı 
önermektedir. Bu kapsamda asemptomatik temaslılara 
test uygulanması, belirli riskli gurplarda bu test 
uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi yaklaşımlar 
üye ülkelerin kararına bırakılmıştır. Ancak testlerin 
mutlaka moleküler yöntemleri kapsaması ifade 
edilmektedir. Süreç içerisinde vakaların yaygınlaşması 
ile birlikte DSÖ; “izolasyon, test yapılması ve 
temaslıların izlenmesi”(isolation, testing, tracing) 
şeklinde özetlenebilecek yaklaşımı ile yapılan test 
sayılarının artırılması yönünde tavsiyelerini güçlü bir 
şekilde ifade etmiştir.  (2)

Gelinen aşamada bu yaklaşım hala geçerliliğini 
korumaktadır. 
Bu arada Afrika’daki ülkelerin tamamı da dahil 
olmak üzere (3) dünyadaki ülkelerin büyük bölümünde 
virüse yönelik tanı testleri yerel kapasite ile 
uygulanabilmektedir.   

ECDC Test Önerileri

Avrupa Birliği’nin bir kuruluşu olan Avrupa Hastalık 
Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) COVID-19 
pandemisinde yayınladığı rehberle de,  üye ülkelerin 
test stratejileri konusunda genellikle DSÖ ile benzer 
bir yaklaşım sergilemiştir, ancak özellikle yaşlı ve 
altta yatan hastalığı olan riskli grupların öncelenmesi 
konusunda da genel bir yaklaşıma sahiptir. Test 
kapasitesinin yeterli olduğu yerlerde aktif sürveyans 
ile vaka bulmada COVID-19  ile bağlantılı semptom 
gösteren tüm kişilere test yapılmasını önermektedir. 
Belirti gösteren kişiler ve bunların temaslılarına test 
yapılmasına ilaveten, eğer test yapma kapasitesi yeterli 
ise, sağlık bakımı ve uzun süre bakım verilen yerlerde 
kalanlar ve buraların personeline de test yapılması 
önerilmiştir. 

Test uygulanacak gruplar DSÖ’nün rehberlerinden de 
yararlanılarak şu şekilde belirlenmiştir; 

• Akut solunum yolu enfeksiyonu 
belirtilerinden (öksürük, ateş, solunum 
güçlüğü) en az birinin yeni ortaya çıktığı 
vakalar veya yeni ortaya çıkan koku ve tat 
alamama veya radyolojk olarak potansiyel 

COVID-19  ile bağlantılı belirtileri olan vakalardan 
virüs dolaşımının olduğu bölgede yaşayan veya 
dolaşımın olduğu bir bölgeye son 14 günde seyahat 
öyküsü olanlar veya
• Kesin veya olası vakaların son 14 gündeki 

yakın temaslılarından belirti gösterenler veya
• COVID-19 belirtileri olup hastaneye yatış 

gerektiren vakalar veya
• Kırılgan grupların (yaşlı bakım evleri 

gibi) bulunduğu kurumlarda kalanlar ve 
buraların personelleri olarak belirlenmiştir.   
Eğer ülkedeki mevcut test kapasitesi sınırlı 
ise önceliğin aşağıdaki gruplara verilmesi 
önerilmektedir: (4) 

• Hastaneye yatırılan Ciddi Akut Solunum Yolu 
Hastalığı (SARI) vakaları, 

• Uzun süreli bakım veren kurumlarda kalanlar 
ve oralardaki personeller, 

• Yaşlılar veya altta yatan hastalığı olan riskli 
gruplardan solunum yolu hastalığı belirtileri 
gösterenler

• Akut solunum yolu hastalığı (ARI) ve grip 
benzeri hastalık (ILI) sentinel surveyansı 
vakaları   

Ancak ECDC’ye üye olan 27 Avrupa Birliği üyesi ülke 
ile Norveç ve İngiltere’ye tek tek  bakıldığında, test 
uygulaması ve salgının yönetimi anlamında çok değişik 
yaklaşımların olduğunu gözlemlemek mümkündür. 
Detaylı ülke örneklerinde de görüleceği üzere, örneğin 
Almanya’da baştan beri yaygın test uygulanması 
stratejisi belirlenmişken diğer bazı ülkelerde uygulanan 
test sayıları oldukça sınırlı kalmıştır veya uygulanan 
test sayıları bazı ülkelerde daha sonraki dönemde 
artırılmıştır.

USA- CDC Test Önerileri  (5)

ABD’de hastalığa tanı koymada önerilen mikrobiyolojik 
test metodu viral nükleik asidin veya antijenlerinin 
belirlenmesi şeklindedir. Burada 5 temel gruba test 
uygulanması hedeflenmiştir: 
• COVID-19  belirti ve bulgularını gösteren 

bireyler,
• Virüs yayılımının kontrolü macıyla SARS-

CoV-2 virüsüne maruz kaldığı bilinen veya 
şüphelenilen belirtisiz kişiler

• SARS-CoV-2 virüsüne maruziyet şüphesi 
olmasada, erken tanılama amacıyla özel 
durumlarda,

• Bireylerde enfeksiyon varlığını bazı 
durumlarda göstermek için (evde izolasyon, 
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• işe dönüş, virus geçişini önlemeye yönelik 
önlemlerin durdurulması amacıyla) 

• SARS-CoV-2 virüsüne yönelik halk sağlığı 
surveyansı amacıyla yapılan testler. 

Genel olarak, SARS-CoV-2 viral testlerini; a) belirti 
gösteren bireylerde tanı amacıyla, b) virüse maruziyeti 
bilinen veya şüphelenilen durumlarda ise virus 
yayılımını kontrol amacıyla veya  c) bazı durumlarda 
enfeksiyonun iyileştiğine karar vermede kullanılması 
önerilmektedir. Viral tesler virüse maruziyeti 
bilinmeyen veya böyle bir şüphesi olmayan kişilerde 
erken tanı amacıyla veya yine belirtisiz kişilerde virus 
dolaşımının yoğun olduğu  “sıcak noktaları” veya 
salgındaki trendleri belirlemede kullanılabileceği ifade 
edilmektedir.  ABD’de tüm eyaletlerde homojen bir test 
uygulamasının olduğundan bahsedemeyiz. Amerika 
Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi 
(USA-CDC) tarafından ilan edilen rehberler ışığında 
farklı uygulamaları gözlemlemek mümkündür. Bazı 
eyaletlerde yaygın toplum taramaları için çok sayıda 
mobil istasyonlar kurulmuştur, ancak bazı eyaletlerde 
ise sadece sınırlı ölçekte test yapıldığı bildirilmektedir. 
Burada önemli tartışma konularında biride testin 
maliyetinin kim tarafından nasıl karşılanacağı konusu 
olmuştur. Bazen hükümet kaynakları bu amaçla 
kullanılmış iken bazen de sigortalardan veya cepten 
ödeme gündeme gelmiştir. 

Sonuç itibarıyla (6) 7 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla   
ABD’de 65.756.307 test uygulanmış, 5.888.400 
pozitif vaka yakalanmış ve pozitiflik oranı %9 olarak 
belirlenmiştir. 

1000 kişilik nüfus başına yapılan toplam test sayısı 
yaklaşık 180 olarak gözükmektedir. (7)

BAZI ÜLKE ÖRNEKLERI 

İngiltere (8)

İngiltere, Pandeminin başlangıç dönemlerinde virüs 
yayılımının kontrolü yönünde daha gevşek bir politika 
belirlemiş ve “over-testing” diye özetlenebilecek 
“gereksiz testlerden kaçınma” söylemi ile test uygulama 
stratejisini daha sınırlı gruplar için öngörmüştür. 
Ancak süreç içerisinde ölüm sayılarındaki artış, sağlık 
sisteminin ihtiyaca cevap verme kapasitesindeki 
zorlukları ve kamuoyu baskısı ile daha yaygın test 
uygulama stratejisine bir geçiş yapmıştır. Hali hazırda 
koronavirüs belirtileri varsa veya semptomu olan biri 
ile aynı yerde yaşanıyorsa, hastaneye örneğin cerrahi 
girişim için gitmeyi planladınız ve hastane sizden test 

istedi ise veya yerel yetkililer bazı bölgeler için çalışma 
veya okulda olma için test istiyorsa bir test merkezine 
başvurarak veya evde test kitini temin ederek testinizi 
yaptırmanız önerilmektedir. Dolayısıyla uygulanan test 
sayılarında önemli bir artış trendi izlenmektedir. Her 
1000 kişi için yapılan test sayısı 150 civarına ulaşmıştır. 

Çin

Pandeminin başladığı Çin ile ilgili test sayıları 
konusunda zaman zaman basında bilgiler yer almakla 
birlikte kimlere hangi ölçekte test yapıldığı konusunda 
ayrıntılı bilgilere ulaşmak maalesef mümkün 
olamamaktadır. 

Öte yandan Çin’de toplam 90 milyon civarında test 
yapıldığı ve 1000 kişilik nüfus başına test sayısının 
62,8 olduğu bildirilmektedir. (9) Ancak testlerin kime 
uygulanacağına yönelik surveyans ve salgın control 
stratejileri çok net değildir. Daha çok bölgesel ve 
kitlesel test uygulamalarının olduğu gözlenmektedir. 
Örneğin Wuhan şehrinde nüfusun tamamına (yaklaşık 
11 milyon) test yapılacağına dair haberler yapılmıştır(10)  

Japonya
Japonya başlarda temkinli bir test stratejisi belirlemiş 
olup, bu tutumunu halen devam ettirmektedir. 
Ayrıca sokağa çıkma yasağı da yaygın bir şekilde 
uygulanmamıştır.(11) Ancak vaka sayılarında halen düşük 
düzeyde seyreden ülkeler grubunda yer almaktadır.(12,13)   
Bu başarıda geriye doğru etkin bir temaslı incelemesi 
ile şüpheli vakaların tespiti ve bunların yeni cluster 
(küme) vakaları neden olmasının önlenmesi temel 
etken olarak gözükmektedir. Düşük test sayıları ve 
muhtemelen mevcut vaka sayılarının sahadaki gerçek 
sayılardan daha düşük olma ihtimali, ülke içinde ve 
dışında zaman zaman eliştirilse de sonuçta özellikle 
de ölüm sayılarının düşük olması önemlidir. Burada 
da sağlık kurumlarının kapasitelerinin öncelikle yaşlı 
ve altta yatan hastalığı olan gruplara tahsis edilmiş 
olması bir etken olarak belirginleşmektedir.(14)   
1000 kişilik nüfus başına yapılan test sayıları 7 
civarındadır.  
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YAYGIN TEST STRATEJİSİ UYGULAYAN 
BAZI ÜLKELER:

Güney Kore15): 

İlk konfirme vakasını 19 Ocak 2020’de belirleyen 
Güney Kore, 2002-2003 SARS salgınındaki 
tecrübelerini kullanarak  ilk günden itibaren iletişim 
teknolojisini de birlikte kullanan yaygın ve agresif 
temaslı tarama testleri ve takibi ile COVID-19 vaka ve 
salgın yönetiminde başarılı olan ülkeler gurubunda adı 
geçen ülkelerden birisidir. Bu kapsamda sadece vaka 
tanımına uyan vakalar ve temaslıları değil aynı zamanda 
hizmet sektöründe çalışan ve virüsü yayma riski yüksek 
olan nüfus gruplarına uyguladığı yaygın tarama testleri 
ile virüsü yayılımının hep bir adım önünde olmaya 
gayret etmiş ve bu durum bir başarı öyküsü olarak diğer 
ülkelere örnek teşkil etmiştir. (16)

Almanya:

Vakaların ilk görüldüğü günden itibaren özellikle de 
temaslı takip ve taramalarına önem vererek yaygın test 
uygulayan ülkeler grubunda yer almıştır. PCR testi, 
hızlı PCR testi ve antijen testleri yaygın bir şekilde 
uygulanmaktadır. Böylelikle asemptomatik vakaların 
da erkenden tespit edilerek kontrol altına alınması ve 
özellikle de vakaların erken tespiti ve erken müdahale 
ile ölümlerin engellenmesi şeklinde özetlenebilecek 
bir yaklaşım sergilemişlerdir. Bu yaklaşımın diğer 
Batı Avrupa ülkeleri (İtalya, Fransa, İspanya) ile 
kıyaslandığında bir ölçüde başarılı olduğu söylenebilir 
(17).

VAKA SAYILARININ YÜKSEK OLDUĞU BAZI 
AVRUPA ÜLKELERİ:  
Fransa, İtalya, İspanya, Belçika 

Bu ülkeler AB üyesi olup genel olarak ECDC‘nin 
önerdiği rehberlere göre hareket etmişlerdir. Bu 
ülkelerde 65 yaş üstü nüfusun genel nüfusa oranı 
yaklaşık %20’nin üzerinde olduğu bilinmekle birlikte 
özellikle Pandeminin ilk dönemlerinde sergiledikleri 
yaklaşım ve sağlık sisteminin cevap verme 
kapasitesindeki yetersizlik nedeniyle vaka sayıları ve 
ölüm oranlarında dünya ve bölge ortalamalarından 
oldukça yüksek oranlarla karşılaşılmıştır. Burada 
test stratejilerinin ve nispeten az test uygulaması ile 
virüs yayılımının yeterince takip edilememesinin 
de bir katkısının olduğu söylenebilir. Pandemi daha 
çok, uzun süreli sokağa çıkma yasakları ilan edilerek 
kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Bu ülkelerde, 
pandeminin ilerleyen dönemlerinde test sayılarında 

dikkate değer artışlar kaydedilmiştir.(18,19)

DİĞER ÜLKE ÖRNEKLERİ: 

Rusya’da yaygın test uygulanması bir strateji olarak 
benimsenmiştir. Her bir konfirme vaka için yaklaşık 
34 kişiye test uygulanmıştır. Böylelikle asemptomatik 
veya hafif seyirli vakalar da tespit edilmiş ve buna 
paralel olarak ölüm oranları çok düşük düzeyde 
kalmıştır. Rusya dünyada sayısal olarak en çok test 
uygulayan ülkeler arasında 4. sırada yer almaktadır.(20)

İsveç pandeminin başlangıç dönemlerinden itibaren 
önlemleri gevşek bir şekilde uygulayarak toplumsal 
bağışıklığı (herd immunity) oluşturmaya dönük bir 
yaklaşım sergilemiş,  vaka ve ölüm oranları benzer 
ülkelerle kıyaslandığında daha yüksek seyretmiştir. 
Buna rağmen halen uygulanan günlük test sayılarında 
düşüş eğilimi gözlenmektedir. 

İran’da ise birinci dalganın erken dönemlerindeki hızlı 
vaka ve ölüm sayıları artışları bir süre sonra azalmakla 
birlikte halen ikinci bir hızlı yükselme eğilimi ortaya 
çıkmış ve buna parelel olarak ta uygulanan test 
sayılarında artışlar gözlenmiştir. Ancak 1000 kişilik 
nüfus başına test sayıları halen 30 dolaylarındadır ve 
her bir konfirme vaka için test yapılan kişi sayısı 8 
civarındadır.
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Hindistan ve Brezilya: Her iki ülke de ABD’den sonra 
pandeminin en yoğun olduğu bölge (epicenter) hüviyetini 
kazanmıştır. 
Brezilya bir dönem verileri paylaşmama yönünde bir 
eğilim gösterse de halen nüfusa ve teyidli vaka başına 
uygulanan test sayılarında orta derece bir ilerleme 
göstermektedir. 
Hindistan ise vaka sayılarındaki hızlı artış trendinin 
başlaması ve özellikle de çeşitli test seçeneklerinin devreye 
girmesi ile birlikte günlük uygulanan test sayılarında 
önemli artışlar sağlamış durumdadır. Ancak 1000 kişilik 
nüfus başına ve teyidli vaka başına yapılan test sayılarına 
bakıldığında hala oldukça geride gözükmektedir.(21) 
Diğer birçok ülke için benzer değerlendirmeleri yapmak 
mümkündür. Örneğin, bazı nüfusu az olan ülkeler 
(Lüksemburg, Monaco, BAE vb) neredeyse nüfusunun 
tamamı veya yarısından fazlasına test uygulamışlardır. 
Bazı ülkeler ise (Güney Sudan, Yemen gibi) 1000 kişilik 
nüfus başına 1 ila 10 arasında ancak test yapabilmişlerdir.

SONUÇ:
Genel olarak bakıldığında tanı testi uygulama stratejileri 
ülkeler arasında ve özellikle de pandeminin ilerleyişine 
paralel olarak değişmektedir. Bazı ülkeler agresif test

uygulamalarını virüsün kontrolünde ön alıcı (proaktif) 
bir yaklaşım olarak belirlemişler ve bunda da kısmen 
başarı sağlamışlardır. Ancak pandemi halen dünyada 
devam etmektedir ve her gün vaka sayılarında giderek 
artan bir sayı ile karşılaşılmaktadır. Yaygın bir toplumsal 
bağışıklığa (herd immunity) henüz ulaşılmaması veya 
etkin bir aşının henüz uygulamaya geçirilememesi 
nedeniyle virüsün herhangi bir bölge veya ülkeden diğer 
ülkelere seyahat etmesi riski halen devam etmektedir. 
Dolayısıyla DSÖ’nün önerdiği ve  “izolayon, test, takip/
izlem” şeklinde kısaca fomüle edilebilecek pandemik 
virüsün yayılımını kontrol etme yaklaşımında, mevcut test 
sayılarının uygun yöntemlerle artırılarak yaygınlaştırılması 
ve vaka surveyansı ve hastalık kontrolünün bu şekilde 
desteklenmesi küresel sağlık için önem arz etmektedir. 

Türkiye’de ise 1000 kişilik nüfus için ortalama 62 
test ve her bir teyidli vaka için yaklaşık 22 kişiye test 
yapılmakta olup günlük yaklaşık 40-50.000 civarındaki 
test bildirilmektedir. Bu sayılarla Türkiye 8 Ağustos 
2020 itibarıyla 213 bölge ve ülke arasında 68. sırada yer 
almaktadır. (22) Önümüzdeki dönemde pandeminin seyrine 
göre bu oranları artırmak gerekebilecektir. 

 Test
 Sıklığı Ülke  Toplam

Vaka
 Toplam

Ölüm

 Toplam
 Vaka/1M

Nüfus

Toplam 
Ölüm/1M 

Nüfus

Toplam Test 
S.

 Toplam
 Test/1M

Nüfus
Nüfus

4 Lüksemburg 48,027 535 76,070 847 1,747,872 2,768,459 631,352
7 BAE 232,982 711 23,407 71 22,543,923 2,264,889 9,953,654
14 İsrail 504,269 3,704 54,826 403 8,917,453 969,542 9,197,590
15 Singapur 58,946 29 10,034 5 5,617,894 956,275 5,874,768
17 İngiltere 3,118,518 81,960 45,810 1,204 58,860,706 864,637 68,075,660
20 ABD 23,143,197 385,249 69,701 1,160 273,397,007 823,399 332,034,477
21 Hong Kong 9,344 159 1,241 21 5,845,073 776,314 7,529,265
25 Rusya 3,448,203 62,804 23,623 430 94,289,973 645,964 145,967,845
27 Belçika 665,223 20,122 57,266 1,732 7,315,972 629,793 11,616,463
28 İspanya 2,111,782 52,275 45,158 1,118 28,775,103 615,320 46,764,440
30 Fransa 2,786,838 68,060 42,644 1,041 38,243,665 585,209 65,350,478
40 İsveç 489,471 9,433 48,306 931 4,717,676 465,588 10,132,733
41 İtalya 2,289,021 79,203 37,889 1,311 27,983,049 463,186 60,414,339
43 Katar 146,068 246 52,022 88 1,291,334 459,909 2,807,805
44 İsviçre 484,506 8,364 55,766 963 3,877,362 446,277 8,688,235
50 Almanya 1,941,119 42,097 23,129 502 35,118,592 418,444 83,926,610
64 Türkiye 2,336,476 22,981 27,546 271 26,376,784 310,974 84,819,887
104 Brezilya 8,133,833 203,617 38,122 954 28,600,000 134,045 213,361,968
105 Hindistan 10,479,913 151,364 7,555 109 182,652,887 131,670 1,387,197,365
115 Çin 87,591 4,634 61 3 160,000,000 111,163 1,439,323,776
122 İran 1,292,614 56,262 15,286 665 8,207,975 97,065 84,561,711
123 G.Kore 69,651 1,165 1,358 23 4,814,085 93,855 51,292,718
186 Yemen 3,662 63 325 6 79,835 7,088 11,263,208
201 Sudan 2,105 612 70 20 17,404 577 30,171,130

 Dünya 91,378,555 1,954,665 11,723 251    

Bazı Ülkelerin Hasta, Ölüm ve Test Sayılarına Göre Durumu )23 erişim tarihi 12 Ocak 2021)
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COVID Pandemisinin Etkisi

COVID-19 Pandemisi, çok kısa süre içinde dünyada 
çok geniş bir alana yayılarak küresel ölçekte hemen her 
alanda olumsuz tablolar oluşturmuştur. Çin’de başlayan 
ve tüm dünyayı tedirgin eden salgının merkez üssü önce 
Avrupa’ya, sonra Kuzey Amerika’ya, ardından Orta ve 
Güney Amerika ile Hint yarımadasına kaymış ve tekrar 
Avrupa’ya dönerek dünyanın tamamını etkilemiştir (1).
Ülkelerin açıkladıkları pandemi verilerinin 
güvenilirliğinde ve metodolojilerinde farklılıklar 
olması ve pandeminin henüz sonuçlanmamış olmasının 
karşılaştırmalara sınırlayıcı bir etkisi bulunsa da, ilk 
salgın dalgasında özellikle İspanya, İtalya, Fransa, 
Belçika ve İngiltere gibi ekonomik olarak gelişmiş 
ve sağlık sistemleri performansı yüksek olan refah 
ülkelerinde vaka sayısı ve ölüm oranlarının çok yüksek 
seyretmesi oldukça dikkat çekicidir. Bu ülkelerin sağlık 
sistemleri; salgının yıkıcı etkisi karşısında aciz kalmış, 
artan sağlık hizmeti talebine cevap vermekte zorlanmış, 
zaman zaman cevap veremez hale gelmiştir. 

Grafik 1: Bazı Ülkelerin COVID-19 Mortalite Hızları (100.000’de) 22 Ekim 2020 (2)  

Tablo 1: Dünyada COVID-19 Pandemisi (25 Aralık 2020, Bilgiler Kaynak 1’den alınmıştır)  
Toplam 
Vaka Sayısı 
(Milyon)

Günlük 
Vaka Sayısı 
(Bin)

Geçici 
İnsidans Hızı 
(milyonda)

Toplam 
Ölüm Sayısı 
(Bin)

Günlük 
Ölüm Sayısı 
(Bin) 

Vaka/ 
Fatalite 
Hızı (%)

Mortalite 
Hızı

(Milyonda)
 80,2 472 10288 1757 8419 2,2 225,4

Nitekim grafik 1’de de bu ülkelerin mortalite hızlarının 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir (2).

Sağlık hizmeti genellikle basamaklandırılmış bir sistem 
olarak (koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici) 
ve ülkelere göre değişen farklı kombinasyonlarda 
sunulmaktadır. Hizmet sunumunda kamu, özel sektör 
ve üniversitelerin aldıkları pay ve atfedilen roller de 
farklılık gösterebilmektedir. Ülkelere göre değişen 
sağlık harcama miktarı, bu harcamaların yurtiçi 
hasılaya oranı, başta hekimler ve hemşireler olmak 
üzere sağlık insan gücünün nicelik ve niteliği, sağlık 
personelinin ülke içinde dağılım dengesi, sağlık 
hizmetinin finansman şekli ve kapsayıcılığı, coğrafi 
ve demografik belirleyiciler, sağlık hizmetine başvuru 
sayısı, fiziki yapıların dağılımı ve yeterliliği, yatak 
sayısı, klinik kalite gibi çok sayıda faktör, sunulan 
sağlık hizmetinin özelliği ve kalitesini belirlemektedir. 
Bazı ülkelerin sağlık harcamalarının, gayri safi yurt içi 
hasıladaki  oranı grafik 2’de görülebilmektedir. 
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Grafik 2: Bazı ülkelerin sağlık harcamalarının GSYİH’daki oranı (%), 2018 (3) 

Ülkelerin sağlık sistemleri karşılaştırılırken doğumda 

beklenen ortalama yaşam süresi, anne ve bebek 

ölümleri gibi temel sağlık göstergeleri, vatandaşların 

sağlık hizmetinden memnuniyet oranları ve finansal 

risklerden korunma durumları ön planda ele 

alınmakta ve ülkelerin performans değerlendirmeleri 

bu göstergelere göre yapılmaktadır. Bu nedenle bazı 

refah ülkelerin temel sağlık göstergeleri ile COVID-19 

vaka ve ölüm durumları tablo 2’de karşılaştırılmıştır. 

Ekonomik olarak üst gelir gurubu olarak tanımlanan, 
güçlü ve organize bir sağlık sistemine sahip olduğu 
düşünülen birçok ülkede salgınla mücadelede yaşanan 
başarısızlığın sebepleri dünyada tartışma konusu haline 
gelmiştir.

Tartışmanın ana gündemini, Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) gibi kuruluşlar tarafından belli periyodlarda 
yayınlanan ve ülkelerin sağlık sistemlerine yönelik 
performanslarını değerlendiren raporlarda pandemiden 
yıkıcı düzeyde etkilenen gelişmiş ülkelerin üst sıralarda 
yer alması oluşturmaktadır.

ABD’de de vakaların ve ölümlerin çok yüksek 
seyretmesi, özellikle düşük ekonomik seviyede olan 
ve sosyal güvence kapsamında olmayan siyahi nüfusta 
mortalite oranının Asyalılar ve beyazlardan 2.3 kat 
fazla olması dikkat çekicidir (6).

Tablo 2: Bazı Ülkelerin Sağlık Verileri

Ülke 5 yaş 
altı ölüm 
(Binde)*

Bebek 
Ölümü 
(Binde)*

Yeni 
doğan 
ölümü 
(Binde)*

Doğumda 
Ortalama 
Yaşam  
Beklentisi 
**

Anne 
Ölümü 
(Yüzbinde, 
2017)**

COVID-19 
Geçici 
İnsidans 
(Milyonda) 
***

COVID-19 
Vaka Fatalite 
Hızı (%) ***

COVID-19

Morta-
lite Hızı 
(Milyonda)

***
Almanya 4 3 2 81 7 19457 1,83 357
Japonya 2 2 1 84 5 1663  1,48 25
İtalya 3 3 2 83 2 33572 3,52 1181
İspanya 3 3 2 83 4 39980 2,66 1065
Fransa 4 3 3 83 8 38990 2,45 955
İngiltere 4 4 3 81 7 32638 3,16 1031
Belçika 4 3 2 81 5 54667 3 1639
Dünya 39 29 18 72 211 10288 2,19 225,4

 Veri Kaynakları (1,4,5): * (UNICEF, 2019) ** (World Health Statistics, 2020) *** (worldometer, 2020), (COVID 19 verileri 25
(Aralık 2020 tarihlidir

Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi

Performans değerlendirmesine konu olan rutin 
ölçekler dışında, ülkelerin küresel sağlık sorunları ve 
uluslararası, ulusal veya bölgesel acil durumlarla baş 
edebilme kapasiteleri ve yaklaşımlarının da önemli 
bir gösterge olması gerektiği noktasında, 2019 yılında 
yayımlanan GHS (Global Health Security) endeksi bize 
bazı ipuçları vermektedir (7).

Endeks, 195 ülkede küresel sağlık güvenliği 
yeteneklerinin kapsamlı bir değerlendirmesini 
sunmaktadır. GHS Endeksi çerçevesini oluşturan 
göstergeler ve başlıklar, ülkelerin daha geniş 
ulusal sağlık sistemi ve diğer ulusal risk faktörleri 
bağlamında sağlık güvenliği kapasitesinin analizini de 
sağlamaktadır.
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GHS Endeksi 140 alt başlık içeren altı kategoride 
düzenlenmiştir:
1. Önleme: Patojenlerin ortaya çıkmasının veya 

yayılımının önlenmesi
2. Tespit ve Raporlama: Potansiyel uluslararası 

endişe verici salgınlar için erken tespit ve 
raporlama

3. Hızlı Cevap: Bir salgının yayılmasına hızlı 
yanıt ve hafifletme

4. Sağlık Sistemi: Hastaları tedavi etmek ve 
sağlık çalışanlarını korumak için yeterli ve 
güçlü sağlık sistemi

5. Uluslararası Normlara Uygunluk: Ulusal 
kapasiteyi geliştirme taahhütleri, boşlukları 
ele almak için finansman planları ve küresel 
normlara uyma

6. Risk Ortamı: Biyolojik tehditlere karşı genel 
risk ortamı ve ülke savunmasızlığı

GHS Endeksi sadece ülkelerin kapasitelerini değil, 
aynı zamanda salgınları kaynağında durdurmak için 
işlevsel, test edilmiş, kanıtlanmış yeteneklerin varlığına 
da öncelik vermektedir. Bazı sorular, sadece bir 
kapasitenin var olup olmadığını değil, aynı zamanda bu 
kapasitenin düzenli olarak - örneğin yıllık olarak - test 
edilip edilmediğini ve tatbikatlar veya gerçek dünya 
olaylarında işlevsel olup olmadığını belirlemek için 
tasarlanmıştır.

GHS Endeksi; ülkelere eksikliklerinin nerede olduğunu 
göstermek, bu eksiklikleri nasıl gidereceklerini tespit 
etmeye teşvik etmek, bulaşıcı hastalık tehditlerine 
karşı küresel kapasitedeki gelişmeyi ortaya koymak ve

Tablo 4: Ülkelerin Küresel Sağlık Güvenliği Endeksi Puanlarına Göre Sıralaması, 2019 (7). 

ölçmek için daha farklı yollara ihtiyaç duyulduğunu 
göstermekle birlikte ulusal ve uluslararası düzeylerde 
finansman ihtiyaçlarını ortaya koymaya yönelik bir 
misyon da üstlenmektedir. 

GHS Endeksinin bazı tespitleri;

Ulusal sağlık güvenliği tüm dünyada zayıftır. Hiçbir 
ülke salgın hastalıklar için tam olarak hazır değildir ve 
her ülkenin ele alması gereken önemli boşluklar vardır. 
Raporda yer alan genel bulgu, ülkelerin kolektif olarak 
salgınlara ve pandemilere uluslararası hazırlıklarının 
çok zayıf olduğu yönündedir. Raporda, muhtemel bir 
salgına karşı uluslararası düzeyde güçlü bir hazırlığın 
olmadığı vurgulanmıştır. Ortalama toplam GHS Endeksi 
skoru 100 üzerinden 40,2 olup ülkelerin skorlarına 
göre sıralaması tablo 4’te sunulmuştur. Raporun 
2019 yılında yayınlandığını dikkate aldığımızda GHS 
Endeksi, dünyanın küresel bir salgına hazır olmadığını 
COVID-19 pandemisi başlamadan ifade etmiştir. 

Raporda çoğu ülkenin önemli sağlık güvenliği 
kapasitelerini test ettiğine veya bir krizde işlevsel 
olacaklarına dair çok az kanıt olduğu vurgulanmıştır;

Raporda, ülkelerin % 85’inin bir önceki yılda Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) ile biyolojik tehdit odaklı 
Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST/IHR) simülasyonunu 
tamamlayamadığı, % 5’ten azının acil operasyon 
merkezlerini en az yılda bir kez test edebildiği, % 
89’unun halk sağlığı acil durumlarında tıbbi önlemleri 
yürütmek üzere sistem ihtiva etmediği ve ancak 
% 19’unda 200.000 kişi başına en az bir eğitimli 
saha epidemiyoloğu istihdam edildiği bilgileri yer 
almaktadır.
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Yine raporda çoğu ülkenin, salgın ve pandemiye 
müdahale için hayati öneme sahip temel sağlık sistemleri 
kapasitelerinden yoksun olduğu vurgulanmıştır;

Rapora göre ülkelerin %7’sinden azının, muhtemel bir 
salgını önleme konusunda yüksek bir kapasiteye sahip 
olduğu, ülkelerin sadece %5’inden azının muhtemel 
bir salgına hızlı müdahale edebilecek ve salgını 
hafifletebilecek güçte olduğu ifade edilmiştir. 195 
ülkenin yalnızca %19’u tespit ve raporlama alanında 
iyi puan alabilmiştir. Söz konusu altı ana başlıkta 
en düşük puan ortalaması ise sağlık sistemlerinde 
görülmektedir. Bu alanda puan ortalaması 100 
üzerinden yalnızca 26,4 olarak gerçekleşmiştir. 
Yapısal problemlerin bu kadar yaygın olması kişiler ve 
kurumların performanslarına bağlı bir reaksiyonu ön 
plana çıkarmaktadır. Rapora göre, ülkelerin yarısından 
azının, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’nin gereği olarak 
güven artırıcı önlemler almayı kabul ettiği, yarısından 
fazlasının ise büyük politik ve güvenlik riskleri 
nedeniyle biyolojik tehditlerle ulusal mücadelede 
yeterli kapasiteye sahip olmadığı belirtilmiştir. Yine 
rapora göre, ülkelerin çoğunun, salgın hastalıklarda 
yararlanılabilecek temel sağlık sistemlerinden yoksun 
olduğu,  bu bağlamda ülkelerin en az %75’inin, küresel 
felaketlere yol açabilecek biyolojik riskler konusunda 
kötü durumda olduğu vurgulanmaktadır. Ele alınan 
ülkelerin yalnızca %3’ü, hastalıklarla mücadele 
ederken hastalanan sağlık çalışanlarına öncelikli sağlık 
hizmeti verileceğini taahhüt edebilmektedir. Ülkelerin 
salgınla mücadelede uyguladıkları politikaların, alınan 
tedbirlerin zamanlamasının ve sağlık sistemine erişimi 
hayati öneme sahiptir. Ayrıca hiçbir ülke muhtemel bir 
salgın için tamamen hazır olmadığından, salgınlarla 
mücadelede küresel çapta kolektif bir şekilde hareket 
etmek önem kazanmaktadır (7).

Daha düşük endeks puanlarına sahip olmalarına rağmen 
Almanya, Japonya, Türkiye gibi ülkelerin ABD, 
İngiltere, Fransa gibi ülkelere nazaran COVID-19 
ile mücadelede daha iyi performans sergiledikleri 
görülmektedir. 

COVID-19 Pandemisi Küresel Sağlık Göstergelerine 
Yeni Bir Bakış Getirmeli

COVID-19 Pandemisi bize gösterdi ki, ülkelerin 
olağan sağlık hizmeti sürerken geçerli olan başarı 
göstergelerine; başta küresel sağlık sorunları ile baş 
edebilme kapasiteleri olmak üzere uluslararası, ulusal 
veya bölgesel acil durumlarla baş edebilme kapasiteleri 
ve yaklaşımlarını da katmak gerekmektedir. 

Sağlık sistemleri iyi işleyen, temel sağlık göstergeleri 
üst düzeyde olan ve kişi başı ulusal gelirleri ve 
sağlık harcamaları çok yüksek olan bazı ülkelerin bu 
pandemiden daha fazla hasar görmeleri bu eksikliği göz 
önüne sermektedir (Tablo 2, Grafik 2).

Ülke rakamlarını şimdiden karşılaştırmak, pandemi 
süreci henüz sonuçlanmadığı için çok doğru olmasa 
da ana dalgadaki akut maruziyetin etkisini görmek 
için işe yarayabilir. Ancak ülkelerin vaka ve ölüm 
istatistiklerini oluşturmadaki farklılıklarının kıyaslama 
için eksiklik oluşturabileceği de unutulmamalıdır. 
Düşük gelirli (Low income) ve düşük orta gelirli bazı 
ülkelerin (LMIC) tanı kapasiteleri ve halk sağlığı 
altyapısının yetersizliğinin bildirilen vaka sayısını 
azaltarak dünya ortalamasının düşük kalmasına yol 
açtığı da göz önünde tutulmalıdır.

Pandemi gibi küresel acil durumlar, ciddi ön hazırlık 
gerektirir ve organizasyonun kısa sürede yapılması ve 
işlerlik kazanması gerekir. Pandemi ile ilgili hazırlıkları 
klasik sağlık göstergeleri ile izlemek pek mümkün 
değildir. Genel sağlık göstergeleri çok üst düzeyde olan 
bazı ülkeler pandemiden kaynaklanan yeni duruma 
uyum sağlamada zorlanabilmektedir. Bu durum 
muhtemelen vaka sıklığı ve hastalık ölüm hızlarına 
olumsuz şekilde yansımaktadır. Bu nedenle sağlık 
tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap hazırlılıkları, 
faaliyet planları, stratejiler, kurumlar ve disiplinler arası 
koordinasyon, zamanında verilmesi gereken kararların 
gecikmeksizin alınması ve uygulamaya konması, 
toplumsal iletişimin şeffaflık ve güven temelinde doğru 
bir şekilde yapılması, lojistik ve tamamlayıcı alanların 
iyi işlemesi gibi çok sayıda faktör önem kazanmaktadır.  
Pandemiye hazırlık döneminde bu başlıkları kapsayan 
planlamalar yapılarak sağlık sisteminin acil durumlara 
cevap kapasitesi de güçlendirilmelidir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-
2030’un sağlıkla ilgili 3. bölümünde; 2030 yılına kadar 
“sağlıklı bir yaşam sağlamak ve her yaşta esenliği/
refahı desteklemek” hedeflenmiş ve bu hedefe yönelik 
küresel düzeyde göstergeler belirlenmiştir.  Bu 
göstergelere baktığımızda anne ve bebek ölümleri ile  
bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı erken ölümlerin 
azaltılması, tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele, 
trafik kazalarına bağlı ölümlerin azaltılması, üreme 
sağlığı dahil kapsayıcı sağlık hizmetine erişim, çevresel 
nedenlere bağlı ölümlerin azaltılması, sağlık insan 
gücünün geliştirilmesi, yeni ilaç ve aşı araştırmalarının 
desteklenmesi ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) 
kapsamında özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki 
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erken uyarı, risk azaltma ve yönetimi kapasitesinin 
güçlendirilmesi gibi konular ön plana çıkmaktadır (8). 
Hedeflerdeki erken uyarı, risk azaltma ve yönetimi 
kapasitesinin güçlendirilmesi ifadesinin özellikle 
gelişmekte olan ülkelere atıf şeklinde olması, 
aslında problemin daha büyük olduğunu kısmen 
gölgelemektedir. Bununla birlikte bu metin öngörülü 
ve önemli bir metindir.

65 Yaş Üstü Nüfusun Etkisi

Küresel yaşlanma günümüzün en önemli demografik 
olgularından birisidir. Dünya nüfusunda, uzayan 
ömür ve düşen doğurganlık, genç nüfusun toplam 
nüfus içindeki payını azaltmakta, refah ülkelerinde 
daha belirgin olmak üzere toplum yaşlanmasına yol 
açmaktadır. Bu aynı zamanda kronik hastalığı olan 
nüfus yüzdesini de arttırmaktadır.

Nüfusun yaşlanması, önce gelişmiş ülkelerin 
gündeminde yer almaya başlamış daha sonra da tüm 
dünyanın odak noktası haline gelmiştir. Küresel 
yaşlanma, artarak devam edeceği düşünülen ve yaşamın 
tüm boyutlarını etkileyen bir durumdur. Bugün dünya 
nüfusunun yüzde 9’u, 65 ve üzeri yaşlardaki insanlardan 
oluşmaktadır (9).

COVID 19 pandemisi süresince yaşlı ölüm oranının 
daha fazla olduğu, DSÖ raporlarına göre 80 yaş üstü 
bireylerde dünya ortalamasının 5 katı olduğu tespit 
edilmiştir. 

Özellikle yaşlı bakımevlerinde kalan yaşlılarda ölüm 

oranı çok daha yüksek gerçekleşmiştir. Elbette refah 
ülkelerinin ortalama yaşam sürelerinin daha yüksek 
olması, 65 yaş üstü nüfuslarının çok daha yüksek 
olması daha fazla hasar görmelerinin ana nedeni de 
olsa, Almanya ve Japonya gibi örnekler ise bunun 
böyle olmak zorunda olmadığını göstermektedir  
(Tablo 5)

Ülkelere Göre Yoğun Bakım Yatak Sayıları ve 
Toplam Yatak Sayıları

Pandemi ile mücadelede önemli faktörlerden birisi de 
ülkelerin sağlık sistemi yapısı ve sahip oldukları yoğun 
bakım kapasiteleridir. Bazı ülkelerin yoğun bakım 
yatak kapasiteleri ile COVID-19’daki durumları tablo 
6’da karşılaştırılmıştır.  Hastalık; asemptomatik, hafif, 
orta ve ağır vakalar şeklinde seyretmektedir. İspanya, 
Fransa, İtalya ve İngiltere gibi bazı Avrupa ülkeleri, kısa 
sürede artan orta ve ağır vakaları hastanelere yatırmakta 
zorlanmışlardır. Hastane yatağı ve yoğun bakım yatak 
sayıları artan talebe cevap vermekte zorlanmış ve vaka 
seçmek zorunda kalınmıştır.

Örnek olarak Kuzey İtalya, dünyanın en iyi ve en 
etkili sağlık sistemlerinden birine sahip olarak kabul 
edilmekle birlikte, COVID-19 vakalarının pik yaptığı 
dönemde aşırı talep yüzünden yoğun bakım ünitesi 
(YBÜ) kapasitesi ve ventilatör eksikliğinden ağır 
derecede etkilenmiştir.

Grafik 3: 65 Yaş ve Üzeri Nüfus Oranının Uluslararası Karşılaştırması (%) (10,11).
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Sonuç 

Bu ve sonraki krizler için kaynakların yeterli hale 
getirilmesi, dengeli dağılımı ile talepleri karşılamak için 
sağlam bir sağlık altyapısı oluşturulması gerekmektedir.
Yaygın görülen ve pandemilere yol açma kabiliyetine 
sahip olan enfeksiyon hastalıkları ile mücadele 
noktasında tıbbi ilerlemeler, sağlığın korunması ve 
geliştirilmesi noktasında ümit verici olsa da erişim 
ve kapasite (fiziksel donanım ve insan kaynakları) iyi 
organize edilmemişse yeterli ve hızlı sağlık hizmeti 
alamayan kitlelerin olması kaçınılmazdır.

Sağlık sistemi öncelikle insan sağlığının korunması 
ve geliştirilmesine odaklanmalı ve mortalite ve 

Tablo 5: Bazı refah ülkelerinin yaşlı nüfus oranları, doğumda beklenen ortalama yaşam süreleri ile  COVID-19 
fatalite oranlarının karşılaştırması (1,5,12)

Ülkeler 65 Yaş üstü nüfus Oranı (%) * Doğumda beklenen ortalama 
yaşam süresi (Yıl) **

COVID 19 Vaka fatalite  hızı 
(%) ***

Almanya 21,5 81 1,83
Japonya 28,6 84 1,48
İtalya 22,8 83 3,52
İspanya 19,4 83 2,66
Fransa 20,1 83 2,45
İngiltere 18,4 81 3,16
Belçika 18,9 81 3
Dünya 8,9 72 2,19

* (UN, 2019) ** (World Health Statistics, 2020) *** (worldometer, 2020), 25 Aralık 2020)

Tablo 6: 100 Bin Kişiye Düşen YBÜ yatak sayıları ve COVID-19 ölüm istatistikleri (1,13) 

Ülke 100 Bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı (13) COVID-19 Vaka Fatalite hızı (%)* (1)

Almanya 33,9 1,83
Japonya 7,3 1,48
İtalya 8,6 3,52
İspanya 9,7 2,66
Fransa 16,3 2,45
İngiltere 10,5 3,16
ABD 25,8 1,76

* Vaka fatalite 25 Aralık 2020 tarihlidir.

morbiditelerin önlenmesi esas olmalıdır. 

Olağan durumlarda işleyen sistem, olağanüstü 
durumlarda zorlanarak da olsa işleyebilmeli ve artan 
ihtiyaca cevap verebilmelidir. DSÖ, ülkelere küresel 
sağlık sorunları ile baş edebilme kapasitelerini 
geliştirmeyi daha güçlü ve kararlı bir şekilde 
vurgulamalı ve desteklemeli, ülkelerin sağlık sistemi 
performansları değerlendirilirken bu husus da önemli 
bir ölçüt olarak ele alınmalıdır. Bu sorunlarla baş etme 
kapasitesi artan ülkeler hem daha başarılı olacak, hem 
de artmış dayanışma kapasiteleri ile küresel mücadeleye 
daha fazla katkı sağlamış olacaklardır.
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I. Giriş

On-line sağlık eğitimi mi?!

Dördüncü sınıf pediatri stajının ikinci haftası… Tıp 
fakültesinde ilk üç yıl almış olduğu eğitimin tamamının 
farklı kombinasyonlarda kullanılacağını anlayan 
dördüncü sınıf öğrencisi Ayşe, ilk stajları atlatmış 
olmanın verdiği özgüvenle koridorlarda dolaşıyor. Eller 
önlüğün cebinde, kırmızı steteskopu dikkat çekiyor. 
Hekimlik güzel bir his, kendisiyle gurur duyuyor, 
çok şey de öğrendi aslında… Yine de çocuklarla nasıl 
konuşulur? Bebeklerden anamnez nasıl alınır? Pek çok 
soru beynini meşgul ediyor… 

Ve ansızın ortaya çıkan pandemi ile bölünen staj… 

Ülke evlere kapandı…  Ayşe yurttan ayrılıp zar zor 
bulduğu otobüs biletiyle eve giderken aklında yüzlerce 
soru. Nereden çıkmıştı bu pandemi? Niye diğerlerinden 
farklıydı? Endemik, epidemik, pandemik! Ailesi de ona 
bir sürü sormuştu telefonda, kızları doktordu artık onlar 
için. Keşke enfeksiyon hastalıkları dersine biraz daha 
çalışmış olsaydı. Aslında çalışırdı ama vakti kalmamıştı, 
eski sorulara çalışıp girmişti sınava önceki sene… Hem 
hastaneye devam etseler ne olurdu ki? En baştan bunun 
için tıp fakültesine gelmemiş miydi? Salgında bir sürü 
hasta acile geldiğinde asistan ablalarına, abilerine 
yardım etmeyi çok isterdi. Arkadaşı Ece’ye bunu 
söylediğinde yok, yok demişti Ece! Deli misin! Biz ne 
anlarız, ya COVID-19 bize de bulaşırsa? Hem eğitim 
her şekilde bizim hakkımız, öğretmek zorundalar, sen 
ne düşünüyorsun hocalar düşünsün… Halbuki Ece 
çok aktif bir stajerdi hep, hastalara yardım etmek için 
yaratılmış gibiydi… Gerçi Ece’nin de kafası karışıktı, 
herkes gibi. Pandemi beklenmedik boyuttaydı ve kimse 
nereye doğru evrileceğini henüz bilmiyordu. Hocaları 
bile henüz hangi tedavi protokollerini kullanacaklarını 
tartışıyorlardı. Ece’ye hak verip yurttan ayrılıp evinin 
yolunu tutmuştu. Gidip bilgisayardan derslerine devam 
etmeliydi... Peki pediatri uzaktan öğrenilebilir miydi? 
Epilepsi ile gelen bir çocuğa acil müdahale simülasyonla 
anlatılırdı da kendisi gerçekten yaşamadan müdahale 
edebilecek miydi? Hayatta her zaman karşısına çıkacak 
olan enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulamalı görmek 
için hayatının fırsatını mı kaçırıyordu?...
…
Buradaki yazımızda SARS CoV’2 virüsüne bağlı 
gelişen COVID-19 (CO: Coronavirus, VI: Virus, D: 
Diseases, 2019) pandemisini farklı bir yönünü ele 
alacağız: sağlık eğitimi. 

Pandemide korunma yöntemleriyle tanı ve tedavi 
süreçleri her yönüyle tartışıldı. Ancak salgının 
başlangıcında eğitim ve öğretimin nasıl sürdürüleceği 
daha çok eğitimcilerin sorunu olarak görüldü. Halbuki 
doğrudan hasta tedavileri yapılan hastanelerde ve 
sağlık merkezlerinde yüzlerce, binlerce öğrenci klinik 
pratik uygulamalara katılmakta ve stajlara devam 
etmekte iken ansızın bırakmak zorunda kalmışlardı. 
Bu öğrencilerin stajlarını yapamaması, klinik pratik 
uygulamalara katılamaması durumunda da ya 
mezuniyetleri uzayacak ya da gerekli kazanımları elde 
etmeden mezun olacaklar. Ki bu durum, sağlık personeli 
ihtiyacı düşünüldüğünde gerçekten de ayrıntılı ele 
alınması gereken bir konudur. Yazımızda, pandeminin 
halen devam ettiği bir dönemde, farklı ülkelerdeki 
eğitim ve öğretim süreçlerinin sürdürülmesine yönelik 
uygulamaları, alınan tedbirleri ve tartışmaları kısaca ele 
alacağız. 

II. Pandemi ve Eğitim

Aralık ayının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde 
ortaya çıkan salgın, daha sonra SARS CoV2’ye bağlı 
COVID-19 hastalığı olarak tanımlandı, tüm dünyaya 
yayılarak pandemiye dönüştü. Pandemi, hayatın her 
alanı gibi eğitim ve öğretim faaliyetlerini de etkiledi. 

Pandemi, yani küresel salgının yükseköğretim 
kurumlarını etkilediği alanlar:

• Yüz yüze eğitimler, 
• Uygulamalı eğitimler,
• Stajlar, saha uygulamaları, klinik pratik 

eğitimler, 
• Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 
• Öğrenci ve akademisyen değişim programları, 
• Sosyal ve kültürel faaliyetler, 
• Kongreler, toplantılar, kurslar, 
• Kampüs yaşamı ve yurtlar…

Salgının başlangıcında yaklaşık 180 civarında ülkede, 
ülke genelinde okullar kapatıldı ve pek çoğunda 
uzaktan öğretim önemli bir alternatif imkan sağladı. 
Moodle, Google Classroom, Class Dojo, Edraek, 
Schoology, Paper Airplanes gibi uzaktan öğretim 
sistemleri (DLS, distance learning management 
systems) ile Edx, Coursera, Udemy, Future 
Learn, Icourses, Alison, Ted-Ed Earth School, 
Canvas Network gibi Kitlesel Açık Çevrimiçi 
Ders Platformları (Massive Open Online Course 
(MOOC) Platforms) hem örgün eğitimin idamesinde 
hem de kişisel gelişim ve hayat boyu öğrenme 
kapsamında farklı ülkelerde yoğun olarak kullanıldı.
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İnternet alt yapısı iyi olmayan ülkeler için ise Kolibri, 
Ustad Mobile, Rumie gibi çevrimdışı imkanlar sunan 
programlar alternatif olarak yer aldı (1,2) 

Dingtalk, Lark, Teams, Zoom, Skype, Jitsi Meet ve 
Hangouts Meet gibi programlar ise evden, uzaktan 
akademik ve idari toplantı katılımları için yaygın olarak 
kullanıldı. Dijital ortamlarda eğitim deneyimi olmayan 
öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğretmenler için 
ders içeriği hazırlama bir sorun teşkil etmekteydi. 
Thinglink, Squigl, Buncee, EdPuzzle, Pear Deck, 
Kaltura, Trello ve Nearpod gibi programlar da 
içerik hazırlama, zenginleştirme ve çevrimiçi hayatı 
daha interaktif hale getirmek için imdada yetişti (1,2). 
Daha önce bu isimlerin hiçbirini duymamış kişiler 
bile bir veya birkaçını salgın döneminde zorunlu 
olarak deneyimledi. Bu deneyimlemeyi küresel bir 
simülasyon gibi ele alacak olursak, bu programlar da 
farklı alanlarda kullanıldıklarında eksikliklerini telafi 
ettiler, ihtiyaçlara yönelik olarak hızlı güncellemeler 
yaptılar.  Eş zamanlı dosya paylaşımları, grafik 
çizimleri gibi teknik olanakların yanı sıra engelliler 
için kolaylıklar ve sınıf ortamının geliştirilmesi için 
pek çok yeni uygulama da ortaya çıktı. 

III. Pandemi Döneminde Sağlık Eğitimine Yönelik 
Stajlar ve Klinik Pratik Uygulamalar

Eğitimde dijitalleşme beklenenden çok daha hızlı oldu. 
Uygulamalı derslerin bir kısmında da uzaktan eğitim 
kullanılabildi. Ancak tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve 
ebelik gibi sağlık programlarında hasta başı pratikler 
yapılamadı. Ülkemizdeki sağlık programları ve bu 
programlarda öğrenim gören öğrencilerin sayısı göz 
önünde bulundurulursa ne kadar geniş bir kitlenin 
bundan etkilendiği daha net anlaşılacaktır (Tablo 1 ve 2)

Tüm bu programların uygulamalardaki çeşitliliği 
düşünüldüğünde ilgili programın yeterlik ve 
kazanımlarından ödün vermeden yürütülmesi için 
tek bir yöntemin işe yaramayacağı aşikardır. Nitekim 
programların bağlı bulunduğu üniversiteler, bu 
üniversitelerin yer aldığı coğrafi bölgeler, buralarda 
salgının durumu ve sağlık merkezlerinde COVID-19 
hastası takip edip etmeme durumu da alınacak tedbirleri 
ve uygulamaları etkilemektedir. Herkese uyacak 
tek tedbir, one fits all, tüm yükseköğretim alanı ele 
alındığında mümkün değildir. Sağlık programlarındaki 
klinik stajlar ve saha uygulamaları sadece ülkemizde 
değil pek çok ülkede askıya alınmıştır (3).

 Tablo 1. Sağlık Alanları Ön Lisans Programlarındaki 
*Öğrenci Sayıları             

 Sağlık Alanındaki Bazı Önlisans
Programları

 Toplam
 Öğrenci

Sayısı
 Ağız ve Diş Sağlığı 8.036

 Ameliyathane Hizmetleri 6.865

 Anestezi 14.501

 Çocuk Gelişimi 123.713

 Diyaliz 6.722

Eczane Hizmetleri 4.811

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 15.043

Evde Hasta Bakımı 2.198

Fizyoterapi 14.196

 İlk ve Acil Yardım 26.532

İş ve Uğraşı Terapisi 514

 Odyometri 4.984

 Optisyenlik 8.934

 Ortopedik Protez ve Ortez 1.988

 Podoloji 498

 Radyoterapi 3.231

Sosyal Hizmetler 204.398

 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 14.684

 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 21.629

Yaşlı Bakımı 28.771

Haziran 2020’ye ait YÖKSİS verileridir*
*Tablo 2. Sağlık Alanları Lisans Programlarındaki Öğrenci Sayıları

 Sağlık Alanındaki Bazı 
Lisans Programları

 Toplam Öğrenci
Sayısı

Beslenme ve Diyetetik 20.395
Çocuk Gelişimi 90.398
Dil ve Konuşma Terapisi 2.092
Diş Hekimliği 28.673
Ebelik 13.120
Eczacılık 15.481
Ergoterapi 1.399
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 20.971
Hemşirelik 66.759
Odyoloji 3.922
Sağlık Yönetimi 75.604
Sosyal Hizmet 32.401
Tıp 95.122

Haziran 2020’ye ait YÖKSİS verileridir*
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Farklı ülkelerde, staj ve klinik uygulamalı eğitimlerin 
askıya alınmasının nedenleri arasında öğrenci sağlığı 
için duyulan endişenin yanı sıra, maske ve eldiven 
gibi kişisel koruyucu ekipman gereksinimi de vardı. 
Amerika’da ilk yapılan açıklamalarda hastanedeki 
öğrencilerin salgın vakalarına maruz kalma olasılığı, 
hastalığı yayma olasılıkları ve kişisel koruyucu 
ekipman sağlanmasında yaşanan güçlükler, eğitimin 
devamının faydalarından daha ağır basmaktadır 
denmekteydi (4-6). Salgının başlangıcında açıklamaların 
öğrenci ve akademisyenlerin sağlığına gönderme 
yapılarak beden ve ruh sağlığını korumaya yönelik 
önerilere yoğunlaştığı ancak sağlık uygulamalarına ve 
klinik pratiklere yönelik somut, alternatif önerilerin 
bulunmadığı görülmekteydi (7-9). Amerika’da pek çok 
üniversite sonbaharda açılacağını belirtmekle birlikte 
kampüslerin tamamının açılıp açılamayacağı, ne 
zaman açılabileceği, sağlık programlarında stajların 
nasıl tamamlanacağı eğitim döneminin yaklaştığı yaz 
aylarında tam bir muammaydı(9-12). Hastanede tıp, diş 
hekimliği ve diğer sağlık programlarının stajlarına 
yönelik olarak dijital ortamda hasta görüşmeleri gibi 
uzaktan uygulamalar dışında tüm sınıfları ve tüm 
üniversiteleri içerecek şekilde somut ve net bir ifade 
verilememekte, AMA’nın önerilerinin dikkate alındığı 
ifade edilmekteydi (7-10). Tıp ve sağlık öğrencilerinin 
COVID hastası dışında hasta kabul eden polikliniklerde 
stajlara devam edilebileceği de görüş olarak yer 
almaktaydı. Bazı hastanelerin ve sağlık merkezlerinin 
web sitesi incelendiğinde kısa süreliğine stajların 
askıya alındığı, zorunlu stajları tamamlayanların 
mezuniyet süreçlerinin yapılacağı, tamamlamamış 
olanlar için yeterlikten ödün vermeden mezuniyet 
tarihine yetiştirilebilmeleri için çalışılacağı da ifade 
edilmekteydi (7,11,13). 

Çeşitli dernek, kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden 
oluşan ve 2009 yılında kurulan The Coalition for 
Physician Accountability koalisyonu da salgında 
tıp eğitimi ile ilgili bir rapor yayımlamıştı (13). Bu 
raporda tüm fakültelere uyacak tek bir çözümün 
olmadığı belirtilmekte, kendi okulları ile ilgili olarak 
tıp fakültesi dekanlıklarının kararlarının geçerli 
olduğunun altı çizilmekteydi. Salgın sürecinde tıp 
eğitimi uygulamalarında öncelikle çekirdek eğitimin 
gerekliliklerine odaklanılması önerilmekteydi. 

Birleşik Krallık’ta ise Tıp Konseyi (General Medical 
Council, GMC), her okulun kendi şartlarına göre karar 
vereceği, mezun durumunda olmayan öğrenciler için 
planlamaların daha sonra yapılacağı, mezun durumda 

işlemlerin başlatılarak mağdur edilmeyecekleri, ancak 
işlemlerin okullarından mezun oldukları öğrenildiğinde 
tamamlanacağını belirtmişti. Öğrencilerin gönüllü 
olarak çalışabilecekleri ancak gönüllü olarak çalışsalar 
da bir doktor gibi çalıştırılmayacaklarını ve staj 
dönemlerini karşılamayacaklarının altı çizilmişti (14-16).

Yukarıdaki raporlardan yola çıkarak farklı ülkelerde 
sağlık programlarındaki öğrencilerin stajlara devamı ile 
ilgili endişeler için çıkarımlar yapabiliriz.

Farklı ülkelerde sağlık programlarındaki 
öğrencilerin stajlara devamı ile ilgili endişeler:
- Öğrencilerin yeterli enfeksiyon kontrol eğitimi 
almamış olmaları ve öğrencilere hastane ortamında  
COVID-19 bulaşması ihtimali,
- Öğrencilerin çoğunlukla genç olması ve gençlerin 
asemptomatik taşıyıcı olarak enfeksiyonu hastane 
içerişinde ve daha sonra toplumda yayma olasılıkları,
- Kişisel koruyucu ekipman gereksiniminin yüksek 
olması, 
- Yurtların, yemekhanelerin ve kütüphane gibi toplu 
bulunan yerlerin salgın sürecinde kapalı olması; 
dolayısıyla barınma, yeme ve diğer ihtiyaçların 
karşılanamama ya da sorun yaşanması endişesi,
- Salgın sürecinde elektif hasta kabul edilmeyen hastane 
ve diğer sağlık merkezlerinde farklı staj programlarına 
ait yeterli hasta bulunmaması, 
- Kliniklerin COVID-19 hastalarına ayrılmış olması 
dolayısıyla çekirdek eğitimde yer alan yeterlikleri 
kazanabilmek için gereken uygulamaların devam 
etmiyor olması,
- Salgın süresince akademisyenler dahil tüm sağlık 
personelinin sağlık hizmet sunumunda ağırlıklı olarak 
yer alması, eğitimin gerekli yeterlikleri kazandıracak 
şekilde verilememesi endişesi…..

Buna karşın böyle bir salgının sağlık eğitimi için bir 
fırsat olduğu, Tıp ve diğer sağlık programlarındaki 
öğrencilerin sağlık sisteminin bir parçası olduğu 
ve gerekli önlemlerin alınarak stajlara ve klinik 
uygulamalara devam etmesi gerektiğini savunanlar 
da mevcuttur (6-17). Nitekim AMA’da yayımlanan bir 
yazıda hastaların bakımı öncelikli olmasına rağmen 
öğrencilerin hasta bakım ortamlarına aktif olarak 
dahil edilmesi gerektiği, öğrencilerin hem kendilerinin 
güvende olması, hem de birlikte çalıştıkları kişilerin 
sağlığını gözetmeleri gerektiği, tıp fakültelerinin bu 
tür durumlar için geleceğin doktorlarını yetiştirmek 
üzere sürekli yeni gelişmelere adapte olması gerektiği 
belirtilmektedir (17).
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Yine GMC’nin açıklamalarında İngiltere’de öğrencilerin sağlık sisteminin doğal bir parçası ve çalışanı olarak 
da bulunduğu ve farklı formüllerle süreçte yer almaları ve eğitimlerine devam etmeleri gerektiğine dair genel 
ifadeler de kullanıldığı görülmektedir. Özellikle tıp öğrencilerinin COVID-19’un yayılmasına neden olmamaları 
için evde kalma dönemleri devam ederken önemli klinik stajları kaçıracağı ve fakültelerin kendi çözümlerini 
bularak mutlaka telafi edilmesi gerektiği de açıklamalarda yer almaktadır (15, 16).  

Erken mezuniyet 

Tüm dünyada genel olarak hastanelerde ve sahada yapılacak olan stajlara ara verilmiş olmakla birlikte, özellikle 
sağlık personeli ihtiyacı olan yerlerde son yıl öğrencilerinin erken mezuniyeti de gündeme gelmiştir. Mezuniyet 
sonrası uygulamalı yeterlik sınavları ve gözetimli çalışma evreleri zorunlu olan ülkelerde erken mezuniyet daha 
rahat tartışılabilmektedir (Şekil 1 ve 2). 

Şekil 1. Amerika Birleşik Devletleri’nde tıp eğitimi (Tıp fakültesi öncesi temel bilimler ağırlıklı 4 yıllık eğitim, 
daha sonra 4 yıl tıp eğitimi). Mezuniyet sonrasında alınan diploma ülkemizdeki pratisyen hekimlik yetkilerini 
doğrudan vermemekte, mezuniyet sonrası da intörnlük gibi ek uygulamaların yanı sıra yeterlikleri ve kazanımları 
ölçen sınavlara girilmesi gerekmektedir (18).

Şekil 2. İngiltere’de tıp eğitimi (İkinci üniversite olarak tıp eğitimi alacak olan öğrenciler için 4 yıllık eğitim 
yapan okullar mevcuttur; diğerleri için tıp eğitimi 6 yıl). 
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Mezuniyet sonrasında alınan diploma ülkemizdeki 
pratisyen hekimlik yetkilerini doğrudan vermemekte, 
ek uygulamaların yanı sıra yeterlikleri ve kazanımları 
ölçen sınavlara girilmesi gerekmektedir (19).

Ülkemizdeki gibi lisans eğitimi sonrası herhangi bir 
ikincil koşul olmaksızın, mezun olur olmaz pratisyen 
hekimleri tam yetkili olarak mecburi hizmet görevine 
başlayabilen; hemşirelik ve diğer sağlık programları 
mezunlarının da doğrudan çalışabildiği ülkelerde ise 
konu daha farklı ele alınmak durumundadır. Nitekim 
diğer ülkelerdeki mezuniyet sonrası intörnlük, gözetimli 
çalışma evreleri veya bazı sağlık programlarında 
meslek icra edebilmek için yüksek lisans yapılması 
gibi zorunluluklar ek eğitim ve deneyim imkanı 
sağlamaktadır.  Burada öncelikli husus, ilgili programın 
yeterliklerinin ve kazanımlarının göz ardı edilmemesi 
ve diplomanın verdiği yetkilerin değerlendirilerek karar 
verilmesidir. Dolayısıyla COVID-19 salgını sürecinde 
ve sonrasında sağlık eğitiminde alınan tedbirleri ve 
kararları değerlendirirken, ilgili ülkenin eğitim şekli 
ve diploma sonrası süreçleri, yetkinlik ve kazanımlara 
yönelik ikincil süreçlerinin olup olmaması ve devlet 
sınavlarının varlığı gibi konular da göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Sağlık Eğitiminde Değişim

Bugün COVID-19 salgını sürecinde çıkacak 
olan alternatif yöntemler, belki de ileride yeterli 
sağlık eğitimi olmayan ülkeler için kurtarıcı rolü 
oynayacaktır. Bunun için, idareciler, akademisyenler, 
öğrenciler, hastaneler ve yerel otoritelerle sürekli temas 
halinde kalarak alternatiflerin birlikte geliştirilmesine 
önem verilmesi, dijital ortamın farklı olanaklarından 
yararlanılması, sanal gerçeklik ortamlarıyla klinik 
pratik ortamların oluşturulması, mevcut sistemlerin 
incelenerek anlık ikili ve toplu iletişim olanakları, 
çevrimiçi ücretli/ücretsiz hizmet süreleri, kullanıcı 
kolaylığı, dosya yükleme olanakları, engelli öğrenciler 
için erişilebilirlikleri değerlendirilerek geri dönüşlerin 
raporlanması ve geliştirilmeye açık yönlerin ortaya 
konması gerekmektedir. 

Salgının eğitime etkisi ile sağlık eğitiminde değişimde 
göz önünde bulundurulabilecek hususlar (20-21):

- Etik ve moral değerlerin yeni sistemlerde ele alınması, 
- Salgın sürmekte iken birebir yapılacak olan staj ve 
klinik pratiklerde öğrencilerin öncelikle enfeksiyon 
kontrol önlemleri konusunda eğitilmeleri ve takipleri 
için aplikasyonların geliştirilmesi, kliniklerde ve sağlık 
merkezlerinde gereksiz kalışların salgın süresince

azaltılması, eğitimlerin dijital ortamlarda hasta 
görüşmeleri gibi uygulamalarla desteklenmesi,
- Dijital ortamların kullanımına yönelik becerilerin 
geliştirilmesi, 
- Sanal gerçeklik ile uygulamalı derslerin ve 
klinik pratiklerin yüz yüze uygulamalara ek olarak 
simülasyonu, 
- Ölçme ve değerlendirmede çevrimiçi sınavların yanı 
sıra ödev ve projelerin yaygınlaştırılması, yeni alternatif 
yöntemlerin geliştirilmesi, 
- Öğrencinin öz-disiplinini sağlamaya yönelik 
uygulamalar ve aplikasyonların geliştirilmesi,
- Kampüs yaşamı deneyimi, kişisel gelişim, bilgi ve 
görgü arttırmak üzere yapılacak olan etkinliklerin 
uzaktan da yapılabilmesine yönelik alternatif modeller 
geliştirilmesi

IV. Pandemide Ortaya Çıkan İhtiyaçlar ve Sağlık 
Eğitiminde Yeni ve Öncelikli Alanlar

Pandemi nitelikli insan kaynağının değerini bir kez 
daha ortaya koymuştur. Ortaya çıkan ihtiyaçlara 
göre dijital ortamda eğitim ve sınavlar siber güvenlik 
konusuna duyulan ihtiyacı arttırırken tele-sağlık ile 
uzaktan hasta muayenelerinin artması sağlık hukukunu 
farklı yönleriyle gündeme taşımıştır.
Pandemide ortaya çıkan ihtiyaçlar ve potansiyel ar-ge 
alanları:
- Tanı ve tedavi süreçleri: Tanı kitlerinin geliştirilmesi; 
yeni ilaçların geliştirilmesi, mevcut ilaçların yeni 
endikasyonda klinik çalışmalarının yapılması; aday 
moleküllerin ve ilaçların seçiminde yapay zeka 
kullanımı; aşı geliştirme çalışmaları, 
- Hastalığın kontrolünde ve tedavisinde kullanılan 
malzeme ve ekipmanın geliştirilmesi: Maske, 
koruyucu önlük, gözlük gibi kişisel koruyucu 
ekipmanların geliştirilmesi; solunum cihazlarının birden 
fazla hastaya kullanım aparatları dahil geliştirilmesi,
- Viroloji çalışmaları: Virüsün genetik yapısının 
çalışılması için gerekli biyogüvenlik koşullarını 
sağlayan laboratuvarların ve ekipmanların geliştirilmesi, 
- Epidemiyolojik çalışmalar ve salgın modellemeleri: 
Salgında hazırlıklı olmak ve önlemleri şekillendirebilmek 
için halk sağlığı, enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile 
birlikte bilişim uzmanları tarafından epidemiyolojik 
modeller, mekanik modeller, empirik modeller gibi 
modeller ve tahminler geliştirmesi,
- Dijital ortamda eğitim ile birlikte ortaya çıkan 
ihtiyaçlar: Uzaktan öğretim sistemleri ve kitlesel 
açık çevrimiçi ders platformları geliştirilmesi, 
bunlarla ilgili alt yapı oluşturma, içerik geliştirme 
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(video, interaktif grafik vb); siber güvenlik; dijital 
eğitim; uzaktan ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin 
geliştirilmesi,
- İnfodemikle yanlış yönlendirilmemek üzere: Veri 
madenciliği, belli algoritmaların geliştirilmesi ve yapay 
zeka kullanımı,
- Toplumda salgın yönetimi: Sağlık okur 
yazarlığının geliştirilmesi; enfeksiyon hastalıklarının 
epidemiyolojisine yönelik modeller geliştirilmesi; 
salgın yönetiminde enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji uzmanları, halk sağlığı uzmanları ile 
birlikte sosyolog, psikolog, iletişim uzmanlarının 
modeller geliştirmesi… 

Tüm bu alanlarda nitelikli insan gücünün arttırılması 
ve birlikte çalışma imkanlarının sunulması için hem 
ara elaman ihtiyacını gidermek üzere ön lisans ve 
lisans programları ile öğrencilerin yetiştirilmesi, 
pratik uygulamalarının arttırılması, hem de lisansüstü 
programlarda multidisipliner ve transdisipliner 
çalışmaların özendirilmesi, tıp ve diğer sağlık programı 
mezunlarının temel bilimlerde doktora yapmalarının 
teşvik edilmesi, lisansüstü programlarda disiplinlerarası 
çalışmaların arttırılması gerekmektedir.

V. Sonuç

Oyun bilgisayarları üzerinden araba kullanmayı 
öğrenen bir çocuk uzun süreli olarak simülasyon 
eğitimi almıştır ancak bu durum kendisine sürücü 
ehliyeti kazandırmaz. Ehliyet belgesi alabilmesi için 
trafikte araba kullanabiliyor olması gerekir. Tıp ve 
sağlık programlarında uzaktan eğitim ile teorik dersler 
ve uygulamalı derslerin teorik kısımları verilebilir. Staj 
ve klinik pratik uygulamalara yönelik simülasyonlar, 
sanal gerçeklik uygulamaları ile eğitim desteklenebilir. 

Proje ve ödevlerle, dijital ortamda hasta görüşmeleri 
ile yine eğitime katkı sağlanabilir. Ancak bunların 
hiç birisi gerçek anlamda farklı hastalara doğrudan 
müdahale ederek kazanılan deneyimin yerine geçemez. 

Harvard Üniversitesi gibi sağlık eğitiminde öncü 
nitelikte üniversitelerde de tıp öğrencilerinin mezuniyet 
gereksinimlerini karşılamak için salgın dolayısıyla eksik 
kalan rotasyonları ve hasta muayenelerini tamamlamaları 
gerektiği vurgulanmaktadır. Salgının devam ettiği ve bir 
süre yeni normal dönem olarak tanımlanan süreçte tıp 
ve diğer sağlık programları öğrencilerinin COVID-19 
doğrulanmış veya şüphelenilen hastaların bakımına 
dahil edilmeden stajlarının tamamlatılması, hastane 
veya ilgili sağlık kuruluşunda geçirilecek olan zamanın 
etkin kullanılması, gereksiz kalışların azaltılması ve 
yukarıda bahsedilen sanal gerçeklik uygulamaları, 
dijital ortamda hasta görüşmeleri gibi uygulamalarla 
eğitimlerinin desteklenmesi, yoğun vaka tartışmaları 
gibi alternatif yöntemler kaybedilen zamanı telafi için 
yapılabilecek çalışmalardır. 

Uzaktan eğitim yoluyla her seviyedeki programlarda 
teorik derslerin devam etmesi, sınavlarda çevrimiçi 
sınav olanaklarının yanı sıra ödev ve proje gibi alternatif 
yolların kullanılabilmesi, uygulamalı dersler için 
üniversitenin kendi bulunduğu bölge, alt yapı imkânları 
ve kaynaklarına göre planlamalar yapabilmesi, ilgili 
programın yeterlikleri ve kazanımları göz önünde 
bulundurularak yoğunlaştırılmış eğitim verebilmeleri 
ve tüm bu konularda üniversitelere yetki devri yapılmış 
olması ilerleyen dönemlerde farklı ve başarılı modelleri 
gündeme getirecektir. 

Disclosure: Yazarın sağlık eğitimine yönelik 
yorumlarının bir kısmına TÜBA tarafından hazırlanan 
ancak henüz basılmamış bir yayında da yer verilmiştir.
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PANDEMİDE DSÖ VE DİĞER ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

İnsanoğlu asırlar boyunca yeni gelişen birçok bulaşıcı 
hastalıkla baş etmek zorunda kalmıştır. Bu hastalıklardan 
bazıları küresel salgınlara dönüşerek tüm dünyayı etkisi 
altına almış, öngörülemez bazı sonuçlara yol açmıştır. 
Geçmişten ders alan insanoğlu küresel düzeyde 
sorunlarla başa çıkabilmek için bazı uluslararası 
örgütler kurarak devletlerarası işbirliğini geliştirme 
çabasına girmiştir. Sağlık alanında da bu arayışlar II. 
Dünya Savaşından sonra daha da ivme kazanmış, bu 
amaçla 1946 yılında Anayasası hazırlanan, 1948 yılında 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bir grup ülkenin 
onayıyla İngilizce adı World Health Organization 
(WHO) olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kurulmuştur. 
Sağlık temalı bir uzmanlık örgütü olan DSÖ, dünyanın 
194 ülkesi tarafından üyeliği kabul edilmiş, sağlıkta 
standart ve normları belirleyen başlıca yönlendirici 
konumunda olan uluslararası bir kuruluştur.

Bu bölümde COVID-19 Pandemisinde DSÖ özelinde 
diğer uluslararası örgütlerin salgın başlangıcından 
itibaren ne gibi çalışmalarda bulunduğu anlatılacaktır. 
Özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluşları, (DSÖ), 
IMF, WTO, WFP, UNICEF ve Avrupa Birliği’nin (EU) 
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ)-WORLD 
HEALTH ORGANIZATION (WHO) VE 
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ 

DSÖ, Birleşmiş Milletler’e bağlı ve halk sağlığıyla ilgili 
çalışmalar yapan uluslararası bir uzmanlık kuruluşudur. 
Pandemilerde uluslararası yanıtın eşgüdüme 
kavuşturulmasında ana role sahiptir. Bu zamana kadar 
yaşanan büyük ölçekli salgınlardan farklı olarak benzeri 
yaşanmamış bir hızla kısa zamanda tüm dünyaya 
yayılan COVID-19 Pandemisinde gecikmeli reaksiyon 
gösterdiği yönünde bazı çevrelerce eleştirilere maruz 
kalsa da sürecin başından beri salgının yönetiminde 
en etkin rolü üstlenen tek uluslararası kuruluş olması 
açısından ayrı bir öneme sahiptir. 

Yöneltilen eleştiriler daha çok, salgının Çin menşeili 
olması ve Çin’in küresel ekonomide son yıllardaki 
rakipsiz yükselişinden kaynaklı uluslararası ticarette 
Çin’in aleyhine olabilecek deklarasyonların DSÖ 
tarafından zamanlıca yapılmadığı gerekçeleriyle Çin’in 
muhtemel baskısına boyun eğmiş olabileceği üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Özellikle pandemi gibi uluslararası 
ölçekli tüm dünyayı ilgilendiren hassas bir konuda 
küresel sağlığın korunmasında en yetkin kuruluş olan 
DSÖ tarafından alınacak karar ve yapılacak duyuruların 
uluslararası topluma getireceği maliyet-fayda 

dengesinin iyi hesaplanarak kanıta dayalı yapılması 
yükümlülüğü de unutulmamalıdır. 

Kaldı ki, bu amaçla DSÖ Anayasasına dayanılarak 
ilki 1951 yılında, üye ülkeler ile ortak ve bağlayıcı 
bir anlaşma olarak hazırlanıp imzalanan, 1969 yılında 
22. Dünya Sağlık Asamblesi’nde (DSA) kabul 
edilen ve 2005 yılında son kez güncellenerek 2007 
yılında 58. DSA’da kabul edilip yürürlüğe giren 
“hastalıkların uluslararası yayılımını engellemek için 
tasarlanmış” hem üye ülkeler, hem de DSÖ’nün yetki 
ve yükümlülüklerini tanımlayan Uluslararası Sağlık 
Tüzüğü (UST)-International Health Regulation (IHR) 
dökümanı vardır. 1969 yılında kabul edilen şekliyle 
UST’nin amacı; “hastalıkların uluslararası yayılımı 
karşısında en yüksek güvenliğin, dünya trafiğine en 
düşük seviyede müdahale ile sağlanması” olarak ifade 
edilmiştir. Daha sonraki 2005 yılındaki revizyonda, 
UST’nin amacı; “Halk sağlığı riskleri ile orantılı ve 
bunlarla sınırlı olan ve uluslararası trafik ve ticaret ile 
gereksiz müdahaleden kaçınacak yollarla hastalıkların 
uluslararası bir şekilde yayılmasına bir halk sağlığı 
cevabı sunmak, önlemek, koruma sağlamak ve kontrol 
etmektir” şeklinde belirtilmiştir. (1, 2)

UST’ye göre ülkelerin tespit ettikleri uluslararası 
öneme haiz halk sağlığı acil durumlarının, 24 saat içinde 
DSÖ’ye bildirilmesi zorunludur. Risk değerlendirmesi 
sonucu ihtiyaç duyulması halinde Genel Direktör 
tarafından DSÖ ve üye ülkelerce ortak olarak belirlenen 
uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi toplanır 
ve değerlendirme sonrası ortaya çıkan görüşle Genel 
Direktör, Uluslararası Öneme Haiz Halk Sağlığı Acil 
Durumu ilan edebilir. Dolayısıyla, DSÖ’ nün geç 
kalmış olmakla eleştirildiği Uluslararası Halk Sağlığı 
Acil Durumu ilanıyla ilgili tanımlanmış bir süreç 
olduğu da göz ardı edilmemelidir. Ayrıca yukarıda 
izah edildiği üzere,  UST’nin “halk sağlığı riskleriyle 
orantılı ve sınırlı” olacak şekilde “uluslararası 
trafik ve ticaretle ilgili gereksiz müdahaleden 
kaçınılması” amacı doğrultusunda DSÖ’nün 
durumun kapsamlı analizini yaparak kanıta dayalı 
mekanizmalarla karar alma zorunluluğunun bulunduğu 
da dikkatlerden kaçmaması gereken bir konudur.
Bu ön bilgilendirmelerden sonra DSÖ ve diğer 
uluslararası kuruluşların pandemi sürecinde yaptığı 
çalışmaları ele almak faydalı olacaktır. Bu kapsamda, 
31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde sebebi 
bilinmeyen pnömoni vakalarının DSÖ ülke ofisine 
rapor edilmesiyle, çabalarını hastalığın yayılmasını 
önleme üzerine yoğunlaştıran DSÖ’nün pandemi 
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UST’ye göre ülkelerin tespit ettikleri uluslararası 
öneme haiz halk sağlığı acil durumlarının, 24 saat içinde 
DSÖ’ye bildirilmesi zorunludur. Risk değerlendirmesi 
sonucu ihtiyaç duyulması halinde Genel Direktör 
tarafından DSÖ ve üye ülkelerce ortak olarak belirlenen 
uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi toplanır 
ve değerlendirme sonrası ortaya çıkan görüşle Genel 
Direktör, Uluslararası Öneme Haiz Halk Sağlığı Acil 
Durumu ilan edebilir. Dolayısıyla, DSÖ’ nün geç 
kalmış olmakla eleştirildiği Uluslararası Halk Sağlığı 
Acil Durumu ilanıyla ilgili tanımlanmış bir süreç 
olduğu da göz ardı edilmemelidir. Ayrıca yukarıda 
izah edildiği üzere,  UST’nin “halk sağlığı riskleriyle 
orantılı ve sınırlı” olacak şekilde “uluslararası trafik 
ve ticaretle ilgili gereksiz müdahaleden kaçınılması” 
amacı doğrultusunda DSÖ’nün durumun kapsamlı 
analizini yaparak kanıta dayalı mekanizmalarla karar 
alma zorunluluğunun bulunduğu da dikkatlerden 
kaçmaması gereken bir konudur.

Bu ön bilgilendirmelerden sonra DSÖ ve diğer 
uluslararası kuruluşların pandemi sürecinde yaptığı 
çalışmaları ele almak faydalı olacaktır. Bu kapsamda, 
31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde sebebi 
bilinmeyen pnömoni vakalarının DSÖ ülke ofisine rapor 
edilmesiyle, çabalarını hastalığın yayılmasını önleme 
üzerine yoğunlaştıran DSÖ’nün pandemi sürecinin 
yönetiminde ilk altı ayda yaptığı detaylı çalışmaları 
kronolojik olarak ele almak faydalı olacaktır.

OCAK 2020: 

DSÖ 31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde 
sebebi bilinmeyen pnömoni vakalarının ülke ofisine 
rapor edilmesiyle hızla durumu incelemiş ve 5 Ocak 
2020’de ilgili tüm tarafların haberdar olabilmesi için 
bir bildirim yayımlayarak sürecin başlangıcı itibariyle 
çabalarını hastalığın yayılmasını önleme üzerine 
yoğunlaştırmıştır.

DSÖ, Çin’de ilk vakaların raporlanmasından sonra 
vakaların görülmeye başlandığı diğer ülkeler olan 
Japonya, Kore ve Tayland’da yetkililerle düzenli 
olarak direkt bağlantı kurmuş, UST kapsamındaki 
yükümlülükler uyarınca DSÖ ile bu ülkelerden 
paylaşılan bilgiyi, diğer ülkeleri haberdar etmekte 
kullanmış ve ihtiyaç duyan ülkelere destek vermeye 
hazır olduğunu bildirmiştir. 

DSÖ Bölge Ofisi ve Genel Merkez düzeyinde 2 Ocak 
2020’de, Olay Yönetim Sistemi Ülke Ofisi aktive 
edilmiştir. Hastalık Yeni koronavirüs (2019-nCoV) 
olarak tanımlanmış; insan enfeksiyonu için sürveyans 

vaka tanımları geliştirilmiş ve yeni bilgilere ulaşıldıkça 
güncellenmesi sağlanmıştır. Laboratuvar teşhisi, 
klinik yönetim, sağlık merkezlerinde enfeksiyonun 
önlenmesi ve kontrolü, hafif hastalar için evde 
bakım, risk iletişimi ve toplumun katılımı için sürekli 
güncellenen geçici rehberler geliştirilmiştir. Konfirme 
hastaların tanı ve yönetimi için gerekli Malzeme 
Emtia Paketi hazırlanmış; hayvanlardan insanlara 
bulaşma riskini azaltmak için önerilerle, uluslararası 
seyahat için salgın ile ilgili seyahat tavsiyeleri 
güncellenmiştir. Laboratuvar, enfeksiyon önleme ve 
kontrol, klinik yönetim ve matematiksel modelleme 
için küresel uzman ağları aktive edilerek, teşhis, aşılar 
ve terapötiklerin geliştirilmesini hızlandırmak için Ar-
Ge planı etkinleştirilmiştir (WHO1, 2020). Hastalığın 
epidemiyolojisi ve bulaş dinamiklerini daha iyi anlamak 
için bir dizi matematiksel model grubu ile istatistiksel 
modelleme çalışmalarına başlanmıştır. (3)

Ortaya çıkan yeni epidemiyolojik bilgilerin 
ışığında yeni 2019-nCoV)’un bir bireyden diğerine 
geçebildiğine dair kanıtların güçlenmesiyle, diğer 
koronavirüslerin neden olduğu daha önceki salgınlar 
sırasında (Ortadoğu Solunum Sendromu-Middle 
East Respiratory Syndrome, MERS ve Şiddetli 
Akut Solunum Sendromu-Severe Acute Respiratory 
Syndrome, SARS gibi ) insandan insana geçişin 
damlacık, temas ve fomitler yoluyla gerçekleştiği göz 
önüne alınarak, 2019-nCoV geçişinin de benzer şekilde 
olabileceği belirtilmiştir. (4)

22 ve 23 Ocak’ta DSÖ Genel Direktörü, 2019-nCoV 
salgınını kapsamında UST Acil Durum Komitesini 
toplamış olup, Komitenin sonuç raporunda: vakaların 
uluslararası yayılımının beklenebileceği, bu nedenle, 
tüm ülkelerin aktif gözetim, erken tespit, izolasyon 
ve vaka yönetimi, temaslı izleme ve kontrol altına 
almaya hazırlıklı olması, 2019-nCoV enfeksiyonunun 
halen devam eden yayılımının önlenmesi ve ilgili tüm 
verilerin DSÖ ile paylaşılması istenmiştir. (5)

Bu aşamada DSÖ, seyahat edenler için özel bir sağlık 
önlemi önermemesine rağmen, seyahat sırasında 
veya sonrasında solunum yolu hastalığını düşündüren 
semptomlar olması durumunda, seyahat edenlerin 
tıbbi yardım almaları ve seyahat geçmişlerini sağlık 
uzmanlarıyla paylaşmaları teşvik edilerek seyahat 
rehberi güncellenmiştir. (6)

DSÖ tarafından bir dizi çalışma protokolleri 
oluşturmaya başlanmış bu çalışma protokollerinden 
toplanan verilerin, sürveyans ve vaka tanımları 
için önerileri iyileştirmek, 2019-nCoV’un temel 
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epidemiyolojik geçiş özelliklerini karakterize etmek, 
yayılma, hastalık şiddeti, hastalık spektrumu, toplum 
üzerindeki etkiyi anlamak ve vaka izolasyonu, temaslı 
takibi ve izolasyonu gibi önlemlerin uygulanması 
için operasyonel modelleri bilgilendirmek amacıyla 
kullanılabileceği öngörülmüştür. Bu amaçla DSÖ 
tarafından açıklanan kullanılabilir ilk protokol, “2019-
nCoV enfeksiyonu için Hane Halkı Bulaşı Araştırma 
Protokolü”’dür. (7)

Koronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) için Global 
Sürveyans Geçici Rehberi yayımlanarak, ülkelerin 
DSÖ’yü bu rehber ışığında vakalardan haberdar etmeleri 
istenmiştir. Ayrıca DSÖ, yeni koronavirüsler de dahil 
olmak üzere yeni ortaya çıkan solunum virüsleriyle 
ilgili genel bilgilendirme sağlamak için online bir 
kurs geliştirerek, 2019-nCoV enfeksiyonundan nasıl 
korunulacağı konusunda tavsiyeler içeren bir de rehber 
yayımlamıştır. Buna ek olarak, sağlık çalışanlarının 
kendilerini enfeksiyondan koruyabilmelerinin hayati 
önem taşımakta olduğu belirtilerek sağlık bakım 
tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri 
konusunda da bir rehber yayımlanmıştır. 

DSÖ Genel Müdürü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
ve teknik ekibi hükümet ve sağlık uzmanlarıyla 
görüşmek üzere Ocak Ayının son haftasında Pekin’e 
gitmiştir. Misyonun amacı en son gelişmeleri anlamak 
ve Çin ile ortaklığı güçlendirmek olarak açıklanmıştır. 
Seyahat dönüşündeki brifingde Dr. Ghebreyesus, 
hastalığın yayılmasının önlenmesi için Çin’in mümkün 
olan en üst düzeyde önlem aldığı konusunda tüm 
Üye Devletlere teminat vermiş ve Çin ile uluslararası 
seyahatin ve ticaretin kısıtlanması gibi yaptırımlara 
gerek olmadığını dile getirmiştir. (8)

DSÖ, Üye Devletlerin klinik verilere katkıda 
bulunmaları için hastalığın klinik seyrinin daha iyi 
anlaşılması ve klinik yönetim metotlarının mevcut 
deneyim ve birikimler ışığında geliştirilmesi amaçlı 
Küresel 2019-nCoV Klinik Veri Platformu’nu 
başlatmıştır. (9) 

Dünya Ekonomik Forumu ile “Pandemi Tedarik Zinciri 
Ağı-The Pandemic Supply Chain Network (PSCN)” 
adlı, veri paylaşımı, operasyonel koordinasyon ve 
irtibat için bir platform sağlamayı amaçlayan kamu özel 
işbirliği ağı kurulmuş olup, 29 Ocak’ta PSCN, Kişisel 
Koruyucu Ekipman (KKE) için bir pazar kapasitesi ve 
risk değerlendirmesi geliştirmek üzere 30’dan fazla

özel sektör kuruluşuyla ve 10 kadar çok taraflı kuruluşla 
küresel KKE talebini küresel arzla eşleştirmek için 
temel telekonferans görüşmelerinin ilkini başlatmıştır. 

(10)

27 Ocak’ta güncellenen uluslararası seyahat 
tavsiyelerinde DSÖ tarafından; Giriş Noktalarında 
olası şüpheli vakaları tespit etmek için yapılan ateş 
taramasının, inkübasyon aşamasındaki yolcularda 
veya seyahat sırasında ateşi henüz ortaya çıkmamış 
olanlarda hastalığı gözden kaçırabileceği belirtilmiştir. 
Etkilenen bölgelerden doğrudan uçuşları hedefleyen 
odaklanmış bir yaklaşımın daha etkili olabileceği ve 
daha az kaynak gerektirebileceği vurgulanmıştır. Risk 
iletişiminin yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanarak, 
hastalığın belirti ve semptomları hakkında farkındalığı 
artırmayı ve seyahat geçmişlerinin bildirilmesi de dahil 
olmak üzere sağlık hizmetine başvurma davranışının 
teşvik edilmesini amaçlayan posterler, broşürler veya 
elektronik bültenler geliştirilmesi önerilmiştir. 

DSÖ, ilk vakaların araştırılması amaçlı “İlk Vakalar 
(First Few X, FFX), Vaka ve 2019-nCoV Enfeksiyonu 
İçin Temaslı İnceleme Protokolü”nü geliştirmiştir. 
Protokol, herhangi bir ülkede tespit edilen 2019-nCoV 
enfeksiyonu ilk vakalarının temel klinik, epidemiyolojik 
ve virolojik özelliklerini erken anlamak, vakaları 
yönetmek ve potansiyel yayılmayı ve enfeksiyonun 
etkisini azaltmak için halk sağlığı rehberlerinin 
geliştirilmesi ve güncellenmesi amaçlı tasarlanmıştır. 

Virüsün isimlendirilmesi konusunda, hastalığın kesin 
adı Uluslararası Hastalık Sınıflaması (ICD) tarafından 
belirlenecek olmakla birlikte DSÖ ortak kuruluşları 
olan Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte virüsün geçici adı 
olarak ‘2019-nCoV’ teklifinde bulunmuştur. Virüsün 
resmi adı ile ilgili nihai karar, Uluslararası Virüslerin 
Taksonomisi Komitesi tarafından belirlenmektedir. (11)

DSÖ, 9 Ocak’ta yeni koronavirüsün teşhisine yönelik 
sürekli güncellenen geçici laboratuvar rehberi 
yayımlamış olup, yeni koronavirüs için, Çin’deki 
vakaların yanı sıra ülkeye göre Çin dışında da onaylanan 
vakaları içeren küresel olarak onaylanmış vakaların 
sayısını içeren bir gösterge tablosu ile, diğer yüksek 
tehdit patojenlerin salgınlarında kullanılan tedavi 
kitlerine benzer bir “2019-nCoV kiti” geliştirmiştir. 20 
Ocak 2020 itibariyle bu tablolar ve diğer epidemiyolojik 
ve bilimsel gelişmeleri içeren günlük “Durum 
Raporları” yayımlamaya başlamıştır. (12)
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Uluslararası toplumun 2019-nCoV salgınına hazırlık ve 
yanıt için tüm ülkelere destek sağlayabilecek halk sağlığı 
önlemlerini özetleyen küresel bir stratejik hazırlık ve 
müdahale planı geliştiren DSÖ, endüstride gerçekte 
yaşanan ve algılanan riskleri, uygulanan önlemleri 
ve Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil 
Durumunun ilan edilmesiyle ilgili zorlukları tartışmak 
için seyahat ve turizm endüstrisi ile koordinasyon 
içinde çalışmakta olup, Uluslararası Hava Taşımacılığı 
Birliği (IATA) iş birliğinde kabin ekibine ve havaalanı 
çalışanlarına, ülke sorgularına dayanarak tavsiyelerde 
bulunan bir rehber geliştirilmiştir. (13)

DSÖ ve paydaşlarının etkinleştirdiği koronavirüslerin 
moleküler tespiti konusunda uzman referans 
laboratuvarlar, yeni vakaları doğrulamak ve moleküler 
analizleriyle ilgili sorunları gidermek için ulusal 
laboratuvarları da destekleme misyonu üstlenmişlerdir. 
DSÖ yeni koronavirüse cevaben uluslararası aksiyonu 
mobilize etmek için, epidemiyoloji, klinik bakım, 
aşılar, terapötikler, teşhis, hayvan sağlığı, sosyal 
bilimler ve diğer konuları içeren geniş bir araştırma 
alanını kapsayan küresel bir araştırma ve yenilik 
forumu düzenlemiştir. (14)

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol (IPC) Küresel Ağı 
(GIPCN), enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin 
teknik yönlerini tartışmak, etkilenen ülkelerde uygulanan 
IPC önlemleriyle ilgili epidemiyolojik güncellemeleri 
ve deneyimleri paylaşmak için, uluslararası uzmanlarla 
haftalık telekonferanslar aracılığıyla toplanmaktadır. 
Uluslararası katılımcılar Küresel Enfeksiyon Önleme 
ve Kontrol Ağı üyeleridir veya 2019-nCoV ile enfekte 
hastalara bakan ilgili kurumların üyeleridir. Küresel 
IPC uzman ağına danışarak, sağlık tesislerinde ve evde 
bakım sırasında IPC önlemleri hakkında üç temel IPC 
rehberi ve çeşitli ortamlarda maskelerin kullanımı 
hakkında tavsiyeler yayımlanmıştır. Bu konudaki; 
• İlk Döküman –Yeni koronavirüs (2019-

nCoV) enfeksiyonu şüphesinde sağlık bakımı 
sırasında enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü.

• İkinci Döküman - Hafif semptomlarla ortaya 
çıkan Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) 
enfeksiyonu şüphesi olan hastalar için evde 
bakım ve temaslıların yönetimi. 

• Üçüncü Döküman - Yeni Koronavirüs (2019-
nCoV) salgını bağlamında toplumda, evde 
bakım sırasında ve sağlık ortamlarında maske 
kullanımı, rehberlerini içermektedir.

Geçmişte ortaya çıkan acil durumlardan alınan derslerle 
DSÖ, bir salgında hastalıkla savaşmak ve yaşamları 
korumak için kritik bilgiler sağlayacak öğrenme 
materyallerini hızlı bir şekilde sunmanın önemini 
kavramıştır. Bu amaçla açık öğrenme platformu 
olan OpenWHO.org’da, 2019-nCoV salgınına yanıtı 
desteklemek için hızlı bir şekilde online eğitimler 
geliştirmiştir. OpenWHO.org Platformu, üç yıl önce 
DSÖ’nün dünya çapında milyonlarca insana gerçek 
zamanlı, erişilebilir öğrenme materyalleri ile ulaşılması 
gerekebileceği öngörüsüyle, 2019-nCoV gibi salgın 
hastalık acil durumları göz önünde bulundurularak 
kurulmuştur. Bu uygulama akıllı cep telefonlarına 
applikasyon olarak da indirilebilmektedir. Bu konudaki 
ilk kurslar; 
• 2019-nCoV dahil olmak üzere yeni ortaya 

çıkan Solunum Yolu Virüslerini Tespit, 
Önleme, Müdahale ve Kontrol Yöntemleri 
Kursu

• Şiddetli Akut Solunum Enfeksiyonu Yoğun 
Bakım Kursu’dur.

Diğer taraftan DSÖ, inkübasyon süresi, vaka ölüm oranı 
ve seri aralığı gibi COVID-19’un temel epidemiyolojik 
parametrelerini belirlemek amacıyla uluslararası bir 
istatistik ağı ve matematiksel modellemeciler ile 
çalışmalarını hızlandırmıştır. COVID-19 ile ilgili bazı 
online kurslar da ilaveten, Solunum Yolu Hastalıkları 
İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Brifingi (ePROTECT), 
saha verilerinin toplanması için bir salgın araştırma 
aracı olan Go.Data ile ilgili giriş kursları OpenWHO 
platformuna eklenmiştir. (15)

Ayrıca DSÖ uzmanlarından oluşan bir ekip; virüsün 
özelliklerinden, Çin’in virüsü sınırlandırmak için 
uyguladığı halk sağlığı cevabına kadar uluslararası 
toplumun daha fazla bilgi edinmek isteyeceği 
soruları belirlemek üzere yeniden Pekin’e gitmiştir. 
Bu uluslararası uzmanlar grubu, salgına küresel 
yanıt çabalarına rehberlik etmek, salgını anlamayı 
kolaylaştırabilmek için Çinli meslektaşlarıyla birlikte 
çalışmıştır. 

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile istişare ve 
işbirliği içinde geliştirilen, DSÖ’nün yeni insan bulaşıcı 
hastalıklarının adlandırılması için en iyi uygulamalarını 
takiben, DSÖ hastalığı, “koronavirüs hastalığı 2019” un 
kısaltması olarak “COVID-19” şeklinde adlandırmıştır. 

(16)
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BM, COVID-19 Salgını konusunda DSÖ liderliğinde 
bir Kriz Yönetim Ekibi (Crisis Management Team, 
CMT) aktive etmiştir. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros 
Ghebreyesus, DSÖ  Sağlık Acil Durum Programı 
Direktörü Dr. Mike Ryan’ı Kriz Müdürü olarak 
belirlemiştir. Kriz Yönetim Ekibi (CMT); DSÖ, OCHA 
(Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon 
Ofisi), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), UNICEF 
(BM Çocuklara Yardım Fonu), ICAO (Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü), WFP (Dünya Gıda Programı), 
FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü), Dünya Bankası 
ve BM Sekreteryasının çeşitli bölümlerini bir araya 
getirmektedir. Bu mekanizma DSÖ’nün sağlık 
müdahalesine odaklanmasına yardımcı olurken, diğer 
kurumlar ise bu salgının daha geniş sosyal, ekonomik 
ve gelişimsel etkilerine dayanacak uzmanlıklarını 
getirecektir. (17)

11-12 Şubat 2020’de DSÖ’nün Cenevre’deki Genel 
Merkezinde, Enfeksiyon Hastalıklarına Hazırlık için 
Küresel Araştırma İşbirliği (the Global Research 
Collaboration for Infectious Disease Preparedness) ile, 
uluslararası eylemi harekete geçirmek ve 2019-nCoV’un 
kontrolüne katkıda bulunmak için temel bilgi 
boşluklarının ve araştırma önceliklerinin belirlenmesini 
sağlamak amacıyla bir form düzenlenmiştir. Forumda, 
bilimsel topluluğun üyeleri, Üye Devletlerin kamu 
sağlığı kurumlarından araştırmacılar, düzenleyici 
uzmanlar, acil durumlarda araştırma uzmanlığı olan 
biyoetikçiler ve 2019-nCoV ile ilgili araştırmaların 
başlıca destekçileri yer almıştır. (WHO17, 2020) 
Forum sonucunda DSÖ Ar-Ge Planı (WHO R&D 
Blueprint) ortaya çıkmıştır. Bu plan, salgın sırasında 
Ar-Ge faaliyetlerinin hızlı bir şekilde etkinleştirilmesini 
sağlayan küresel bir strateji ve hazırlık planıdır.
Planda sekiz acil araştırma önceliği kabul edilmiştir:

1. Toplumsal düzeyde kullanılacak hızlı teşhis 
kitleri üzerine araştırmaları harekete geçirmek, 

2. Çin’den ve diğer bölgelerden en fazla etkili 
olan standart bakım yaklaşımlarını öğrenmek 
için mevcut verileri değerlendirmek, 

3. Yardımcı (ana tedaviye ek olarak verilen) ve 
destekleyici tedavilerin etkilerini olabildiğince 
hızlı değerlendirmek, 

4. Sağlık sektöründe ve toplumda koruyucu 
ekipman ve diğer enfeksiyon önleme ve 
kontrol önlemlerinin kullanımını en iyi şekle 
getirmek,

5. Hayvan konakçıları tanımlamak, sürekli yayılımı 
önlemek ve bulaşabilirlik, hastalık şiddeti ve 
enfeksiyona daha hassas bireyleri daha iyi anlamak 
için mevcut tüm kanıtları gözden geçirmek, 
6. “Ana Protokoller” kullanarak araştırma 
terapötikleri ve aşılarının değerlendirmesini 
hızlandırmak, 
7. Kritik araştırmaların yürütülmesi için fon 
sağlayıcılar arasında yüksek derecede iletişim ve 
etkileşim sağlamak, 
8. Halk sağlığı amacıyla virüs materyallerini, 
klinik örnekleri ve verileri geniş ve hızlı bir şekilde 
paylaşmak. (18)

Mevcutlar güncellenerek oluşturulan bazı ilave 
protokoller:

1. İlk Vakalar (FFX) Vaka Sayısı ve Yakın Kontakları 
Geçiş Protokolü, 
2. Hane Halkı (HH) Geçiş Çalışma Protokolü, 
3. Sağlık Çalışanları (HCW) İçin Risk Faktörlerinin 
Değerlendirilmesi Protokolü, 
4. Çevresel Örnekleme Protokolü,
5. Global COVID-19 Klinik Karakterizasyon Vaka 
Kayıt Formu. (19)

İlaveten, COVID-19 hakkında mevcut kanıtlara 
dayanarak Giriş Noktalarındaki halk sağlığı olaylarını 
ve kitlesel toplanmaları yönetmek için rehberler 
geliştirildi. Bunlar DSÖ COVID-19 Giriş ve Kitlesel 
Toplanma Noktaları web sitesinde yayımlanmaktadır. 

(20)

COVID-19 salgınına verilen yanıtın ön saflarında yer 
alan sağlık çalışanları için DSÖ, İş Sağlığı ve Güvenliği 
için temel hususlar dahil Sağlık Çalışanlarının Hak, 
Rol ve Sorumlulukları konusunda da bir rehber 
geliştirilmiştir.

Pandemi Tedarik Zinciri Ağı’nın (PSCN), faaliyete 
geçmesinden itibaren, KKE pazarı benzeri görülmemiş 
ölçekte bir talep patlaması yaşamıştır. Devletlerin kendi 
ulusları lehine artan talebi karşılamak maksatlı ihracat 
kısıtlamaları, sınır ötesi ürün arzını sınırlamaktadır. 
PSCN, en çok ihtiyaç duyan ülkeler için KKE’ye erişimi 
sağlamak amacıyla talebi hafifletmek ve arzı arttırmak 
için paydaşlarıyla birlikte seçenekleri araştırmaktadır. 
DSÖ teknik uzmanları PSCN aracılığıyla KKE’nin 
doğru kullanımı hususunu savunmak, Çin dışındaki 
üretim genişleme potansiyelini anlamak ve ön cephe 
yoğun riskli temas hattındaki sağlık çalışanları için 
KKE’ye öncelik verilmesini desteklemek üzere 
paydaşlarla birlikte çalışmalar yürütmektedir. 
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PSCN ayrıca Hastalık Emtia Paketinde listelenen diğer 
sarf malzemeleri için pazardaki sıkıntılara hazırlıklı 
olma amacına da hizmet etmektedir. (21)

14 Şubat’ta DSÖ Operasyon Destek ve Lojistik Birimi 
OSL (Operation Support and Logistics), 56 ülkeye 
COVID-19 laboratuvar test kitlerinin dağıtımına 
başlamıştır. DSÖ küresel tedarik ekibi, Batı Pasifik, 
Güneydoğu Asya ve Afrika bölgelerindeki öncelikli 
ülkelere toplam 12.000 kg’dan fazla 28 adet KKE 
sevkiyatı göndermişti. Diğer öncelikli ülkeleri 
kapsamak için 24 sevkiyat daha hazırlanmıştır. (21)

DSÖ; inkübasyon süresi, vaka ölüm oranı ve seri 
aralığı gibi COVID-19 ’un temel epidemiyolojik 
parametrelerini belirlemek amacıyla uluslararası 
bir istatistik ağıyla ve matematiksel modellemeciler 
ile sürekli olarak çalışmalarına devam etmektedir. 
COVID-19 ile ilgili bazı online kurslar daha OpenWHO 
platformuna eklenmiştir:
• Yeni Ortaya Çıkan Solunum Yolu Virüslerine 

Genel Bir Giriş, 
• Şiddetli Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarında 

Yoğun Bakım,
• Solunum Yolu Hastalıkları İçin Sağlık ve 

Güvenlik Brifingi – ePROTECT. (22)

DSÖ İdari Bölgeleri, halihazırda yürürlükte olan 
sistemler aracılığıyla COVID-19 vakalarının 
derhal raporlanmasını gerçekleştirmiştir; örneğin 
Avrupa Bölgesi’ndeki Avrupa Sürveyans Sistemi, 
Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki EMFLU ve Amerika 
Bölgesi’ndeki FluNet; Ayrıca yeni bir elektronik veri 
toplama sistemi (Güney-Doğu Asya bölgesi) kurularak 
da raporlamalar yapılmıştır. DSÖ Bölge Ofislerinden 
DSÖ Genel Merkezine veri akışı, mevcut Küresel 
İnfluenza Sürveyans sistemi kullanılarak organize 
edilmiş ve bölgelerin hızla bilgi aktarması sağlanmıştır. 
DSÖ Genel Merkezinde, Çin dışından bildirilen 
tüm COVID-19 vakalarını merkezileştiren Global 
Surveillance COVID-19 veritabanı oluşturulmuş olup 
günlük olarak veri analizleri yapılmaktadır. (23)

Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı (INFOSAN) 
aracılığıyla, ulusal gıda güvenliği otoriteleri, COVID-
19’a neden olan SARS-CoV-2’nin uluslararası ticarete 
tabi tutulan gıdalar üzerinde potansiyel persistansı 
ve virüsün bulaşmasında gıdaların potansiyel rolü 
hakkında daha fazla bilgi istemektedir. Gıda güvenliği 
ile ilgili ek öneriler ve materyaller DSÖ ve Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) web sitelerinde 
sürekli güncellenerek yer almaktadır. (24)

COVID-19 bulaşında çevresel kirlenmenin rolü, 
üzerinde daha fazla çalışılması gereken bir konudur. 
18 Şubat’ta “Koronavirüs (COVID-19) Etkeninin 
Yüzeylerden Örneklenmesi: Sağlık ve Halk Sağlığı 
Profesyonelleri için “Nasıl Yapılır” Protokolü 
yayımlanmıştır. Bu protokol, bir COVID-19 hastasının 
bakım aldığı veya izole edildiği çeşitli yerlerdeki 
fomitlerde canlı virüs varlığını ve kalıcılığını 
belirlemek ve fomitlerin virüsün bulaşmasında nasıl bir 
rol oynayabileceğini anlamak için tasarlanmıştır. (25)

Sağlık çalışanları ve halk sağlığı profesyonelleri için 
DSÖ, Yeni Coronavirüs (COVID-19) Enfeksiyon 
Önleme ve Kontrolü (IPC) başlıklı bir online kurs 
geliştirdi. DSÖ ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol 
Merkezi (ECDC) uzmanlarından oluşan ortak bir 
misyon 24 Şubat’ta İtalya’ya COVID-19 durumuyla 
ilgili İtalyan makamlarına destek olmak üzere 
gönderilmiştir. (26)

DSÖ ve Dünya Turizm Örgütü, turizm ve COVID-19 
hakkında sorumluluk ve koordinasyon konulu ortak bir 
açıklama yapmışlardır. (27)

DSÖ, COVID-19’un yayılma riski ve etki riskinin 
değerlendirmesini küresel düzeyde çok yüksek öncelikli 
olarak güncellemiş olup, uluslararası trafiğe gereksiz 
müdahalenin önlenmesinde IHR ile uyum sağlamak 
için uluslararası seyahat ve turizm organizasyonları 
ve endüstri dernekleriyle çalışma devam etmiştir. 
DSÖ tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü 
(IMO) ve BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile 
ortaklaşa ortak bildirimler yayımlanmış, ilerleyen 
süreçte Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile 
işbirliğiyle çalışmalar yapılacağı belirtilmiştir. (28)

COVID-19 için DSÖ’nün kargo taşıması da dâhil 
olmak üzere kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) 
uygun kullanımı için önerilerini özetleyen Kişisel 
Koruyucu Ekipmanların Rasyonel Kullanım Belgesi 
yayımlanmıştır. (29)

MART 2020:

DSÖ uzmanlarından oluşan bir ekip, COVID-19 
yanıtını desteklemek ve incelemelerde bulunmak üzere 
Tahran, İran’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. (30)

COVID-19 yanıtını desteklemek için birçok alanda 
çalışmakta olan DSÖ’nün Operasyon Tedarik ve 
Lojistik (OSL) ekibinin faaliyetleri kapsamına bir 
Tedarik Zinciri Koordinasyon Biriminin kurulması ve 
G20 üyelerine kişisel koruyucu ekipman (KKE) pazar 
durumu hakkında teknik bir brifing verilmesi dahil 
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edilmiştir. Bu çerçevede tüm ülkeleri kapsayacak bir 
Tedarik Zinciri Koordinasyon Biriminin kurulması 
amacıyla DSÖ, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda 
Programı (WFP), Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Bankası ile 
çalışmalara başlamış, daha sonra da stratejik ulusal 
stoklara erişimi ele almak için Küresel Sağlık Güvenliği 
Girişimi ile temasa geçmiştir. Eş zamanlı olarak hem 
Tedarik Zinciri Koordinasyon Hücresinin bir parçası 
olarak hem de planlama, tahmin ve pazara erişimi 
desteklemek amacıyla, veri erişimi ve analizi ile köprü 
finansmanı kurma mekanizmaları sağlamak için Gates 
Vakfı, Clinton Sağlık Erişimi Girişimi (CHAI), Dünya 
Bankası (WB) ve UNICEF ile işbirliği yapmıştır. (30)

Hazırlık ve yanıt kursunu desteklemek üzere 
OpenWHO’ya, “COVID-19 Operasyonel Planlama 
Yönergeleri ve COVID-19 Ortaklar Platformu” 
eklenmiştir. (31)

DSÖ’nün bulaşıcı hastalıklar ve salgın durumlarında 
kanıta dayalı bilgiyi arttırmak için tüm iletişim 
platformlarından yararlanmakta olan “Epidemilerde 
Bilgi Ağı (EPI-WIN)” adı verilen bir girişimi 
bulunmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu başta olmak 
üzere diğer güvenilir kaynaklarla birlikte çalışan EPI-
WIN, COVID-19 ve gelecekteki diğer salgınlardan 
etkilenmesi muhtemel önemli iş sektörleri ve kamu 
girişimleri ile iletişim ağları kurmuştur. Bunlar; Sağlık 
ve Sağlık Çalışanları, Seyahat ve Turizm, Gıda ve Tarım 
ve Uluslararası Kitlesel Toplantılar Ağlarında adları 
altında gruplandırılmıştır. Her bir ağda, on milyonlarca 
insanı istihdam eden ve milyarlarca dolarlık ekonomik 
faaliyette hesap veren sektörleri temsil eden çok uluslu 
şirketler, meslek birlikleri ve BM uzman kuruluşları 
bulunmaktadır. EPI-WIN ayrıca DSÖ’nün İş Sağlığı ve 
Güvenliği Departmanı ve diğer uluslararası muadilleri 
(Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşçi Faaliyetleri 
Bürosu-ACTRAV ve 163 ülkede 210 milyon çalışanı 
temsil eden bağlı sendika organlarını bir araya getiren 
Uluslararası Sendika Konseyi-ITUC aracılığıyla küresel 
sendikalar vb.) ile birlikte çalışmaktadır. Yaklaşık 80 
küresel sağlık çalışanı derneği ile işbirliği yapan DSÖ 
Sağlık İş Gücü Departmanı ile EPI-WIN yakın işbirliği 
içinde çalışmalarını sürdürmektedir. (32)

WFP (BM Dünya Gıda Programı), UNICEF ve 
Dünya Bankası ile birlikte OSL, stratejik rehberliği, 
operasyonel karar almayı ve genel izlemeyi desteklemek 
için geliştirilmiş bilgi ve koordinasyonla BM Kriz 
Yönetim Ekibi’ni desteklemek üzere bir Tedarik Zinciri 
Koordinasyon Birimi kurulmasına gayret gösteren 

Operasyon Tedarik ve Lojistik Ekibi (OSL), COVID-19 
kapsamında oksijen tedavisi ve ilgili ekipman için 
teknik rehberlik yapmak üzere ventilatör ve solunum 
cihazı üreticileriyle birlikte çalışmakta olup, salgının 
başlangıcından bu yana 57 ülkeye; 584.000’den fazla 
cerrahi maske, 47.000 N95 maske, 620.000 eldiven, 
72.000 önlük ve 11.000 gözlük temin etmiştir. OSL 
ayrıca COVID-19 testini yaygınlaştırmak için 120’den 
fazla ülkeye laboratuvar testleri göndermiştir. (33)

10 Mart’ta IFRC (Uluslararası Kızılay-Kızılhaç 
Teşkilatları Federasyonu), UNICEF ve DSÖ, çocukları 
ve okulları COVID-19 virüsüne karşı korumaya 
yardımcı olmak için okulları ve öğrencileri salgına karşı 
güvende tutma amaçlı kritik hususlar ve pratik kontrol 
listeleri içermekte olan yeni bir kılavuz yayımlamıştır. 

(34)

DSÖ’nün yürüttüğü çalışmalar ve elde etiği kanıtlar 
doğrultusunda COVID-19’u bir pandemi olarak ilan 
etmesi 11 Mart 2020 tarihinde mümkün olmuştur. 
COVID-19 virüsünün her yaştan insana bulaşabildiği, 
bununla birlikte, elde edilen kanıtların, iki grubun 
(yaşlı insanlar ve altta yatan tıbbi hastalığı olanlar) 
ciddi COVID-19 hastalığına yakalanma riskinin daha 
yüksek olduğunu göstermekte olduğu vurgulanmıştır. 
11 Mart’ta ICAO ve DSÖ, tüm paydaşlara mevcut 
yönetmeliklerin ve rehberlerin önemini hatırlatan ortak 
bir açıklama yapmışlardır. (35)

13 Mart’ta DSÖ, BM Vakfı ve ortakları COVID-19 
Dayanışma Müdahale Fonu’nu başlatmıştır. Fon, 
ülkelerin COVID-19 salgınına yanıt vermesine 
yardımcı olmak amacıyla DSÖ ve ortaklarının 
çalışmalarını desteklemek için çok çeşitli bağışçılardan 
para toplamak üzere kurulmuştur. (35)

13 Mart’ta Genel Direktör, Avrupa’nın Mart ayı 
itibariyle pandeminin merkez üssü haline geldiğini, 
buradan Çin dışında dünyanın geri kalanından daha 
fazla vaka ve ölüm bildirildiğini açıklamıştır. (WHO38, 
2020) (36) Aynı tarihte DSÖ, COVID-19 şüphesi 
durumunda “Ciddi Akut Solunum Yolu Enfeksiyonunun 
(SARI) Klinik Yönetimi” konusunda bir rehber 
yayımlayarak klinisyenlere şüpheli ve doğrulanmış 
COVID-19 hastalarının zamanında, etkili ve güvenli 
destekleyici yönetimi hakkında güncellenmiş kılavuz 
sağlamamıştır. (36)

16 Mart’ta COVID-19 için “Kritik Hazırlık, Hazır 
Olma ve Müdahale Eylemleri” ile “Risk İletişimi ve 
Toplumsal Katılım (RCCE) Eylem Planı Rehberi” 
olmak üzere iki yeni teknik rehber daha yayımlamıştır. 
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Ülkelere destek sağlamak, teknik ve operasyonel 
ağ ve işbirliğini güçlendirmek ve küresel yanıtın 
operasyonel koordinasyonunu desteklemek için her 
seviyedeki paydaşlarla yakın çalışma içinde olan DSÖ 
COVID-19 Olay Yönetim Ekibi, günlük operasyonları 
güçlendirmek için UNICEF, OCHA, Uluslararası Göç 
Örgütü (IOM) ve IFRC de dahil olmak üzere kilit 
ekipler küresel ekibe dahil edilmiştir. 

Küresel Salgın Uyarı ve Müdahale Ağı (GOARN), 
2000 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, 
başlıca uluslararası halk sağlığı acil durumlarına hızlı 
tanımlama, onay ve müdahale için teknik kurumların 
kaynaklarını devreye sokmak için anahtar bir mekanizma 
olarak kurulan teknik bir ortaklıktır. Uluslararası 
standartlara iyi hazırlanmış, öngörülebilir ve birlikte 
çalışabilir çok disiplinli bir salgın müdahale kapasitesi 
oluşturmak amacıyla GOARN; Acil Tıp Ekibi (EMT) 
Girişimi; Küresel Sağlık Kümesi (GHC); Médecins 
Sans  Frontières (MSF) dahil önemli STK’ları, teknik 
ajansları, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 
(CDC), IFRC ve diğer uluslararası kuruluşlarla majör 
paydaş koordinasyon mekanizmaları kurmuştur. (37)

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Dünya Turizm 
Örgütü (UNWTO) IMO, ICAO, Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği (IATA) ve UNWTO’nun yanı 
sıra büyük endüstri derneklerinin de katkılarıyla DSÖ, 
deniz ve havacılık trafiği ve kara geçişleri konusunda 
kapsamlı COVID-19 teknik rehberleri üretmiş tüm 
paydaşlara Uluslararası Sağlık Tüzüğü ve rehberliğini, 
ortak kuruluşların mevcut düzenlemelerini ve sektörler 
arası işbirliği ihtiyacını hatırlatmak için aşağıda 
belirtilen hususlarda ortak rehberler yayımlamışlardır ;

• Gemilerde Covıd-19 Vakalarının ve 
Salgınlarının Yönetimi İçin Operasyonel 
Hususlar (Geçici Rehber)

• Covıd-19 Salgını Bağlamında Giriş 
Noktalarında Hasta Yolcuların Yönetimi-
(Uluslararası Havaalanları, Limanlar ve Kara 
Geçitleri), 

• Havacılık Sektörü İçin Halk Sağlığına 
Hazırlıklı Olma ve Müdahale, 

• Gemilerde Covıd-19 Vakalarının / Salgınının 
Yönetimi İçin Operasyonel Hususlar,

• Gemilerde Halk Sağlığı Olaylarının Yönetimi 
İçin El Kitabı şeklindedir.

Ayrıca, bu dönemde sivil havacılıkta COVID-19 
vakalarını ve salgını yönetmek için operasyonel 
hususlar hakkında rehber, kara geçitlerinde COVID-19 

için hazırlıklı bulunma oranını arttırma ve otellerde ve 
diğer seyahat ve turizm konaklamalarında COVID-19 
vakalarını ve salgınlarını yönetme çalışmaları da 
geliştirilmeye başlanmıştır. (38)

Risk iletişiminde, IFRC, UNICEF ve DSÖ küresel 
ölçekte faaliyetleri uygulamak için özel bir üçlü 
grup oluşturmuştur. DSÖ’nün çağrısına yanıt olarak, 
GOARN ortakları ülkelerin isteği üzerine hazırlık 
ve müdahale görevlerini desteklemek ve ayrıca 
DSÖ bölgelerindeki ve Cenevre’deki merkez ofis 
kapasitesini desteklemek için uluslararası teknik 
yardımları seferber etmiştir. 16 Mart’ta DSÖ, IFRC 
ve UNICEF birlikte COVID-19 için “Risk İletişimi 
ve Topluluk Katılımı (RCCE) Eylem Planı Kılavuzu” 
yayımlamıştır. Kılavuz, aşağıdakileri içeren 7 adımlı 
bir rehberlik süreci içermektedir:

• Veri toplama ve değerlendirme
• Gelişen koordinasyon mekanizmaları 
• Kilit hedeflerin tanımlanması ve 

önceliklendirilmesi 
• Hedef kitlelerin ve kilit faktörlerin belirlenmesi 
• Ülkenin müdahale stratejisine uyan bir RCCE 

stratejisinin geliştirilmesi 
• Planın ortaklarla uygulanması ve toplumun 

katılımı
• Değerlendirme amacıyla bir izleme planı 

geliştirilmesi. (39)

19 Mart itibarı ile dünya çapında teyit edilen vaka 
sayısı 200.000’i aşmış olup, ilk 100 000 teyit edilen 
vakaya ulaşmak üç aydan fazla sürmüş, ancak sonraki 
100.000’e ulaşmak sadece 12 gün kadar bir zaman 
almıştır. Toplumda COVID-19 enfeksiyonunun 
derecesini araştırmak için genel popülasyonda pozitif 
antikor testleri ile belirlenecek şekilde yeni bir protokol 
geliştirilerek, COVID-19 virüs enfeksiyonu için “Nüfus 
Temelli Yaş-Tabakalı Sero-epidemiyolojik Araştırma 
Protokolü” olarak adlandırılmıştır. (40)

Güvenilir bilgilere erişimi artırmak amacıyla DSÖ, 
WhatsApp ve Facebook ile ortak bir çalışmayla  DSÖ 
Sağlık Uyarısı mesajlaşma hizmeti başlatmıştır. Bu 
hizmet, semptomlar ve insanların kendilerini nasıl 
koruyabilecekleri de dahil olmak üzere COVID-19 
hakkında en son haberleri ve bilgileri sağlama amacıyla 
oluşturulmuştur. 

İlk aşı denemesi, virüsün genetik sekansının Çin 
tarafından paylaşılmasından 60 gün sonra başlamıştır. 
Hangi tedavilerin en etkili olduğuna dair net kanıt 
sağlamak için DSÖ ve ortakları, birçok ülkede farklı 
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tedavileri karşılaştırmak amacındaki Dayanışma 
Denemesi (the Solidarity Trial) adı verilen büyük 
bir uluslararası çalışma başlatmıştır. Ar-Ge Planının 
uygulanmasına yönelik bu çalışma ile, en umut vaat 
eden terapötiklere ilişkin saha araştırmaları birçok 
ülkede eşzamanlı olarak başlatılmıştır. (41)

Tüm dünyada COVID-19 vakaları artmaya devam 
ettikçe, birçok ülke bireylerden evde kendilerini 
karantinaya almalarını talep etmeye başlamış, karantina 
sırasında fiziksel olarak nasıl aktif kalınacağına dair 
kılavuz ise DSÖ EURO yayımlanmıştır. (42)

DSÖ ve Dünya Gıda Programı (WFP), COVID-19 
ilişkili tıbbi ve temel tedariklere yönelik artan küresel 
talebi desteklemek için lojistik varlıkların mevcut 
olmasını sağlamak amaçlı Pandemi Tedarik Zinciri 
Ağı (PSCN) ve Lojistik Acil Durum Ekipleriyle (LET) 
birlikte işbirliğine gitmiştir. Ayrıca ülke temelli bir 
bakış açısıyla, talep modellemesi geliştirmek için 
Dünya Bankası ile planlamalara başlamıştır. Bu 
Planlamalar, senaryoların haritalanmasını ve stok ve 
tedarik için nelerin gerekli olduğunu belirleyecektir. 
Dünya Bankası’nın katılımıyla PSCN, piyasanın 
gerekli malzemeleri sağlama ve dağıtma kabiliyeti, 
DSÖ talep tahmini ve COVID-19 ile savaşmak için 
gerekli finansal ve politik desteği genel olarak bir 
araya getirmeyi amaçlamaktadır. Hem WFP hem de 
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nden 
(OCHA) temsilciler, Tedarik Zinciri Koordinasyon 
Birimini (SCCC) kurmak için Genel Merkezdeki DSÖ 
ekibine katılmışlardır. (43)

23 Mart’ta DSÖ ve International Occupational 
Medicine Society Collaboration (IOMSC), “İş yerinde 
COVID-19 ’a Hazırlık ve Müdahalede İş Sağlığı 
Önlemleri” konulu ortak bir webinar düzenlemişlerdir. 

(44)

Birleşmiş Milletler, dünyadaki en savunmasız ülkeleri 
desteklemek için 2 milyar ABD Doları tutarında bir 
COVID-19 Küresel İnsani Müdahale Planı başlatmıştır. 
DSÖ tarafından 25 Mart 2020’de, COVID-19: Bir salgın 
sırasında temel sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için 
operasyonel rehber ve kara geçitlerinde ve sınır ötesi 
işbirliğinde halk sağlığı kapasitesinin geliştirilmesi için 
El Kitabı yayımlanmıştır. (45)

Ulaşılabilen mevcut kanıtlar doğrultusunda, COVID-19 
hastalarına bakım veren sağlık çalışanları için damlacık 
ve temas önlemleri önermekte olan DSÖ, korunma 
önlemlerini güncelleyerek, Aerosol üreten prosedürler 
uygulayanlar için, hava yoluyla ve temasla ilgili 

önlemleri sıralayıp, doğrudan hasta bakımı için tıbbi 
maske, göz koruması, eldiven ve önlük kullanımı ile 
aerosol üretici prosedürler için solunum maskeleri 
kullanımının özellikle gerekli olduğunu belirtmiştir. (45)

27 Mart itibarıyla COVID-19 vakalarının toplam sayısı 
500.000’i aşması üzerine, “COVID-19 Olağanüstü 
Zirvesine” hitap eden DSÖ Genel Direktörü, G20 
liderlerini COVID-19 ile savaşmaya çağırmıştır. 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, salgının 
havacılık, denizcilik ve turizm sektörleri üzerindeki 
etkisini gözden geçirme ve toparlanma için yenilikçi 
çözümler önermek amacıyla bir kriz komitesi 
oluşturmuştur. IATA seyahat kısıtlamalarının 
ekonomik etkileri hakkında tahminler sunan üçüncü 
ekonomik analizi yayımlamıştır. (46)

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, medya 
brifinginde kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) 
kronik küresel kıtlığının, hayat kurtarmak için 
gösterilen ortak çabalara karşı en acil tehditlerden 
biri olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda, DSÖ’nün 
74 ülkeye yaklaşık 2 milyon KKE sevk ettiğini ve 60 
ülkeye de benzer bir miktar göndermeye hazırlandığını 
açıklamıştır. 

28 Mart’ta, Şiddetli Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu 
(SARI), tedavi merkezi ve sağlık tesislerinde bir SARI 
tarama birimi kurmak ve yönetmek için, COVID-19 
salgını ile ortaya çıkan operasyonel ihtiyaçları 
karşılamak üzere geliştirilmiş pratik kılavuzun ilk 
baskısı yayımlanmıştır. (47)

COVID-19 salgını sırasında ruh sağlığı ve psikolojik 
dayanıklılık üzerine, çocuklar ve yaşlılar üzerindeki 
olası zihinsel sağlık etkilerini vurgulayan bir makale 
DSÖ Avrupa Bölgesi tarafından yayımlanmıştır. (48)

COVID-19 Dayanışma Fonu 29 Mart itibarıyla 203.000 
kişi ve kuruluştan 108 milyon ABD dolarından fazla 
bağış almıştır. Salgının başlangıcından 31 Mart’a kadar 
geçen sürede OSL, 75 ülkeye 800.000’den fazla cerrahi 
maske, 54.000 N95mask, 873.000 eldiven, 15.000 
gözlük ve 24.000 yüz kalkanı sevk etmiş ayrıca 126 
ülkeye de COVID-19 test kitleri göndermiştir. (49) 

NİSAN 2020:

4 Nisan itibarıyla dünya çapındaki vakalar 1 
milyonun üzerine çıkarken 50.000’in üzerinde ölüm 
kaydedilmiştir. DSÖ Avrupa, 6 WHO Avrupa Bölgesi 
Üye Devleti için- Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, 
Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna için 
COVID-19 mücadele kapsamında acil ihtiyaçlarını 
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karşılamak üzere Avrupa Komisyonu’ndan 30 
MilyonAvro katkı almıştır. (50) 

Dünyada öğrencilerin yaklaşık olarak yüzde 90’ına 
tekabül eden 1,5 milyardan fazla çocuk ve genç ülke 
çapında okul kapanmasından etkilenmiş olduğu tahmin 
edilerek, UNICEF ve Uluslararası Yayıncılar Birliği ile 
birlikte, DSÖ “Dünyayı Oku” adı altında çocukların 
okuma girişimini başlatmışlardır. (51)

Clinton Sağlık Erişimi Girişimi (CHAI) ile işbirliği 
yaparak OSL birimince COVID-19 Temel Sarf 
Malzemesi Tahmini Aracı modeli tamamlanmıştır. 
Modelden elde edilen çıktı ortaklarla paylaşılmakta 
ve hem tedarik kuruluşlarına hem de tedarikçilere kilit 
malzemelerin ulusal gereksinimlerini anlamalarında 
yardımcı olunmaktadır. Salgının başlangıcından bu 
yana, OSL 900.000’den fazla cerrahi maske, 62.000 N95 
maske, 1 milyon eldiven, 115000 önlük, 17.000 gözlük 
ve 34.000 yüz siperini, 133 ülkeye sevk ederek. 126 
ülkeye de COVID-19 test kitleri de göndermiştir. Ayrıca 
sağlık tesislerini bulaşıcı hastalık tedavi üniteleriyle 
yeniden tasarlamak için hastanelere doğrudan teknik 
destek sağlayan COVID-19 Sağlık Lojistik Projesi’ni 
başlatmış ve desteklemiştir. Bu destek, hasta ve sağlık 
çalışanı akışını iyileştirmeyi, KKE’nin rasyonel 
kullanımını teşvik etmeyi ve nosokomiyal transmisyonu 
en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlara 
ulaşma gayesiyle OSL, tanınmış üniversiteler, insani 
yardım kuruluşları ve teknik müdahalelere odaklanmış 
uluslararası STK’lardan oluşan “Sağlık Lojistiği Teknik 
Ağı’nı (HLTN)” kurmuştur. (52)

DSÖ, COVID-19 salgını sırasında acil kullanım için ilk 
iki tanı testini listelemiştir. Bu sayede, hastalığın tanı 
ve tedavisinde kalitesi tescilli, doğru testlere erişimi 
artırmaya yardımcı olmak amaçlanmıştır. Ayrıca, 
testlerin artık Birleşmiş Milletler ve COVID-19 
yanıtını destekleyen diğer tedarik acenteleri tarafından 
sağlanabileceği anlamına da gelmesi açısından 
önemlidir. (53)

DSÖ, gıda güvenliği tarafından, ‘COVID-19 ve Gıda 
Güvenliği: Gıda İşletmeleri için Rehberlik’ konusunda 
bir kılavuz yayımlanmıştır. (53)

12 Nisan itibariyle COVID-19’dan toplam küresel 
ölüm sayısı 100.000’i aşmıştır. Vaka sayılarındaki 
ve ölümlerdeki artış önlenemezken hastalığa karşı 
bir aşı geliştirilmesine duyulan ihtiyaç güçlenmiştir. 
DSÖ, COVID-19 Aşıları için Hedef Ürün Profilleri 
belgesini yayımlamıştır. Belgede, sağlık çalışanları gibi 
yüksek COVID-19 enfeksiyonu riski taşıyan kişilerin 

uzun süreli korunması ve salgın ortamlarında reaktif 
kullanım için insan aşılarında tercih edilen ve minimal 
kabul edilebilir profiller açıklanmaktadır. (54)

COVID-19 salgını, kişisel koruyucu ekipman, teşhis 
ve tıbbi ekipman da dahil olmak üzere ciddi bir temel 
malzeme sıkıntısına sebep oldu. DSÖ Genel Müdürü 
Dr. Tedros, 8 Nisan 2020’de ülkelere COVID-19 
yanıtları için gerekli malzemeleri sağlamak üzere bir 
COVID-19 Tedarik Zinciri Sistemi (CSCS) kuracak bir 
Tedarik Zinciri Görev Gücü açıklamıştır. (55)

Afrika ülkelerine hayati COVID-19 tıbbi malzemesi 
taşıyan bir milyon yüz maskesinin yanında 30.000’den 
fazla sağlık çalışanını korumak ve hastayı tedavi 
etmek için yeterli olacak kişisel koruyucu ekipman 
ile sürveyans ve tespiti desteklemek için laboratuvar 
malzemelerini taşıyan ilk DSÖ kargosu BM dayanışma 
uçağı ile Addis Ababa’dan ayrılmıştır. (56) 

DSÖ, havacılık ve turizm sektörleriyle haftalık teknik 
koordinasyon toplantıları düzenlemeyi sürdürmüştür. 
Ayrıca giriş noktaları ve kitlesel toplanmalar hakkında 
düzenli olarak güncellenen rehber ve online kurslar 
hazırlamıştır. BM Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 
(ICAO), COVID-19’un sivil havacılık üzerindeki 
ekonomik etkisinin bir analizini, International Airport 
Council, COVID-19 sırasındaki operasyonlarda 
büyük havaalanlarında iyi uygulamaların bir anketini, 
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 
COVID-19 sırasında Yer Hizmetleri İçin Hızlı Referans 
Kılavuzu’nu yayımlamıştır. (57) 

DSÖ, pandemi sürecinde öğrenilenleri yansıtacak 
şekilde güncellenen Stratejik Hazırlık ve Müdahale 
Planı (SPRP) 14 Nisan 2020 tarihinde yayımlamıştır. 
Güncellenen versiyon, COVID-19’a halk sağlığı 
yanıtını ulusal ve yerel düzeyde yönlendirmeye 
yardımcı olmayı amaçlamaktadır. (58)

DSÖ, Ölüm Nedeninin COVID-19 Olduğu Durumlarda 
Uluslararası Sertifikasyon ve Sınıflandırma Kodlama 
Kuralları’nı yayımlamıştır. (59)

Tedarik Zinciri Görev Gücü tarafından yönetilen 
COVID-19 Tedarik Zinciri Sistemi (CSCS), BM ve 
BM üyesi olmayan aktörler arasında işbirliğine dayalı 
bir girişimdir. DSÖ, tıbbi malzeme ve ekipmanların 
önceliklendirilmesine ve tahsisine öncülük ederken, 
Dünya Gıda Programı (WFP) lojistik olarak malların 
hükümetlere veya BM ülke ofislerine doğrudan 
gönderilmesini ve dağıtımını sağlamaktadır. CSCS, 
COVID-19 salgınının bu akut aşamasında en çok 
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ihtiyaç duyulan yer için temel tıbbi malzeme ve 
ekipmanı belirleme, belgeleme, kaynaklama, tahsis 
etme, yönlendirme ve teslim etme amacını taşır. Bu 
amaçla 8 küresel merkezden KKE, solunum cihazları, 
laboratuvar ekipmanı, oksijen, tıbbi ve teknik personelin 
aylık gönderimleri ile uçuşlar düzenlenmektedir. (59)

DSÖ, küresel COVID-19 müdahalesi için gerekli olan 
kritik arzlarda küresel piyasa sıkıntısını gidermek 
için KKE Konsorsiyumu, Teşhis Konsorsiyumu ve 
Klinik Bakım Konsorsiyumu olmak üzere üç alıcı 
konsorsiyumu kurmuştur.  Her konsorsiyum, bazı kritik 
malzemelere en çok ihtiyacı olan düşük ve orta gelirli 
ülkelere talepleri doğrultusunda malzeme dağıtılması 
için çalışmaktadır. Klinik bakım ekipmanlarına 
yönelik pazar talebinin, geçmiş talebin 20 katı olduğu 
tahmin edilmektedir ve oksijen konsantratörlerinin 
(yoğunlaştırıcılarının) en erken altı aydan önce bulunma 
olasılığı düşüktür. DSÖ, oksijen terapisi için oksijen, 
sarf malzemesi ve aksesuar temin etmek amacıyla özel 
sektör ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam etmektedir. 
DSÖ ayrıca sağlık çalışanlarını ve korunmasız nüfusu 
korumak için daha yüksek hacimlerde maske, eldiven 
ve diğer hayati ekipmanların güvenliğini sağlamak 
üzere çalışmaktadır. (59)

“COVID-19 Yanıtının Anahtarı Olarak İnsan Haklarının 
Ele Alınması” kılavuzu yayımlanmıştır. Kılavuz belge, 
insan haklarına dayalı bir yaklaşımın COVID-19 
yanıtına entegre edilmesinin önemini vurgulamakta 
ve damgalama ile ayrımcılığın ele alınması, kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi, savunmasız nüfuslara 
destek, karantina ve kısıtlayıcı önlemler ve malzeme 
ve ekipman eksiklikleri ile ilgili temel hususları 
vurgulamaktadır. (60)

DSÖ, devlet başkanları, küresel sağlık liderleri, özel 
sektör ortakları ve diğer paydaşlarla birlikte, yeni 
COVID-19 tanı, terapötikler ve aşılarını geliştirme, 
üretim ve adil erişimi hızlandırmak için küresel bir 
işbirliği olan “COVID-19 Malzemelere Erişim (ACT) 
Hızlandırıcısı”’nı da Nisan ayında başlatmıştır. (61)

COVID-19 için ilaç ve ilaç dışı deneysel tedavileri 
listeleyen ‘Ar-Ge Planı: COVID-19 Deneysel Tedaviler  
(WHO64, 2020) (62) ile “Şehirler ve Kentsel Ortamlarda 
COVID-19 için Hazırlıkların Güçlendirilmesi” başlıklı 
teknik bir rehber yayımlanmıştır. (62,63)

DSÖ Epidemik Bilgi Ağı (EPI-WIN), araştırma 
ortaklarıyla işbirliği içinde, milyonlarca kişinin 
online olarak ifade ettiği temel endişeleri tanımlamak, 
anlamak ve sınıflandırmak için dijital medya verilerini 

kullanarak haftalık bir çalışma yürütmek için yenilikçi 
bir analiz kapasitesi geliştirmiştir. Bu çalışmanın amacı, 
yanıltıcı bilgi topluma daha fazla zarar verecek şekilde 
yayılmadan önce, DSÖ’ye bilgi boşluklarını güvenilir 
kaynaklardan sağlam gerçeklerle doldurmak için doğru 
bilgi sağlamak olarak açıklanmıştır. (63)

22 Nisan 2020’de Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) Genel Müdürleri ve Uluslararası 
Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri, COVID-19 
salgını bağlamında denizcilerin tıbbi sertifikaları ve tıbbi 
bakımı ile gemi sanitasyon sertifikaları hakkında ortak 
bir açıklama yapmıştır.  DSÖ, IMO ve ILO, uluslararası 
denizcilerin ve gemi sahiplerinin organizasyonları ile 
işbirliği içinde, nakliye ve denizcilerin tıbbi malzeme 
ve gıda dahil hayati malları teslim etmeye devam 
edebilmelerini sağlamak için birlikte çalışmaya devam 
edeceklerini vurgulamıştır. (64)

MAYIS 2020:

DSÖ ve Avrupa Yatırım Bankası arasında COVID-19 
salgına karşı en savunmasız olan ülkelerde sağlık 
hazırlığı ve temel sağlık hizmetlerine yatırımları 
hızlandırmak için bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır. 

(65)

Birçok paydaş, salgının başlangıcından itibaren hem 
DSÖ merkezinde hem de sahada DSÖ ile yakın bir 
şekilde çalışmaktadır. UNICEF, IFRC, US CDC ve 
OCHA, Cenevre’deki küresel COVID-19 olay yönetimi 
ekibinde konuşlanan majör partnerlerdir ve tüm yanıt 
aşamalarını desteklemektedirler. DSÖ acil durumlarda 
belirli küresel kalite standartlarına uygun ulusal tıbbi 
ekiplerin uluslararası görevlendirmesini koordine 
etmek amacıyla Acil Durum Tıbbi Ekipleri (Emergency 
Medical Teams – EMT) girişimini başlatmıştır. Yeni 
olmayan ve uzun süredir birçok küresel acil durumda 
göre alan ve belirli standartlara uygun olarak kayıtlı 
EMT’ler COVID-19 yanıtında da görevlendirilmiştir. 
Bu kapsamda 36 EMT, 15 ülkeye COVID-19’a yanıt 
olarak ulusal operasyonlarında destek sağlamaktadır. 
(66)

Dayanışma Müdahale Fonu’nun desteğiyle, UN 
liderliğindeki Teşhis Konsorsiyumu, 4 milyon manuel 
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testini 49 Milyon 
USD’ye almak üzere anlaşmış ve Mayıs ayı için 135 
ülkeye tahsis ve dağıtım için işlemlerini başlatmıştır. (67)

DSÖ, UNICEF ve Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, 
ülkeler için COVID-19 bağlamında toplum temelli 
sağlık bakımının nasıl sürdürüleceği konusunda 
kılavuz yayımlamıştır. İlgili kılavuz, COVID-19’a

263



PANDEMİDE DSÖ VE DİĞER ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

sosyo-ekonomik yanıt için Birleşmiş Milletler 
çerçevesini tamamlamaktadır. (68)

UNESCO, UNICEF, Dünya Bankası ve WFP, 
“Okulların Yeniden Açılım Çerçeve Dökümanı”’nı 
yayımlamış ve okul kapatmanın çocuklar üzerindeki 
etkisini değerlendirmiştir. Eğitimin önemini vurgulayan 
bu belge, güvenli bir yeniden okula dönüş için anahtar 
konularda tavsiyelerde bulunmaktadır. (69)

OSL, üniversiteler, mimarlar, biyomedikal mühendisleri 
ve diğer sağlık uzmanlarından oluşan teknik bir ağ 
ile işbirliği içinde, isteyen ülkelerin talebi üzerine 
COVID-19 tedavi merkezleri, kendi kendine karantina 
ve toplumsal tesislerin kurulmasını desteklemek için 
çalışmaktadır. Bu girişimi desteklemek için OSL, 
bugüne kadar 22 ülkedeki 27 kurumdan 200 mimar, 
akademisyen, inşaat mühendisi, biyomedikal mühendis 
ve diğer teknik sağlık uzmanlarının deneyimini bir 
araya getiren küresel bir Teknik Ağ kurmak için 
çalışmalarını sürdürmektedir. (70)

22 Mayıs’ta DSÖ ve Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR), mülteciler, yerinden 
edilmiş ve vatansız insanlar için sağlık hizmetlerini 
iyileştirmek üzere güçlerini birleştirmiştir. DSÖ ve 
UNHCR, dünya çapında milyonlarca yerinden edilmiş 
insan için halk sağlığı hizmetlerini güçlendirmek ve 
geliştirmek için yeni bir anlaşma imzalamıştır. Bu yıl 
ana hedeflerden biri, COVID-19 nedeniyle yerlerinden 
edilmiş 70 milyon insanı korumak için sürdürülen 
çabaları desteklemektir. (71)

Birleşmiş Milletler Vakfı ve İsviçre Hayırseverlik 
Vakfı ile başlatılan “COVID-19 Dayanışma Müdahale 
Fonu”nda 375.000’den fazla birey, şirket ve vakıftan 
214 Milyon ABD dolarını aşan bağış toplandığı 
açıklanmıştır. (72)

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ve Avrupa Hastalık Önleme 
ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından, COVID-19 
virüsünü de tespit etmek için grip izleme sistemlerini 
yeniden dizayna devam edecekleri bildirilmiştir. (73)

HAZİRAN 2020:

Pandemi başlangıcından itibaren, COVID-19 aday 
aşılarının araştırma ve geliştirilmesini hızlandırmak 
için çalışmalar yürütülmüştür. Haziran ayı itibariyle 
120’den fazla aday aşı planlanmış ve 40 ülkedeki 
tesisler Aşı Dayanışma Denemesine (the Vaccine 
Solidarity Trial) katılmaya ilgi duyduğunu DSÖ’ye

bildirmiştir. (74)  

29 Mayıs 2020’de DSÖ ve Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO), “COVID-19 Bağlamında İşe Dönme” konulu, 
iş dünyası ve işçilerin, ailelerinin ve topluluklarının 
güvenliğini ve ulusal kısıtlamaların hafifletilmesiyle iş 
operasyonlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için nasıl 
adapte olabileceğine odaklanan bir web seminerine ev 
sahipliği yapmışlardır. (75)

COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, hava 
yolcu ve kargo hizmetleri ciddi şekilde kesintiye 
uğramıştır. Salgının etkisini gidermek için, Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü “Kalkış: COVID-19 Halk 
Sağlığı Krizinde Hava Yolculuğu için Rehber” 
yayımlamıştır. Bu rehberi yayımlayan ICAO’nun 
“Konsey Havacılık Kurtarma Görev Gücü (CART)”, 
9 Mart 2020 tarihinde COVID-19’un zorluklarını ele 
almak ve havacılık sektörünün toparlanarak, güvenli 
ve sürdürülebilir bir yeniden başlangıç için küresel 
rehberlik sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu görev 
gücü, Üye Devletler ve DSÖ ve Dünya Turizm Örgütü 
(UNWTO) dahil olmak üzere uluslararası, bölgesel ve 
sanayi kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır. (76)

Sonuç olarak DSÖ, tavsiyelerde bulunmaktan çok daha 
fazlasını yapmaktadır. Uzman ağını gerekli bilgileri 
sağlamak için kullanmış, 50’den fazla teknik rehber 
hazırlamış, tıbbi ekipman ve test kitleri dağıtmış, 
Dünya Gıda Programı ile işbirliği içinde bir tedarik 
zinciri görev gücü oluşturmuş ve ülkelerin hazırlık ve 
müdahale kapasitelerini desteklemiştir. Dayanışma 
Müdahale Fonu aracılığıyla 800 Milyon Doların 
üzerinde para toplamıştır. Aynı zamanda aşı üretmeye 
çalışan araştırma ağlarını da destekleyerek pandeminin 
kontrol altına alınması için büyük gayret göstermektedir. 
Diğer taraftan BM, pandemi hakkında yanlış bilgiye 
karşı koymak için iletişim çabalarına destek vermiş, 
ayrıca UNICEF ve DSÖ ile birlikte 2 Milyar Dolarlık 
Küresel İnsani Müdahale Planı başlatmıştır. (77)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA 
YARDIM FONU (UNICEF)

UNICEF, dünyanın öncü çocuk hakları savunucusudur. 
Pandemiden etkilenen ülkelerde toplumda virüsün 
yayılımını önlemeye yönelik çabalara yardımcı 
olmaktadır. Ailelere sağlık konulu bilgilendirmeler 
yapmakta, okul ve sağlık tesislerine tıbbi yardım 
temin etmekte, salgının çocuklar üzerindeki etkilerini 
hafifletmeye çalışmaktadır.
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• UNICEF, 10 BM ajansından oluşan ve UNOCC’nin 
(BM Operasyonlar ve Kriz Merkezi) ev sahipliğinde 
BM Kriz Yönetim Ekibi (CMT)’nin önde gelen bir 
üyesidir. UNICEF, 10 iş akışından 2’sinde liderlik 
etmektedir: 

o Sağlık etkisi (WHO),
o Sosyal etki (UNICEF), 
o Ekonomik / finans etkisi (WB), 
o Personel sağlığı (DOS), 
o Ulusal eylem planları ve destek (DCO / OCHA),
o Seyahat ve ticaret etkisi (ICAO / IMO),
o Kitlesel  toplanma olayları (DOS / WHO), 
o Hayvan-insan arayüzü (FAO), 
o Tedarik zincirleri (WHO / WFP / UNICEF) ve
o Harici iletişim (DGC). (78)

UNICEF, yaklaşık 4 Milyon USD değerinde 
defibrilatör, elektrokardiyogram monitörleri, portatif 
ultrason sistemleri, infüzyon pompalarını içeren hastane 
ekipmanı ve N95 maskeleri, eldivenler, koruyucu 
gözlükler, yüz siperleri ve koruyucu botları içeren 
Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) sağlamıştır. Bu 
KKE, 40 milyon ön cephede çalışan sağlık personeline 
gönderilmiştir. UNICEF, salgında devletlerin 
yanıtlarını desteklemek amacıyla “Koronavirus 
Pandemisi sırasında Çocukların Korunması Hakkında 
Teknik Not” yayımlamıştır. (79)

Kritik su, sanitasyon ve hijyen (WASH) kaynakları 
ile 7,5 milyondan fazla kişiye ulaşılmıştır. Pandemiye 
karşı koyan 44 ülkeye destek amacıyla 6,4 milyondan 
fazla eldiven, 1,2 milyon cerrahi maske, 323.051 N95 
solunum cihazı, 251.855 önlük ve 13.128 gözlük sevk 
edilmiştir. 29 milyondan fazla çocuğa uzaktan / ev 
tabanlı öğrenme ile ulaşılmıştır. (80)

WFP ve FAO ile ortak olarak, “COVID-19 
Pandemisinin Okul Çağındaki Çocukların Gıda ve 
Beslenmesi Üzerindeki Etkilerini Azaltmaya Yönelik 
Geçici Rehber” yayımlamıştır. UNICEF toplum 
temelli ruh sağlığı ve psikososyal destekle 700.000’den 
fazla çocuk, ebeveyn ve bakıcıya ulaşmıştır. Ayrıca, 
COVID-19’u önlemek için izolasyon önlemleri 
nedeniyle evde kadına yönelik şiddetin artmasıyla 
ilgili bir mesaj yayımlamıştır. Pandeminin ekonomik 
ve sosyal yükünü ele alma çabalarını desteklemek için, 
“Coronavirüs Hastalığına (COVID-19) Karşı Sosyal 
Koruma Yanıtı”nı yayımlamıştır. (80)

Bu dönemde 13,5 milyondan fazla çocuk ve kadın 
UNICEF destekli tesislerde temel sağlık hizmeti 
almıştır. UNICEF ve ortakları, 1,6 milyon sağlık 

sağlayıcısına COVID-19 olgularının tespiti, sevk 
edilmesi ve uygun şekilde yönetimi konusunda eğitim 
vermiştir. 1,8 milyondan fazla sağlık tesisi çalışanı ve 
toplum sağlığı çalışanı enfeksiyon önleme ve kontrolü 
konusunda eğitilmiş ve yaklaşık 400.000 kişiye 
KKE sağlanmıştır. 0-23 aylık küçük çocukların 6,5 
milyondan fazla bakım hizmeti vericisine COVID-19 
salgını bağlamında emzirmeyi korumak için bilgi ile 
ulaşılmıştır. UNICEF ve ortakları, çocuklarını gerekli 
hijyen önlemleriyle nasıl beslemeye devam edecekleri 
konusunda şüpheli veya teyit edilmiş COVID-19 
olan bakım hizmeti vericilere ve ailelere öneriler 
sunan “Bebek ve Küçük Çocuk Besleme Danışmanlık 
Paketi”’ni başlatmıştır. (81)

ABD HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL 
MERKEZİ- US CENTRES FOR DISEASE 
CONTROL AND PREVENTION (CDC)

Amerika Birleşik Devletleri’nin Sağlık ve İnsan 
Hizmetleri Dairesi’nin kamu sağlık temini ve korunması 
konusunda çalışan bir birimidir. Ulusal bir kuruluş 
olmakla birlikte, güçlü kurumsal ve bilimsel yapısı, 
çalışmaları ve kamu sağlığına yön veren politikaları 
sayesinde uluslararası etkinliği ve yansımaları olan bir 
kuruluştur.

CDC, COVID-19 salgınının Çin’de ortaya çıkışından 
sonra en hızlı reaksiyon gösteren kuruluşlardan 
biridir. İlk hafta içinde 7 Ocak 2020’de, “2019-
nCoV Olay Yönetim Yapısı”’nı oluşturmuş, 21 Ocak 
2020’de 2019-nCoV yanıtına destek için “Acil Durum 
Müdahale Sistemi”’ni aktive etmiştir. 21 Ocak 2020’de 
Çin’in Wuhan şehrine seyahat edecekler için geçici 
seyahat sağlığı uyarısı tekrar güncellenerek “Her 
Zamanki Önlemleri Uygulayın” şeklinde olan Seviye 
1’den; “Artırılmış Önlemleri Uygulayın” Seviye 2‘ye 
çıkarılarak, altta yatan sağlık sorunu bulunan yaşlı 
yetişkinlerin ciddi hastalık için yüksek risk altında 
olabileceği belirtilmiştir. 17 Ocak 2020’de CDC, 
Wuhan Çin’den direkt ve bağlantılı uçuşlarda ileride 
bunun Atlanta ve Chicago’yu da içine alacak ABD’nin 
3 ana giriş limanına gelecek yolcuların giriş taramasına 
başlamıştır. Aynı tarihte salgın hakkında eyalet ve yerel 
sağlık departmanları ve sağlık hizmeti sunucularını 
bilgilendirmek için güncellenmiş geçici “Sağlık Uyarısı 
Bildirimi (HAN)” yayımlamıştır.

CDC, Sağlık hizmeti sunucularına enfeksiyon 
kontrolü, hastaneye hazırlık değerlendirmeleri, kişisel 
koruyucu ekipman (KKE) tedarik planlaması ve klinik 
değerlendirme ve yönetim gibi konularda tavsiyelerde 
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bulunmak için 100’den fazla rehber doküman 
yayımlamıştır. 

Hastane yöneticilerinin ve halk sağlığı görevlilerinin 
kaç hastanın YBÜ bakımına veya ventilatör desteğine 
ihtiyacı olabileceği de dahil olmak üzere hastane 
tabanlı hizmetlere olan talebi tahmin etmek için 
kullanabileceği elektronik tablo tabanlı bir araç olan 
“COVID-19 Surge”’u oluşturmuştur. 

CDC, eyalet ve yerel makamların, işletmelerin ve 
diğer kurumların toplumu korumaya devam ederek 
pre-pandemik operasyonlara geri dönmek için 
kullanabileceği adımların bir listesini yayımlayarak 
kamu ve özel sektörlerin temel çalışanları 
koruyabilmelerine, tele-çalışma ve esnek hastalık izni 
politikaları gibi uyarlamalarla iş hayatına yardımcı 
olma amaçlı iş rehberliği yanında çocuk bakım 
programları, K-12 okulları, kolejler ve üniversiteler için 
COVID-19’a karşı planlamalarına ve hazırlanmalarına 
ve toplumlarında yerel bir salgın varsa müdahale 
etmelerine yardımcı olmalarını sağlayacak rehberler 
geliştirmiştir. 

COVID-19 için hane halkları, toplum ve inanç 
temelli organizasyonlar, kitlesel toplanmaların, 
etkinlik planlayıcıları ve halk sağlığı iletişimcilerinin 
kullanabileceği planlama rehberleri oluşturulmuştur. 
Mevcut COVID-19 enfeksiyonunu teşhis etmek için bir 
rRT-PCR testi geliştirilerek devlet ve yerel halk sağlığı 
laboratuvarlarının test kapasitesiyle donatılmasına 
destek sağlanmıştır. 

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde kaç kişinin 
COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 ile enfekte 
olduğunu tespitine yardımcı olmak için bir laboratuvar 
serolojisi (antikor) testi de geliştirilmiştir. (82)

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)- EUROPEAN UNION (EU)

Avrupa Birliği vatandaşlarının sağlığını ve güvenliğini 
korumak, salgının sosyoekonomik etkisini azaltmak 
ve üye devletlerin ulusal yanıtlarını koordine etmek 
amacıyla mevcut tüm kaynaklarını seferber etmiştir.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin yürütme 
organında 27 AB üyesi ülke, AB dışından seyahate 
ortak bir yasak üzerinde anlaşmış ve devlet yardımını 
kolaylaştırmak için İstikrar ve Büyüme Paktı kuralları 
askıya alınmıştır. 

AB, İşsizlik Risklerinin Azaltılması Programını 
(SURE) başlatmış ve bu destek programına 100 milyar 
Avro bütçe ayırmıştır. Ayrıca, üyelerine COVID-19 
krizlerinde yardımcı olmak için bütçesinin 37 milyar 

Avro bir bütçe tahsis etmiştir. Komisyon aynı zamanda 
izolasyondan koordineli bir çıkış stratejisi önermiştir. 

OCAK 2020:

9 Ocak’ta Sağlık ve Güvenlik Genel Müdürlüğü 
(DG SANTE), çoğu Üye Devletin yanıt ve iletişim 
önlemleri hakkında bilgi paylaştığı Erken Uyarı ve 
Müdahale Sistemi (EWRS) hakkında bir uyarı bildirimi 
yapmıştır. 17 Ocak’ta Sağlık Güvenlik Komitesi yeni 
koronavirüsle ilgili ilk toplantılarını gerçekleştirmiştir. 
31 Ocak’ta ilk fonlar yeni koronavirüs salgını üzerine 
araştırmalar için harekete geçirilmiştir. AB’nin yeni 
koronavirüs hastalığı ile ilgili araştırmaları desteklemek 
için araştırma ve yenilik programı Horizon 2020’den 
10 milyon Avro tahsis edilmiştir. 

ŞUBAT 2020:

23 Şubat’ta AB Komisyonu, Çin ile dayanışma 
kapsamında AB Sivil Savunma Mekanizması 
etkinleştirildikten sonra bu ilkeye 25 tondan fazla 
kişisel koruyucu ekipman teslimatını finanse etmiştir. 
Ayrıca AB Üye Devletleri tarafından harekete geçirilen 
dayanışma yardımları kapsamında 30 tondan fazla 
koruyucu ekipman ilave olarak gönderilmiştir. 24 
Şubat’ta virüsün küresel hazırlık, önleme ve kontrol 
altına alınmasını artırmak için Komisyon, 232 milyon 
Euro tutarında yeni bir yardım paketi açıklamıştır. 
Komisyon ayrıca, hazırlık, beklenmedik durum ve 
müdahale planlaması çalışmaları kapsamında Üye 
Devletlere desteğini artırmıştır. 

MART 2020:

16 Mart’ta Komisyon, Üye Devletlere sağlıkla ilgili 
sınır yönetimi önlemleri hakkında kılavuz ilkeler 
sunmuştur. Amaç, vatandaşların sağlığını korumak, 
seyahat etmek zorunda olan insanlara doğru muameleyi 
sağlamak ve gerekli mal ve hizmetlerin mevcut 
olmasını sağlamaktır. 17 Mart’ta Komisyon, Avrupa 
bilim uzmanları ekibinin çalışmalarını başlatmıştır. 
Burada farklı Üye Devletlerden epidemiyologlar ve 
virologlardan oluşan COVID-19 hakkında bir danışma 
paneli, bilim temelli ve eşgüdümlü risk yönetimi 
önlemleriyle ilgili AB kılavuz ilkelerini formüle etmek 
için bir araya getirilmiştir. 

NİSAN 2020: 

3 Nisan’da hastaların sınır ötesi tedavisinin 
kolaylaştırılması ve sağlık personelinin 
konuşlandırılması, sınır ötesi sağlık işbirliğini 
desteklemek için Komisyon, Üye Devletlere pratik 
rehber yayımlamıştır. Sınır ötesi işbirliği, hastaları 
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transfer ederek veya sınırlar ötesinde yardım sunmak 
için kalifiye sağlık personeli ekipleri göndererek aşırı 
yüklenmiş hastaneler üzerindeki baskıyı hafifletmeye 
yardımcı olma amacındadır. 

6 Nisan’da Avrupa Komisyonu, “Avrupa Yatırım 
Fonu”’na (EIF) bir garanti olarak “Avrupa Stratejik 
Yatırımlar Fonu”’ndan (EFSI) 1 Milyar Avro tahsis 
etmiştir. Bu yolla EIF, tahmini 8 milyar Avroluk 
finansmanıyla koronavirüs pandemisinin ekonomik 
etkisinden etkilenen en az 100.000 Avrupalı KOBİ’ye 
ve küçük orta ölçekli şirketlere likidite sağlaması için 
bankaları ve diğer borç verenleri teşvik etmek için 
özel garantiler vermesini sağlamayı amaçlamıştır. 8 
Nisan’da AB’nin salgınla mücadeleye küresel tepkisi 
olarak, Avrupa Komisyonu ve AB Yüksek Temsilcisi, 
ortak ülkelerin koronavirüs pandemisiyle mücadele 
çabalarını desteklemek için sağlam ve hedefli bir AB 
tepkisi için planlar hazırlamıştır. AB’nin, mevcut 
dış eylem kaynaklarından 15,6 Milyar Avrodan fazla 
ortak ülkelere mali destek sağlayacağı belirtilmiştir. 
20 Nisan’da Avrupa Komisyonu bazı paydaşlarla 
birlikte, mevcut araştırma verilerinin hızlı bir şekilde 
toplanmasını ve paylaşılmasını sağlamak için bir 
Avrupa COVID-19 Veri Platformu başlatmıştır. 
“ERAvsCorona Eylem Planı”’nın bir parçası olan 
platform, AB’nin Avrupa ve dünyadaki araştırmacıları 
koronavirüs salgını ile mücadelede destekleme amacına 
yönelik çalışmaktadır. 

MAYIS 2020:

AB, 4 Mayıs 2020’den itibaren “Koronavirus Küresel 
Cevabı”’nı başlatmak için küresel ortaklarla güçlerini 
birleştirmiştir. DSÖ ve küresel sağlık kuruluşları, 
güvenli, kaliteli ve etkili ve uygun fiyatlı teşhis, tedavi 
ve koronavirüse karşı aşılara hızlı ve eşitlikçi erişim 
geliştirmek için ortak bir eylem çağrısı başlatmıştır. 
8 Mayıs’ta Avrupa Komisyonu, dünyadaki en kritik 
bölgelerden bazılarına koronavirüs yanıtı için insani 
yardım çalışanları ve acil durum malzemeleri taşımak 
üzere bir AB İnsani Hava Köprüsü kurmuş olup, 19 
Mayıs’ta Komisyon, koronavirüs hakkında acilen 
ihtiyaç duyulan araştırmalar için Horizon 2020 
programından 122 Milyon Avro daha seferber etmiştir. 
20 Mayıs’ta AB, insani yardıma 50 milyon Avro daha 
tahsis etmiştir Komisyon, küresel olarak Koronavirus 
pandemisinin neden olduğu insani ihtiyaçlardaki 
dramatik artışa yanıt vermek için ek 50 milyon Euro 
insani yardımı açıklamıştır. (83)

HAZİRAN 2020:

4 Haziran’da “Küresel Aşı Zirvesi” vesilesiyle 
Komisyon, 2021-2025 dönemi için Aşı İttifakı Gavi’ye 
300 Milyon Avro tutarında bir bağış yapacağını taahhüt 
etmiştir. Bu taahhütle dünya çapında 300 milyon 
çocuğun aşılanmasına yardımcı olmak ve bulaşıcı 
hastalık salgınlarına karşı korunmak için aşı stoklarını 
finanse etmek amaçlanmıştır. 

KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ - 
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION 
(NATO)
NATO, diğer uluslararası örgütlerle birlikte COVID-19 
salgını yakından takip etmekte ve tüm NATO 
Müttefikleri önleyici tedbirler almaktadır. (84)

NATO “Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon 
Merkezi (EADRCC)” tarafından ülkelerden alınan 
talepler koordine edilip yardımlar ilgili ülkelere 
ulaştırılmaya çalışılmaktadır. 12 Haziran 2020 itibariyle 
EADRCC’ye ulaşan talepler ve NATO tarafından 
koordine edilen taleplerden bazıları:

• Moldova Cumhuriyeti, COVID-19’a 
yanıtlarında uluslararası yardım istiyor.  
12 Haziran 2020

• Irak, COVID-19 ile mücadelede uluslararası 
yardım istedi. 20 Mayıs 2020

• UN OCHA, COVID-19’a cevaben 
uluslararası hava ikmal desteği talep ediyor.  
15 Mayıs 2020

• Tunus, COVID-19’a yanıtlarında uluslararası 
yardım istiyor. 06 Mayıs 2020

• Bulgaristan COVID-19’a yanıtlarında 
uluslararası yardım istiyor. 06 Mayıs 2020

• Afganistan COVID-19 ile mücadelede 
uluslararası yardım istedi. 23 Nisan 2020

• Slovenya COVID-19 ile mücadelede 
uluslararası yardım istedi. 14 Nisan 2020

• Kolombiya, COVID-19’a yanıtlarında 
uluslararası yardım istiyor. 06 Nisan 2020

• Bosna-Hersek, COVID-19’a yanıtlarında 
uluslararası yardım istiyor .02 Nisan 2020

• Kuzey Makedonya COVID-19 ile mücadelede 
uluslararası yardım istiyor. 31 Mart 2020

• Karadağ, COVID-19’a yanıtlarında 
uluslararası yardım istiyor. 26 Mart 2020

• Arnavutluk COVID-19’a yanıtlarında 
uluslararası yardım istiyor. 27 Mart 2020

• İtalya İçişleri Bakanlığı COVID-19’a 
yanıtlarında uluslararası yardım istiyor.  
26 Mart 2020
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• İspanya Silahlı Kuvvetleri COVID-19’a 
yanıtlarında uluslararası yardım talep ediyor. 
24 Mart 2020

• Ukrayna, COVID-19’a yanıtlarında 
uluslararası yardım istiyor. 23 Mart 2020. (85)

İlave olarak EADRCC dışındaki ülkelerin ikili 
işbirliği kapsamındaki kendi aralarındaki yardımlaşma 
taleplerinin gerçekleştirilmesinde de kolaylaştırıcı 
rol oynamaktadır. Buna Türkiye’nin COVID-19 
yanıtında kullanılması için ABD’ye gönderdiği tıbbi 
yardım örnek verilebilir. 28 Nisan 2020’de, ABD’ye 
kritik tıbbi malzeme sağlamak için Ankara’daki 
(Türkiye) Etimesgut Havaalanı’ndan kalkan Türk Hava 
Kuvvetleri’nden bir A-400M askeri uçağı, Maryland 
Ortak Üssü’ne indi. Müttefiklerin COVID-19 
salgınını önleme çabaları kapsamında ABD’ye 
tıbbi malzeme taşıyan ikinci bir Türk askeri uçağı 
Ankara’dan ayrılmıştır. Yardım, cerrahi maskeler, 
tulumlar, dezenfektan, gözlükler, N-95 maskeleri 
ve yüz kalkanlarından oluşmuştur. Bu acil durum 
teslimatı NATO’nun Hızlı Hava Hareketliliği (RAM) 
önlemlerinin kullanılması ve EUROCONTROL 
tarafından Avrupa üzerindeki tüm hava trafiğinin 
akışını ele alan öncelikli kullanımın sağlanmasıyla 
mümkün olmuştur. Salgının başlangıcından bu yana, 
Türkiye 15 NATO Müttefiki ve 21 NATO ortak ülkesi 
de dahil olmak üzere 55 ülkeye yardım sağlamıştır.

COVID-19’a yanıt olarak müttefik dayanışma, 
ikili yardım ve Avrupa-Atlantik Afet Müdahale 
Koordinasyon Merkezi aracılığıyla farklı şekillerde 
gerçekleşmiştir. (86)

NATO ve Dünya Gıda Programı ellerindeki imkanları 
hayati tıbbi ekipman ve personeli taşımak ve bilgi 
paylaşmak için seferber etmiştir. NATO Genel 
Sekreteri de yanlış bilgilendirmelere karşı çıkarken, 
WFP Genel Müdürü açlık salgını konusunda uyarılarda 
bulunmuştur. 

ULUSLARARASI PARA FONU – 
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)

1945 yılında oluşturulan Uluslararası Para Fonu (IMF), 
küresel para işbirliğini geliştirmek, finansal istikrarı 
sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek 
istihdamı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik 
etmek ve dünyadaki yoksulluğu azaltmak için çalışan 
189 ülkenin bir kuruluşudur. (87)

Fon, küresel finansal güvenlik ağının merkezindedir ve 
üyeleri için 1 trilyon dolarlık kredi verme kapasitesinin 

tamamını kullanmaktadır.

COVID-19 krizine doğrudan yanıt olarak, Uluslararası 
Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, Fon’un en yoksul 
ve en savunmasız üyelerine borç servisi yardımı 
sağlayabilmesi için Felaket Önleme ve Yardımlaşma 
Vakfı (CCRT) bazı iyileştirmeler yapmıştır. CCRT, 
IMF’nin felakete yol açan doğal afetler ve büyük, hızla 
yayılan halk sağlığı acil durumlarının ardından uygun 
düşük gelirli ülkelere faydalanarak borçların ödenmesi 
için hibeler vermesini sağlamaktadır.

COVID-19 salgını ve buna bağlı küresel ekonomik 
çalkantı, özellikle pandemiden etkilenen en yoksul 
üyeler için istisnai ödeme dengesi desteği de dahil 
olmak üzere Fon üyeliğini desteklemek için kritik bir 
ihtiyaç ortaya çıkarmıştır. İyi hedeflenmiş destek, bu 
ülkelerin, gelir, kayıp gelir ve daha yüksek giderlerdeki 
keskin düşüşler ile karakterize edilen zorlu ekonomik 
ortamdaki diğer acil ihtiyaçların yanı sıra tıbbi 
harcamalara ve sağlıkla ilgili önceliklere öncelik 
vermelerini sağlayacaktır.

Bu bağlamda IMF İcra Kurulu, küresel bir salgının 
yarattığı koşulları daha iyi kapsayacak ve en acil 
ihtiyaçlar için destek sağlamaya odaklanacak yeterlilik 
kriterlerini genişleten CCRT’deki değişiklikleri 
onaylamıştır. Özellikle, karar kişi başına geliri 
Dünya Bankası’nın imtiyazlı destek için operasyonel 
eşiğinin altında olan tüm üye ülkelerin iki yıla kadar 
borç hizmetinin rahatlatılmasına hak kazanmalarını 
sağlayacaktır. Bu hayatı tehdit eden küresel pandemi 
Fon üyeliği boyunca ciddi ekonomik aksamalara 
yol açıyorsa ve en yoksul ve en savunmasız ülkeleri 
desteklemek için uyumlu bir uluslararası çaba 
gerektirecek şekilde böyle bir ölçekte ödemeler dengesi 
ihtiyaçları doğuruyorsa geçerli olacaktır.

IMF ayrıca Vakfın mevcut pandemi için yaklaşık 
1 milyar dolar sağlamasını sağlayacak fon yaratma 
tatbikatı başlatmıştır.  (88)

Politika tavsiyesi ve teknik yardım sağlamanın yanı 
sıra, Fon’un Covid -19 Cevap eylemleri beş aşamaya 
odaklanmıştır:
• Acil Durum Finansmanı: Fon, acil durum 

tesislerine (Hızlı Kredi Tesisi (RCF) ve Hızlı 
Finansman Aracı (RFI)) erişimi, finansmanda 
beklenen yaklaşık 100 Milyar dolarlık talebi 
karşılamak üzere iki kat artırmıştır.

• Borç Ertelemesi İçin Verilen Hibeler: IMF 
İcra Kurulu, Fon’un COVID-19 salgınının 
etkisine yönelik yardımın cevabının bir parçası
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• olarak IMF’nin yenilenmiş Felaket Önleme ve 
Yardım Vakfı (CCRT) kapsamında 27 ülkeye 
acil borç hizmet ertelemesini kısa süre önce 
onaylamış olup, Fon, yardım süresini uzatmak 
için CCRT’yi yaklaşık 500 milyon USD’den 
1.4 milyar USD’ye katlamaya çalışmaktadır.

• İkili Borç Ertelemesi Çağrıları: IMF Genel 
Müdürü ve Dünya Bankası Başkanı, bu krizin 
Düşük Gelir Ülkeleri üzerindeki ağır yükünü 
kabul ederek 25 Mart’ta ikili alacaklıları en 
yoksul ülkelerden borç hizmeti ödemelerini 
askıya almaya çağırmış, G20 bu çağrıyı en 
yoksul ülkelerden gelen resmi ikili kredinin 
geri ödenmesini askıya alarak 15 Nisan’da 
yanıtlamıştır. Uluslararası Finans Enstitüsü 
de özel sektör alacaklılarını borç ödemelerini 
temerrüde düşmeden yıl sonuna kadar borç 
ödemelerinden vazgeçmeye çağırmıştır.

• Likiditenin Arttırılması: Fon ayrıca küresel 
finansal güvenliğini daha da güçlendirmek için 
Kısa Vadeli Likidite Hattı (SLL) kurulmasını 
onaylamıştır.

• Mevcut Borç Verme Düzenlemelerinin 
Ayarlanması: Fon aynı zamanda 
koronavirüsten kaynaklanan acil yeni 
ihtiyaçları karşılamak için mevcut borç 
verme programlarını da artırmakta, böylece 
mevcut kaynakların tıbbi malzeme ve 
ekipmana gereken harcama ve salgının kontrol 
altına alınması için kanalize edilmesini 
sağlamaktadır.

• Kapasite Geliştirme: IMF, pandemiye yanıt 
olarak, nakit yönetimi, mali denetim, siber 
güvenlik ve ekonomik yönetişim gibi acil 
konuları ele almak için 160’tan fazla ülkeye 
gerçek zamanlı politika tavsiyesi ve kapasite 
geliştirme desteği sunmaktadır. IMF teknik 
uzmanları da borç yönetimi stratejilerini 
gözden geçirmek ve güncellemek için ülkelerle 
birlikte çalışmaktadır. Fon ayrıca, online 
kurslarını da genişletilmiş kayıt ve tamamlama 
zaman çizelgeleri ile devlet memurları ve 
genel halkın kullanımına sunmuştur. Buna ek 
olarak, IMF kısa ve hedeflenen isteğe bağlı 
mikro öğrenme videoları sunan YouTube’da 
Öğrenme Kanalını da başlatmıştır. (89)

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ- WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO)

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ülkeler arasındaki ticaret 
kurallarını ele alan tek küresel uluslararası örgüttür. 
Merkezinde dünyanın ticaret yapan ülkelerinin 
çoğunluğu tarafından müzakere edilen ve imzalanan ve 
parlamentolarında onaylanan DTÖ anlaşmaları vardır. 
Amaç, ticaretin olabildiğince sorunsuz, öngörülebilir 
ve serbestçe akmasını sağlamaktır. (90)

DTÖ, hükümetlerin ve halkın, üyeler tarafından 
uygulanan ve DTÖ’ye bildirilen COVID-19 ile ilgili 
önlemleri takip etmelerine yardımcı olacak çeşitli 
araçlara sahiptir. DTÖ’ye bildirilen önlemlerin tam 
bir listesi özel bir web sayfasında mevcuttur. DTÖ 
ayrıca bu web sayfasında, DTÖ Sekreterliği tarafından 
resmi kaynaklardan derlenen COVID-19 ticaret ve 
ticaretle ilgili önlemlerin kapsamlı olmayan bir listesini 
tutmaktadır. (91)

EPing SPS ve TBT Bildirim Uyarı Sistemi, Sıhhi ve 
Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanması Anlaşması 
(SPS Anlaşması) ve Ticarette Teknik Engeller 
Anlaşması (TBT Anlaşması)) kullanıcıların yeni SPS / 
TBT bildirimleri hakkında günlük veya haftalık e-posta 
uyarıları almalarını ve ilgilendikleri ürünleri veya 
pazarları kapsayan mevcut SPS ve TBT önlemlerini 
aramalarını sağlar. EPing, DTÖ, Birleşmiş Milletler 
Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UNDESA) ve 
Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) arasındaki işbirliği 
ile oluşturulmuştur. Bu sistemde 63.000’den fazla SPS 
ve TBT bildirimi bulunmaktadır. 

DTÖ, üyelerin birbirlerinin ticaret politikaları ve 
uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulunmaları 
için bir forum görevi görür. Bu endişeler düzenli 
komitelerde (SPS ve TBT komitelerinde belirli ticari 
kaygılar olarak) ya da zaman zaman DTÖ’nün en 
düzenli karar organı olan Genel Konsey de dahil olmak 
üzere DTÖ’nün konseylerinde gündeme gelebilir. 
Örneğin, bugüne kadar SPS ve TBT önlemleriyle ilgili 
yaklaşık 1000 spesifik ticari endişe gündeme getirilmiş 
ve tartışılmıştır.

DTÖ ayrıca, iki yıllık ticaret izleme raporları 
aracılığıyla, önde gelen 20 ekonomiden oluşan grubun 
ve DTÖ üyeliğinin bir bütün olarak uyguladığı ticareti 
kısıtlayıcı ve kolaylaştırıcı önlemleri de izlemektedir. 
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DÜNYA GIDA PROGRAMI- WORLD FOOD 
PROGRAM (WFP)

Her yıl yaklaşık 83 ülkede yaklaşık 100 milyon 
kişiye yardım eden Dünya Gıda Programı (WFP), 
hayat kurtarıcı ve hayat değiştiren, acil durumlarda 
gıda yardımı sağlayan ve beslenmeyi iyileştirmek 
ve dayanıklılık oluşturmak için topluluklarla birlikte 
çalışan önde gelen insani yardım kuruluşudur. (92)

Birçok WFP Ülke Ofisi ulusal müdahaleleri desteklemek 
için hükümetler ile işbirliği içinde çalışma içindedir. 
22’den fazla ülke ofisinde, bu destek özellikle nakit 
tabanlı güvenlik ağları şeklindedir. Dokuz ülke ofisi 
zaten hükümetler ile veya hükümetler adına transferler 
yapmış, diğerleri teknik yardım veya tamamlayıcı 
destek  için anlaşmalar oluşturmuştur. WFP talep 
edildiğinde teknik tavsiye ve lojistik altyapısı kanalıyla 
tedarik zinciri desteği sağlamaktadır. 

WFP’nin COVID-19 yanıtını destekleyici sekiz insani 
yardım merkezi aktif olarak kullanılmaktadır. 2 Haziran 
tarihi itibariyle, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’da 
46 hedefe 1788 m3 kritik COVID-19 malzeme temini 
için 60’ın üzerinde uçuş gerçekleştirilmiştir. WFP’nin 
hava yolcu servisi, devlet yetkileri ve izinleri alındıkça 
genişleyerek hizmet vermeye devam etmektedir. Hali 
hazırda Afrika, Asya ve Orta Doğu’daki 24 destinasyon 
arasında 1.065 insani ve sağlık çalışanını taşıyan toplam 
99 uçuş gerçekleştirmiştir. 

WFP, insani yardım topluluğuna UNHRD (UN 
Humanitarian Response Depot), UNHAS (UN 
Humanitarian Air Service) ve İkili Hizmet Sunumu gibi 
mevcut destek mekanizmaları yoluyla da COVID-19 
yanıtında yardımcı olmayı sürdürmektedir. UNHRD, 
Ocak 2021’den bu yana 21 partnerin adına 108 ülkeye 
toplam 276 COVID-19 ile ilgili sevkiyat göndermiştir. 
UNHAS, hastalığın aktif yayılımı durdurmak için 
uygulanan azaltmaya yönelik önlemler ile aktif 
bulunduğu ülkelerde faaliyet göstermeye devam 
etmektedir. (93)

GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ- FOOD AND 
AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO)

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), açlığı yenmek 
için uluslararası çabalara öncülük eden Birleşmiş 
Milletler’in uzmanlaşmış bir kuruluşudur. Amacı 
herkes için gıda güvenliğini sağlamak ve insanların 
aktif ve sağlıklı yaşam sürmek için yeterli yüksek 
kaliteli gıdaya düzenli olarak erişmelerini sağlamak 
olan kuruluş, 194’den fazla üye ülkeyle dünya çapında 

130’dan fazla ülkede hizmet vermektedir. (94)

Yiyecek üretimini ve dağıtım sistemlerini 
güçlendirmek, açlıkla savaşmanın anahtarıdır ve 
insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde veya çevrede ortaya 
çıktıkları her yerde hastalıkların üstesinden gelmeye 
yardımcı olmayı gerektirir. Koronavirüs Hastalığı 
2019 (COVID-19) küresel bir sağlık krizidir ve FAO, 
insanların yaşamı ve geçim kaynakları, küresel gıda 
ticareti, pazarlar, gıda tedarik zincirleri ve hayvancılık 
üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirme ve 
bunlara yanıt verme konusunda rol oynamaktadır. 

FAO; WHO, WFP, IFAD ve OIE ve diğer ortaklarla 
yakın bir şekilde çalışmakta, daha fazla araştırma 
yapmak, devam eden araştırmaları desteklemek 
ve kritik bilgileri paylaşmak için geniş ağlardan 
yararlanmaktadır. COVID-19 yanıtının bir parçası 
olarak FAO’nun öncelikleri şunlardır: 

• Gelişmekte olan ülkelere, salgın 
hastalıklarında nüfuslarının gıda güvenliği ve 
geçim kaynakları üzerindeki etkilerini tahmin 
etmeleri ve azaltmaları için destek olmak, 

• COVID-19’un küresel gıda ticareti ve 
pazarları üzerindeki etkilerini azaltmaya 
yönelik tartışmalara katkıda bulunmak, ve

• Virüsün potansiyel hayvan konaklarını 
belirlemek ve insanlar üzerindeki yayılma 
etkilerini azaltmak için devam eden 
araştırmalarda ülkeleri ve araştırma 
kurumlarını desteklemek. (95)

25 Mart 2020’de BM sistemi, FAO’nun bağışçılardan, 
savunmasız kırsal nüfusun gıda güvenliğini korumak 
için 110 milyon dolar talep etmesini sağlayan bir 
konsolide insani yardım çağrısı başlatmıştır. FAO 
yardımları; karar almayı bilgilendirmek için veri 
toplama ve analizini iyileştirmenin yanı sıra, gelirleri 
ve gıdaya erişimi dengeleyecek ve geçim kaynaklarını 
korumayı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, küçük 
ölçekli çiftçilere ve çobanlara hayvan sağlığı desteği 
ile birlikte tohumlar, aletler, hayvan yemi ve diğer 
girdiler sağlamak anlamına gelir ve böylece aileleri ve 
toplulukları için yiyecek üretmeye ve gelir elde etmeye 
devam edebilirler. Ayrıca, ev beslenmesini iyileştirmek 
ve gelirleri çeşitlendirmek için tohumlar ve ev bahçe 
kitleri, gıda depolama sistemleri ve kümes hayvanları ve 
diğer küçük stokları dağıtılacaktır. Benzer faaliyetler, 
mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için kamplarda 
gerçekleştirilecektir. Sosyal koruma planları kritik 
bir araç olacaktır, FAO mevcut sistemlerin, özellikle 
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ulaşılması zor kırsal alanlarda ölçeklenebilmesinin 
yollarını araştırmak için hükümetler, yerel kuruluşlar 
ve diğerleriyle işbirliği yapmaktadır. Ailelerin 
satın alma gücünü dengelemenin temel yollarından 
biri nakit enjeksiyonu yoluyla olacaktır, böylece 
varlıklarını satmadan kritik hane halkı ihtiyaçlarını 
karşılayabileceklerdir. (96)

SONUÇ

Sonuç olarak DSÖ diğer uluslararası kuruluşlarla 
birlikte, birçok ülkedeki ulusal paydaşı da COVID-19 
pandemisi ile mücadele ve kontrol sürecine dahil 
ederek tıbbi ve insani alanda tavsiyelerde bulunmaktan 
çok daha fazlasını yapmaktadır. Ocak 2020’den itibaren 
günlük yayımladığı durum raporlarıyla, geniş uzman 
uzman ağı vasıtasıyla sağladığı teknik rehberlikle, 
yazılı görsel medya aracılığıyla yayımladığı seyahat 
ve kişisel korunma tavsiyeleri ve kılavuzlarla sahip 
olduğu imkanları topluma ihtiyaç duyulacak bilgileri 
sağlamak için kullanmakta, Dayanışma Müdahale 
Fonu mobilizasyonu ile tedavi ve aşı üretmeye çalışan 
araştırma ağlarına katkı sağlamayı sürdürmektedir. 
Ancak bütün bu iyi niyetli çabalar pandeminin tüm 
dünyayı kısa sürede saran saran hızı karşısında yetersiz 
kalmış ve başlangıcından bu yana aradan geçek bir yıl 
içinde virüs, 222 ülkede yaklaşık 84 milyon konfirme 
vaka ile 1 milyon 840 bin mortaliteye ulaşmıştır. 

“Her ne kadar geleceği şimdiden öngörmek zor olsa 
da yapılan eleştirilere bakıldığında DSÖ’nün süreç 

yönetimindeki performansı, alınması gereken 
uluslararası tedbirler açısından zaman planlamasında 
ve uyarılarda geç kaldığı yönündeki iddialar, pandemi 
sürecinde ağır bedeller ödemiş olan bazı ülkelerin 
başı çekmesiyle, ciddi bir tenkit ve sorgulama 
sürecinden geçirileceğe benziyor. DSÖ’nün tedbirleri 
zamanında açıklamayıp üye devletleri yönlendirmediği 
gerekçesiyle pandeminin salt sorumlusu olarak 
gösterilmesi yerine; yüksek sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyinde olan ülkeler başta olmak üzere, 
açıklanan tedbirlerin alınması ve yükümlülüklerini 
yerine getirmede üye devletlerin ne kadar performans 
gösterdiğinin, retorikte anlatılanla gerek kapasite ve 
altyapı, gerekse hazırlık anlamında pratikte yaşanan 
yetersizliklerin ve kayıpların sorgulanması daha 
rasyonel bir yaklaşım olmalıdır. Kaldı ki DSÖ’nün 
UST kapsamında almış olduğu kararlar her ne kadar 
bağlayıcı olsa da üye ülkelerin cevap kapasitelerinin ve 
sağlık sistemlerinin güçlülüğü nispetinde uygulamada 
yer almakta ve tavsiye kararından farklı bir karşılığı 
bulunmamaktadır. Yaşamakta olduğumuz son pandemi 
süreci bu anlamda ülkeler için çetin bir sınama süreci 
oldu. Yaşanan zorluklar dışında, eksikliklerin tespiti 
ve giderilmesi konusunda ilerisi için acı bir fırsat da 
sunmuş oldu. Bu süreçte ülkelerin insana ve sağlığa 
yaptıkları yatırımlar, sağlık sistemlerinin dayanıklılığı, 
krizler karşısında hazırlıkların etkinlik derecesi ve kriz 
yönetiminin etkinliğinin erken dönem sonuçları ortaya 
çıkmış oldu”. (97)
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PANDEMİDEN ÇALIŞANI KORUMAK: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Giriş

İnsanlık 21. Yüzyılın en büyük küresel salgını ile halen 
karşı karşıyadır. Yüzyıllar boyu milyonlarca kişinin 
hayatına mal olan salgınlar gibi COVID-19 pandemisi 
de sağlık etkileri yanında sosyal ve ekonomik açıdan 
toplumu etkisi altına almış durumdadır. Toplum 
içerisinde etkilenenlerin en başında çalışanlar gelir 
ve çalışanlar pandemilere cevap oluşturmada rolleri 
itibariyle kritik konumdadırlar.

Salgın boyunca, sağlık etkilerinin ve hastalık yükünün 
azaltılmasında ön safta sağlık çalışanları görev 
almaktadır. Kritik alt yapı sektörlerinde ve hizmet 
sektöründe çalışanlar pandeminin sosyal ve ekonomik 
etkilerinin azaltılmasından sorumludurlar. Bunun 
yanında salgından olumsuz etkilenen, dezavantajlı 
(engelli, risk grubunda bulunan, kayıtsız çalıştırılan, 
göçmen) ve işini kaybeden çalışanlar bulunmaktadır. 
Bunun sağlanmasında önleyici-koruyucu bir halk 
sağlığı yaklaşımına ve bütüncül bakış içeren çok 
disiplinli çalışma tarzına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Önleyici koruyucu yaklaşımda, çalışanın hastalıktan 
korunması esastır. Bunun sağlanmasında epidemiyolojik 
araçların kullanımı, halk sağlığı biliminin rehberliği, 
kanıta dayalı bilimsel uygulamaların çoğaltılması, 
karar vericilerin dayanak oluşturmada bilimsel 
uygulamaları göz önünde bulundurması, geri bildirim 
mekanizmalarının açık, sade ve şeffaf olması 
gerekmektedir. Bütüncül yaklaşımda, devlet, çalışan 
ve işverenlerin işbirliği içinde olması ve bir araya 
geldiğinde potansiyel fayda oluşturacak tüm araçlarla 
hareket edilmesi esastır. Bu işbirliğinde,  sosyal diyalog 
ile toplumsal mutabakatın temin edilmesi, önleyici 
yaklaşım modelinden faydalanılması, tüm süreçlerde 
ortaya çıkan iyi uygulama örneklerinin çoğaltılması ve 
yaygınlaştırılması kolaylaştırıcı etkenlerdir. 

COVID-19 pandemi sürecinde işyeri yönetimleri, 
çalışanların ve çalışma ortamlarının sağlığı için, iş 
sağlığı ve güvenliğinin temel ilke ve prensiplerini 
benimsemek ve uygulamak, çalışanların sosyal 
ortamlarını da dikkate alarak ulusal düzeyde belirlenmiş 
tedbirlerin uygulanmasını sağlamak durumundadırlar. 
Alınan tedbirlere rağmen ortaya çıkan durumlarda ilgili 
çalışmaları tekrar etmeli, kritik tehlike noktalarını tespit 
etmeli ve gidermelidirler. Ayrıca işyeri yönetimleri, 
sağlık bakanlığının stratejik planları çerçevesinde 
oluşturulmuş bütüncül sağlık hizmetlerinden (112, 
triaj-filyasyon, birinci basamak, evde bakım hizmetleri, 
alo ruh sağlığı hatları, tütünle mücadele poliklinikleri 

hatları, vb.) çalışanlarını yararlandırmalıdırlar. Kamu 
yetkilileri, işyeri ve çalışanlardan gelen taleplerin teşvik 
edilmesinde ve karşılanmasında gerekli olan altyapı ve 
personel ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

COVID-19 etkisine yönelik halen aşı ve spesifik 
bir tedavinin bulunmayışı, ülkeleri, farklı alanlarda 
alternatif arayışlara ve inovatif uygulamaların hayata 
geçirilmesine sevk etmektedir. Görünen o ki iş yerinde 
çalışma, evden çalışma, esnek mesai gibi alternatiflerle 
ikame edilmektedir. Bu ve benzeri durumların, 
çalışanların sağlığı açısından değerlendirmesi ve ortaya 
çıkabilecek sağlık etkilerinin izlenmesi ve göz ardı 
edilmemesi gerekmektedir.

“Çalışanı Korumak” başlığındaki bu bölümde, bir 
takım hususlara dikkat çekilerek, sosyal ve ekonomik 
etkileri küresel düzeyde olan COVID-19 pandemisine 
cevap sürecinde politika yapıcı, yönetici ve işveren 
konumunda olanlara ve ilgili uzmanlara uygulamaya 
yönelik kaynak oluşturmak amaçlanmıştır.

Temel İSG Hizmetleri ve Uygulama Süreçleri 

İSG hizmetleri, çalışanın çalışma ortamından 
kaynaklanan maruziyetlerinin, meslek hastalıklarının 
ve iş kazalarının önlenmesini, çalışanın sağlığının 
korunmasını, üretim ve işletme güvenliğini sağlamayı 
amaçlar. İSG, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan 
sağlığa zarar verecek ve güvenliği tehlikeye düşürecek 
durum ve davranışlardan korunmayı sağlar. Ayrıca 
iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak ve verimliliği 
artırmak amacıyla sistemli ve kanıta dayalı çalışmalar 
sunar.

Çalışma koşulları içerisinde iş sağlığı ve güvenliği 
temel hizmetlerinin yerine getirilmesi işverenin 
sorumluluğundadır. İSG’ye yönelik planlanan tüm 
faaliyetler, katılımcı anlayış, multidisipliner ve 
bütüncül yaklaşımla yürütülmelidir. 

İSG hizmetleri temel olarak işveren, isg profesyonelleri 
ve çalışanların katılımıyla oluşturulan ekiplerle ve bunu 
sağlayacak araçlarla birlikte; 

• Risk değerlendirmelerini, 
• Acil eylem planlarını, 
• Çalışanların sağlığına ve çalışma ortamlarına 

yönelik çalışan eğitimlerini ve 
• Çalışanın periyodik sağlık gözetimlerini 

kapsar.

Bu çalışmalar beklenmedik durumlarda (COVID-19 
süreci) tekrarlanmak zorundadır. İşyerleri, faaliyet 
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alanlarına göre tehlike sınıflarına ayrılmışlardır. 
Rutin durumlarda tehlike sınıfına göre belirlenmiş 
periyotlarda yapılacak olan İSG faaliyetleri tekrarlanır 
(1).

Pandemi süresince İSG kurallarına dikkat ederek örnek 
olabilecek işyerlerinin iyi uygulama örneği olarak 
ilan edilmesi İSG hizmetlerinin yaygınlaşması ve 
pandemiye cevap oluşturmada fayda sağlayacaktır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinde Risk 
Değerlendirmesi

Risk değerlendirmeleri işyerlerinin faaliyet alanına göre 
belirlenir. Faaliyet alanına göre çalışma ortamlarında 
fiziksel, kimyasal, ergonomik riskler yanında biyolojik 
ve psikososyal riskler söz konusu olabilir. Bu risklerin 

Tablo 1: Biyolojik Etkenler Enfeksiyon Risk Düzeyi Sınıflaması

Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler. 

Grup 2 biyolojik etkenler:
İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, 
ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma 
veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler. 

Grup 3 biyolojik etkenler:
İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike 
oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili 
korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler. 

Grup 4 biyolojik etkenler:
İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike 
oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma 
ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.

 
Kaynak 1 Avrupa Birliğinin 18/9/2000 tarihli ve 2000/54/EC sayılı Konsey Direktifi (4)

COVID-19 etkeninin halen etkili aşısının ve spesifik bir 
tedavisinin bulunamayışı işyerlerinde Grup 4 düzeyinde 
biyolojik risk seviyesi oluşturmaktadır. İşyerleri 
biyolojik etkenden kaçınmada, yapılan işte tehlikeli 
olanı daha az tehlikeli olanla ikame etme amacıyla 
çalışma ortamında risklerin azaltılmasına yönelik ve 
insanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan Grup 
1 seviyesini yakalamak durumundadırlar. Risklerin 
azaltılmasının ve riskten kaynaklanan maruziyetin 
ortadan kaldırılmasının teknik olarak gerçekleşemediği 
durumlarda çalışan için sağlık ve güvenlik yönünden 
yeterli korunmayı sağlayacak şekilde maruziyeti 
azaltan tedbirler şunlardır:
• Çalışan sayısının mümkün olan en az sayıya 

düşürülmesi, 
• Biyolojik etkenin ortamda en düşük düzeyde 

bulunacak ve yayılımının en az olacak şekilde 
düzenlenmesi, 

tespitini, derecelendirilmesini, önceliklendirilmesini, 
ortadan kaldırılamsını amaçlayan tedbirler ve düzeltici 
önleyici faaliyetler yerine getirilir.  Ayrıca yaşanabilecek 
acil durumlara yönelik eylem planı (AEP) hazırlanır. 
İşveren İSG profesyonellerinin desteğini alabilir.

COVID-19 pandemi süreci işyerlerince geçmişte 
yapılmış risk değerlendirmeleri, acil eylem planları, 
çalışanların sağlık gözetimlerini tekrar ele almayı 
gerektirir. Tüm iş yerleri uluslararası biyolojik risk 
seviyelerini (Tablo1) dikkate alarak ve pandemi ile 
mücadelede ulusal düzeyde alınan tedbirleri göz önünde 
bulundurarak çalışmalarını güncellemelidir (2). Ayrıca 
COVID-19 etkeniyle mücadelede yetkili makamların 
süreci kontrol altına almada önermiş olduğu tedbirleri 
yerine getirmelidir (3). 

• Toplu koruma önlemleri ve kişisel koruma 
önlemlerinin alınması,  

• Hijyen önlemlerinin alınması, 
• Biyolojik etkenleri içeren kazalara yönelik 

eylem planı hazırlanması, 
• Atıkların uygun toplanması, depolanması ve 

uygun şekilde iş yerinden uzaklaştırılması, 
• Biyolojik etken taşımalarının güvenli 

yapılmasının sağlanması, 
• Çalışma ortamı için uygun dekontaminasyon ve 

dezenfeksiyon yöntemlerinin belirlenmesidir.

Bu çalışmalar sırasında ulusal otoriteler tarafından 
yayımlanmış işyerlerine özel hazırlanmış güncel 
rehberler esas alınmalıdır (5). 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Kişisel 
Koruyucu Donanım Kullanımının Önemi

İş sağlığı ve güvenliği temel esaslarında riske yönelik 
alınması gereken tedbirler;

a) riskin ortadan kaldırılması,  
b) riskin kaynağında kontrol altına alınması, 
c) güvenli çalışma düzenlemeleri dahil olmakla çeşitli 
yollarla riskin en düşük seviyeye indirilmesi, ve 
d) risk, varlığını sürdürüyorsa kişisel koruyucu donanım 
(KKD) kullanımının sağlanması prensipleri sırayla ele 
alınmalıdır (6). 

Kişisel koruyucu donanım (KKD) kontrol önlemleri 
almada en son çaredir. Ancak risk ve tehlikeler 
tamamen ortadan kaldırılamadığında veya yeterince 
sağlanamadığında KKD’lerin kullanımı şarttır ve 
KKD kullanımı çalışanların korunmasında en önemli 
tedbirlerden biridir. Faaliyet alanına ve yapılan işe göre 
uygun seçilmiş KKD’nin doğru bir şekilde giyilmesi 
ve çıkarılması gerekir. Biyolojik etkenle mücadelede, 
etkenin bulaş kontrolünde bu davranış önemli bir 
faktördür (7). 

Çalışanlarla birlikte COVID-19 pandemisine cevapta 
toplumu da içine alan en önemli koruyucu önlemlerden 
biri maske kullanımı olmuştur. İşyeri yönetimleri, rutin 
çalışma ortamında pandemi kontrolünün sağlanması 
amacıyla maskelerin, teminini ve çalışanlarca doğru ve 
etkin kullanımını sağlamalıdır. Tıbbi maske yanında 
sağlık personelinin korunması amacıyla eldiven, 
önlük, N95/FFP2 maske (aerosol işlem sırasında), yüz 
koruyucu, gözlük, sıvı sabun, alkol bazlı el antiseptiği, 
hasta bazında ihtiyaç duyulursa; tulum, bone, ayak 
koruyucu kullanmalıdır (8). KKD’lerin kullanım sonrası 
bertaraf işlemleri, tekrar kullanımı mümkün olanların 
uygun saklanması, temizliği, yıpranmış olanların tamir 
edilmesi ve değiştirilmesi gerekir. Ayrıca KKD’lerin 
yeterince ve devamlılığının sağlanacak şekilde temini 
ve çalışana kullandırıldığı belgelendirilmelidir.

Kişisel Koruyucu Donanımların Sekonder Sorunları

KKD’ler uzun süren bakım aralıklarına bağlı riskleri, 
riskli temaslar sonucu olası bulaşın engellenmesinde 
sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasında 
önemli rol oynar. Diğer taraftan KKD’ler çalışanın 
çalışma konforunu olumsuz etkilemektedir. Örneğin, 
COVID-19 enfeksiyonu olan hastaları tedavi eden sağlık 
çalışanları arasında önleme tedbirleri ile ilişkili kutanöz 
komplikasyon insidansı arasında yüksek bir ilişki 

bulunmuştur. Çinde 3. Basamak sağlık kurumlarının 
özellikle COVID-19 ile ilk karşılaşan ön cephe sağlık 
çalışanları arasında yapılan çalışmada KKD (N95 
maske, gözlük, yüz siperi ve çift eldiven katmanı) 
tedbirlerine bağlı cilt hasarı prevalansı, % 97,0 (526, 
n=542) bulunmuştur. Burun köprüsü, eller, yanak 
ve alını etkileyen bölgelerde kutanöz lezyonlar tespit 
edilmiştir.  Atopi, kış mevsimi, düşük nem, el yıkama 
sıklığı, ıslak çalışma, eldiven kullanımı ve çalışma 
süresi, sağlık personeli arasında el dermatiti için önemli 
risk faktörleridir. Lateks içermeyen eldivenler birçok 
sağlık kurumunda, kliniklerde standart kullanımı 
yaygındır. Düşük seviyeli tahriş edici maddelere 
tekrar tekrar maruz kalmayı azaltma çabaları mesleki 
cilt hastalıklarını azaltma potansiyeline sahiptir. 
Sonuç olarak koruyucu ekipmana bağlı cilt hastalığı 
prevalansı yüksektir basit müdahaleler, hastalığı olan 
hastaların bakımı için hayati önem taşıyan işgücünün 
korunmasına yardımcı olabilir (9).

KKD’lerin olumsuz etkilerine diğer bir örnek baş 
ağrılarıdır. Geçmişte yaşanan SARS salgınında edinilen 
tecrübelerden biri Singapur’da üçüncü basamak 
bir hastanede yüksek riskli alanlarda çalışan sağlık 
çalışanlarının çoğunda KKD’lerle (Gözlük ve N95 
maske) ilişkili baş ağrısı ve önceden var olan baş ağrısı 
bozukluklarında alevlenmeler (158 kişiden 128’inde (% 
81.0)) görülmüştür (10). KKD’lerin bantlar ve kayışların 
etkisi ile oluşturmuş olduğu mekanik etkileri yanında 
solunum güçlüğü oluşturduğu da bilinmektedir (11).

KKD’lerin kullanıcıya uygun tasarlanması ve kullanımı 
ile ortaya çıkabilecek sorunların yakından izlenmesi ve 
giderilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Eğitim ve 
Farkındalık

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları bütüncül bir süreçtir 
ve sosyal diyalog gerektirir. Tarafların (devlet, çalışan 
ve işveren) sosyal diyalogla sağladıkları mutabakatı, 
uluslararası çalışma standartlarına dayalı olarak 
işyerlerinde yerine getirilmesi ve İSG hizmetlerinin 
önceki durumuna göre daha da iyileştirmesi 
hedeflenir. İşveren, işyerinde çalışanların uygun ve 
yeterli eğitim almalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu 
sayede iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hayata 
geçirilmesi kolaylaşır. Eğitim faaliyetinin ne kadar 
karşılık bulduğunun önemli bir indikatörü çalışanların 
görüşlerinin alınmasıdır ve işverenler bu konuda teşvik 
edici ve cesaretlendirici olmalıdır (12). 

281



PANDEMİDEN ÇALIŞANI KORUMAK: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Eğitim, olası sağlık risklerini, maruziyeti önlemek 
için alınacak önlemleri, hijyen gereklerini, koruyucu 
donanım ve giysilerin kullanımını ve giyilmesini, 
herhangi bir olay anında ve olayların önlenmesinde 
çalışanlarca yapılması gereken adımları içermelidir. 
Çalışanın rutinde alması zorunlu temel iş sağlığı 
eğitimleri yanında yapmış olduğu işe özgü eğitimler de 
önemlidir. Mümkünse iş başı eğitimleri dâhil uygulamalı 
olarak bu eğitimler gerçekleştirilmeli ve yapılan 
işlemler kayda alınmalıdır. Bu eğitimlerde çalışanların 
hem kendi sağlığı hem de çalışma ortamındaki diğer 
çalışma arkadaşlarının sağlığı için birbirlerine karşı 
uyarı yapabilme ve iletişim kabiliyetleri artırılmalı ve 
bu, yönetim tarafından desteklenmelidir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Çalışanın 
Sağlık Gözetimi

İşyerlerinin en önemli kaynaklarından biri çalışanlarıdır. 
Çok dikkatli ve titiz bir yönetim gerektirir. Hastalık, 
sakatlık ve ölümlere bağlı iş gücü kayıplarının, çalışma 
ortamlarında oluşturacağı olumsuz etkiler pandemi 
ile mücadeleyi ve pandemiye cevabı ciddi şekilde 
aksatabilir. Özellikle 7 gün 24 saat hizmet veren 
sağlık sektöründe COVID-19’dan kaynaklanan sağlık 
çalışanlarının hastalık ve can kayıpları geride bıraktığı 
sağlık çalışanlarında motivasyon kaybına, çalışmadan 
kaçınmaya ve buna bağlı dikkatsizlik ve iş kazalarına 
sebebiyet verebilir. Bu tür durumların oluşmaması için 
yöneticilerin çalışanlarına karşı sorumluluk alması ve 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uymaları 
ve birbirleri arasında hakkaniyet ilkesi içinde olmaları 
sağlanmalıdır. 

Çalışma ortamı için yapılan risk değerlendirmesi, özel 
koruma önlemleri alınması gereken çalışanları tanımlar. 
Temel İSG hizmetlerinin en temel faaliyetlerinden 
biri çalışanların tekrarlanan sağlık gözetimleridir. Bu 
gözetimlerde maruziyetinden şüphe edilen çalışan 
ve maruz kalabilecek diğer çalışanlarla birlikte 
sağlık taraması yapılır ve bu kayıtlar maruziyetin 
sona ermesinden sonra en az onbeş yıl saklanır. 
Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen 
biyolojik etkenlere maruziyet, eldeki bilgi ve verilere 
göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar 
teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik 
etkenlere maruziyet, hastalığın gelişmesinden önce 
uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan 
biyolojik etkenlere maruziyet, tedaviye rağmen uzun 
süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan 
bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik 

biyolojik etkenlere maruziyet, uzun süreli ciddi hasar 
etkenlere maruziyet durumlarında kayıtlar kırk yıl 
saklanır. Her bir çalışan için alınması gereken koruyucu 
ve önleyici tedbirlerle ilgili öneriler işyeri hekimince 
verilir. Mesleki maruziyet sonucu oluşan hastalık ve 
ölümler ilgili otoritelere bildirilmelidir (13). Çalışanların 
sağlık gözetimi işe girişte işe uygunluk ile başlar. İşyeri 
yönetimleri işe girişte yapılacak faaliyete göre çalışanın 
uygunluğunu değerlendirmeli, özel koruma önlemi 
alınması gereken personelin envanterini tutmalı ve 
sürekli güncellemelidir. Özel koruma gerektiren çalışan 
aynı zamanda işyerinin sürekliliğinin sağlanmasında da 
kritik rol oynar. 

Çalışanın Sağlığı Yönüyle COVID-19 Pandemisi

ILO ve iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan 
kurumların dâhil olduğu ulusal ve uluslararası 
kuruluşların İSG hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik 
birçok faaliyetleri yanında çalışanın sağlığını korumaya 
yönelik faaliyetleri de dikkat çekmektedir. 

DSÖ bünyesinde çalışanın sağlığını teşvik eden 
faaliyetler ve uygulamalar, ilgili kurumlarla eş güdümlü 
olarak yürütülmektedir. DSÖ, 60. Asamblesinde; 
• Çalışanların sağlığı ile ilgili politika araçlarını 

tasarlamak ve uygulamak, 
• İşyerinde sağlığı korumak ve teşvik etmek, 
• İş sağlığı hizmetlerinin performansını ve 

erişimini  artırmak, 
• Eylem ve uygulama için kanıt sağlamak ve 

iletmek, 
• Çalışanların sağlığını diğer politikalara dâhil 

etmek hedeflerinin yer aldığı küresel eylem 
planını ilan etmiştir (14).

Bu kapsamda Dünya’da hastalık yükünün önemli bir 
bölümünü oluşturan bulaşıcı olmayan hastalıklarla 
mücadele kapsamında planlanan tüm çalışmalar 
işyerlerini ve çalışanları içine almak durumundadır. 
Çalışanların, bulaşıcı olmayan hastalıklarla 
mücadelenin temel ilkelerine ve sağlığı teşvik eden 
uygulamalara dikkat etmesi, COVID-19 etkenine karşı 
kişinin direncini artırmasına da katkıda bulunmaktadır.
Diğer taraftan pandemi ile mücadelede bir önlem gibi 
görünen ve sonuçları çalışanların uzaktan çalışma 
olanaklarından yararlanabileceğini gösterse de 
uzaktan çalışmanın sağlık riskleri (uzaktan çalışma 
yoğunluğuna göre obezite, alkol kötüye kullanımı, 
fiziksel hareketsizlik ve tütün kullanımı) ele alınmalı 
ve buna yönelik tedbirler planlanmalıdır. 
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Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadelede önemli yeri 
olan beslenme, uyku, fiziksel aktiviteler COVID-19 
pandemisine cevapta ve çalışanın sağlığının 
korunmasında immün sistem destekleyiciler arasında 
yer almaktadır. Ayrıca araştırmalar obezitenin 
COVID-19 etkilerini artırdığını göstermektedir (15).

Sigara içmek, COVID-19 pozitif vakalarda hastalık 
ilerlemesi açısından ondört kat riskli bulunmuştur (16).  
İşyerleri türün ve tütün ürünlerinin kullanımının 
azaltılması konusundaki faaliyetlerine COVID-19 
pandemisine cevapta daha etkin bir şekilde devam 
etmelidir. Bunun için ulusal düzeyde hizmet veren 
kliniklerden destek alınabilir. Ulusal otoritelerde tütün 
ve tütün ürünleri ile mücadelede COVID-19 pandemi 
sürecini fırsat olarak kullanmalıdır (17).

COVID-19 Pandemisinin Çalışan Üzerinde Etkisi 
ve Çalışanın Sağlığının Korunması

İnsanoğlu yüzyıl önce olduğu gibi 21. Yüzyılda da 
solunum yolu hastalıklarının kitlesel yayılımı ve etkisi 
altındadır (18). Sağlık işgücü, toplulukların ve sağlık 
sistemlerinin doğal veya insan kaynaklı tehlikelerin 
yanı sıra ilgili çevresel, teknolojik, biyolojik 
tehlikeler ve risklerden kaynaklanan felaketlere karşı 
dayanıklılık kazanmasında hayati bir role sahiptir. 
Sağlık sistemlerinin sadece sağlık çalışanları ile çalışır 
olacağından istihdama yatırım sürdürülmelidir (19).

COVID-19 pandemisine cevap sürecinde ön cephe 
çalışanı olan sağlık çalışanlarını ayrıca ele almak 
gerekir. COVID-19 pandemisinde çalışanı daha çok 
korumak gerekir (20). Diğer taraftan sağlık çalışanları 
potansiyel olarak COVID-19 etkeni ile artmış 
enfeksiyon riski altındadır ve savunmasız hastalara bu 
etkeni iletebilir. 

Sheffield Eğitim Hastaneleri NHS Foundation Trust, 
Birleşik Krallık’taki personel testlerinin sonuçlarına 
göre, 16-29 Mart 2020 arasında 1.533 semptomatik 
sağlık çalışanı test edildi, bunların 282’si (% 18) 
COVID-19 için pozitifti. Yapılan testler salgın sırasında 
personel seviyelerini izlemek için çok önemli bir 
stratejidir (21). Wuhan, Çin’de (11 Şubat 2020 itibariyle) 
onaylanmış COVID-19 vakalarının % 4 ‘ü (n=1716 
vaka, toplam 44672 vakadan) sağlık çalışanlarını 
kapsamaktadır (22). İtalya’da (22 Mart’a kadar) 4824 
sağlık çalışanı enfekte olmuştur (toplam vakaların 
% 9’u) (23). Türkiye’de 29 Nisan 2020 tarihi itibariyle 
onaylı vakaların yaklaşık %6.5’i (7428, n=117589), 02 
Eylül 2020 tarihi itibariyle onaylı vakaların %10.9’u 
(29.865, n=273301) COVID-19 ile enfekte sağlık 

çalışanı olduğu tespit edilmiştir (24). COVID-19 
pandemisine cevap oluşturmada eczane çalışanları da 
ön safta yer almaktadır. Eczane çalışanları ilaç, aşı, 
KKD ve tıbbi malzeme tedarikindeki etkisinin yanında 
toplumla yakın ilişkisi göz önüne alınarak halk sağlığı 
ekipleriyle yakın çalışmalıdır (25). 

COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık dışı diğer 
çalışanları da faaliyet alanlarına ve yaptıkları işe göre 
ayrıca ele almak gerekir. Ekonominin sürekliliğinin 
sağlanmasında çalışma ortamlarının güvenliği ve 
çalışanların sağlığı kritik öneme sahiptir. Pandemi 
sürecinde sağlık çalışanları kadar toplumun 
ihtiyaçlarına hizmet eden meslek gruplarının ve kritik 
alt yapı sektörlerinin dikkatle ele alınması ve takip 
edilmesi salgın mücadelesinin başarısını etkileyecektir. 
Örneğin Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CİSA)’nın 
16 kritik alt yapı sektörü (Şekil 1).

Şekil 1: Temel Kritik Altyapı Çalışanları

Kaynak 2: CISA https://www.cisa.gov/identifying-critical-

infrastructure-during-COVID-19 sayfasından Türkçeleştirilmiştir.(26)

ABD’da çalışanların enfeksiyona veya hastalığa 
maruz kalma yükünü tahmin etmek amacıyla yapılan 
bir çalışmada maruz kalan işçilerin çoğunluğu 
sağlık sektöründe istihdam edilirken, diğer meslek 
sektörlerinde de maruz kalan işçilerin yüksek oranda 
bulunduğu tespit edilmiştir. Bunlar arasında koruyucu 
hizmet meslekleri (örneğin polis memurları, ıslah 
memurları, itfaiyeciler), ofis ve idari destek meslekleri 
(ör. Kuryeler ve postacılar, hasta servis temsilcileri), 
eğitim meslekleri (örneğin okul öncesi ve gündüz 
bakım öğretmenleri), toplum ve sosyal hizmetler 
meslekleri (toplum sağlığı çalışanları, sosyal hizmet 
uzmanları) yer almaktadır. Bu çalışan gruplarının 
korunması aynı zamanda hizmet verdikleri toplumun 
korunması açısından kilit rol oynar. Faaliyet alanlarına 
göre enfeksiyon veya hastalığa maruz kalabilecek 
meslekleri anlamak, işyeri müdahale planlarını 
önceliklendirmeyi sağlaması yanında risk yönetimi, 
risk azaltma stratejilerini belirlemede ve çalışanlarla 
iletişimin planlanmasında önemlidir (27).
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İşyerinde Psikososyal Destek 

Amerika’da yapılmış bir çalışmada salgın sırasında 
evden çalışması zor olan meslek gruplarının (sağlık, 
imalat, perakende ve gıda hizmetleri dâhil) % 75 
(108.4 milyon çalışan) oranında olduğu ve özellikle 
düşük ücretli çalışanlardan oluştuğu tespit edilmiştir. 
Bu durumun ülkede stres ve iş güvensizliği ile birlikte 
psikososyal sorunları artıracağı belirtilmiştir (28).

COVID-19 pandemisi ile mücadelede şüphesiz en kritik 
meslek grubu sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanlarında 
fiziksel (UV, sıcaklık, gürültü, vb.), kimyasal ve 
biyolojik maruziyetler yanında psikososyal risklerde öne 
çıkmıştır (29). Sağlık çalışanlarında enfeksiyon riskinin 
yüksek olması psikososyal sorunları artırmaktadır. 
Genel çalışan popülasyonunda da geçmiş salgınlarda 
psikososyal sorunların arttığı görülmektedir. Buna, iş 
kaybetmenin, aşırı çalışma gibi ekonomik kaygıların 
ve kendi ve yakınının sağlık bakım ihtiyaçlarının 
neden olduğu görülmüştür. Yine bu süreci yönetmek 
amacıyla acil ve uzun vadeli stratejiler geliştirilmeli, 
bireysel, işyeri ve toplum düzeyinde sosyal destek 
programlarından ve gönüllü kuruluşlardan yararlanarak 
düzenlemeler yapılmalıdır (30).

COVID-19’un sağlık personeli ve genel halk üzerindeki 
psikolojik ve zihinsel etkisi başlıklı 17 ülkenin yer 
aldığı 162.639 katılımcıyı temsil eden 62 araştırmanın 
(19’u sağlık çalışanları, 36’sı toplum ve 7’si hastalar 
üzerinde) sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz 
çalışması sonucunda toplanmış kaygı ve depresyon 
prevalansı sırasıyla % 33 (% 95 güven aralığı:% 28-
38) ve % 28 (% 23-32) olarak bulundu. Kadın olmak, 
hemşire olmak, sosyoekonomik durumu düşük olmak, 
COVID-19 ile yüksek temas riski ve sosyal izolasyon 
yaygın risk faktörleri arasında tespit edilmiştir. Çalışma 
sonucunda yeterli tıbbi kaynağa sahip olmak, güncel 
ve doğru bilgi almak ve önlemleri almak ise koruyucu 
faktörler olarak dikkat çekmiştir. Ağır psikolojik 
probleme sahip yüksek riskli populasyonlar üzerinde 
psikolojik müdahalelerde bulunulmalıdır (31).

COVID-19 sürecinde, stres ve kaygının artmasına 
katkıda bulunabilecek risk grubunda olmak (65 yaşın 
üzerindeki insanlar, kronik solunum yolu hastalıkları, 
kardiyovasküler hastalıklar, diyabetliler, kanser 
tedavisi gören insanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış 
olanlar) veya risk grubunda olanlarla yaşamak, evde 
izole olmak, sürekli bilgiye boğulmuş olmak, salgının 
bitişi ile ilgili belirsizlik, iş ve gelir kaybetme korkusu, 
geçicide olsa iş kaybetme, çalışan anne babalara ve 

bakıcılara eğitime ara verilmesi sonucu artan baskı, 
devamsızlığa ve kritik sektörlerde artan talebe bağlı 
artan iş yükü, yaş ve yasla başa çıkma gibi korku ve 
endişenin ortaya çıkmasında etki eden faktörler dikkate 
alınarak müdahaleler planlanmalıdır (ILO, 2020). İşyeri 
yönetimlerince çalışanın yakınlarına (ebeveyn, çocuk) 
ait tedirginliği COVID-19 pandemi süreçleri dikkate 
alınarak daha yakından takip edilmelidir.

İşyerlerince önemli risk etkenlerinden biri olan 
psikososyal faktörlere yönelik risk değerlendirmesi 
COVID-19 pandemi sürecinde de çalışanlara 
uygulanmalı ve gerekli destek sağlanmalıdır. Küçük ve 
orta işletmelerin kapasiteleri göz önünde bulundurularak 
kamunun psikososyal destek birimlerinin tanıtımı 
artırılmalı ve gerekli yönlendirmeler işyerlerince 
yapılmalıdır. Çalışanlar arasında COVID-19 
pandemisinde riskli olduğu belirtilmiş kronik 
hastalara ve engelli çalışanlara yönelik düzenlemeler 
takip edilmeli tedbirlere uyulmalıdır. İşyerleri, 
çalışanlarını ulusal düzeyde hizmet veren merkezlere 
yönlendirebilirler  (32). 

COVID-19 Pandemisinde İş Süreçlerinin 
Devamlılığının Sağlanması 

Çalışanın Sağlığının Korunmasında Risk iletişimi

İşyeri yönetimleri, çalışanların pandemi ile ilişkili stres 
ve kaygıyı azaltmalarına:
• Çalışanlarla açık, düzenli ve doğru iletişim 

kurarak, 
• Temel soruları cevaplamak için spekülasyonu 

arındırarak, 
• Gerekli olan bilgileri sağlayarak, 
• Çalışanlara, pandemiye cevap oluşturmada 

mümkün olduğunca hazırlıklı olmaları için 
işyerinin neler yaptığının güvencesini vererek,

• Çalışanların desteğe ihtiyaç duymaları 
veya bunalmış olmaları durumunda kime 
başvuracaklarını bilmelerini sağlayarak,

• Çalışanları, haberlere, medyaya ve sosyal 
medyaya sürekli maruz kalma endişe, stres veya 
paniğe yol açabileceği veya yükseltebileceği için 
medya kullanımını sınırlamaya teşvik ederek,  

• Ulusal bir sağlık kurumunu ve DSÖ gibi 
sadece birkaç yetkili kaynağı takip ederek 
bilgilendirilme mekanizmasını kurarak, 

• Merhamet esaslı bir liderlik kültürü oluşturarak,
• Çalışanları akıl sağlığı ve refahıyla ilgili bilgi ve 

tavsiye kaynaklarına yönlendirerek çalışanların 
pandemi ile ilişkili stres ve kaygıyı azaltmalarına 
yardımcı olabilirler (33).
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COVID-19 Pandemisinde Kritik Altyapı Sektörleri 
ve Kilit Çalışanlar

Özellikle işlevsel özelliği olan kritik alt yapı 
endüstrilerinin (acil hizmetler, baraj, bilgi teknolojileri, 
devlet tesisleri, enerji, finansal hizmetler, gıda 
ve tarım, iletişim, kimya, kritik imalat, nükleer 
reaktörler, malzemeler ve atık, sağlık ve halk sağlığı, 
savunma sanayi, su ve atık su sistemleri, ticari 
tesisler, ulaşım sistemleri) benzeri görülmemiş 
zamanlarda faaliyetlerine devam etme konusunda özel 
sorumlulukları vardır. Bu devamlılık hem halk sağlığı 
hemde toplum refahının devamı açısından hayati önem 
taşır. Ulusal düzeyde belirlenmiş ve önceliklendirilmiş 
kritik alt yapı sektörlerinin COVID-19 etkileri 
açısından sektöre özel eylem planları güncellenmeli ve 
kilit çalışanları belirlenmelidir (26). 

İşyerlerinde Sürveyans ve İzleme Sistemleri

Çalışanlara ait sağlık gözetimlerinin, periyodik olarak 
değerlendirilmesi, pandemi süresince risk grubunda olan 
çalışanların belirlenmesi, bu çalışanlara yönelik alınan 
tedbirlere uyulup uyulmadığının takibi işyeri yönetimi 
ve ekibinin sorumluluğundadır. İşyerlerinde tüm bu 
süreçlerin kontrolünü kolaylaştırmak ve yaşanabilecek 
aksaklıklara karşı bir izleme sistemi oluşturulmalıdır. 
Bu sistem ulusal bilgi ağları ile entegre edilmelidir. 
Aynı zamanda ulusal sistemlerin halen yaşanmakta 
olan pandemiden edindiği tecrübelerin kalıcılığı ve 
gelecekte yaşanabilecek pandemilere hazırlıklı olma 
yönünden geliştirilmesi, işyerleri ile entegre edilmiş 
olması pandemi süreçlerinin etkinliği ve pandemiye 
cevapa hızlı cevap verebilme kabiliyeti açısından 
önemli bir fark oluşturacaktır. 

İşyeri yönetimleri, çalışma ortamlarındaki risk 
düzeylerini, kritik tehlike noktalarını belirlemek ve 
uygulanacak uygun kontrol önlemlerini almak için ulusal 
ve uluslararası hazırlanmış planlama kılavuzlarından 
faydalanabilirler. Türkiye örneğinde; 2009 yılında tüm 
dünyanın yaşadığı H1N1 grip pandemisi daha ortaya 
çıkmadan pandemiye hazırlık rehberi olarak Pandemik 
İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı (2006) hazırlanmış 
ve 2019 yılında güncellenmiştir (2). COVID-19 salgın 
koşulları değiştikçe, virüs bulaşması ve etkileri 
hakkında yeni bilgiler de dahil olmak üzere ek rehberlik 
desteği gerekebilir (34). Bunun için meslek örgütleri ve 
ulusal otoritelerden gereken destek sağlanmalıdır (35). 

Güvenilir Bilgiye Ulaşmak ve İşyerlerinde Kanıta 
Dayalı Uygulamalar

İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan kişilerin, 
mesleki risklerin önlenmesini, sağlık ve güvenlik 
konularında bilgi alışverişinde nitelikli kaynaklara 
ulaşmasını ve bu tür kaynakları nasıl kullanacağını 
bilmelidir. Bugün birçok bilgiye çevrim içi ağlar 
üzerinden ulaşmak kolaylaşmıştır. Ancak bu ortamların 
etkin kullanımına olanak sağlayan araçlar kullanmak 
güvenilir bilgiye ulaşmaya katkı sağlayacaktır (36). 
Diğer taraftan COVID-19 süreci sadece ulusal değil 
küresel düzeyde birlikte mücadele gerektirir. Bilginin 
çoğalmasıyla kontrolsüz infodemiye (yanlış bilgi) 
karşı en önemli cevap ve yol haritası yine kanıta 
dayalı bilimsel uygulamaların kendisidir. Ortaya çıkan 
bilimsel yayınların açık kaynak paylaşımı bilgiye 
ulaşımı ve bilginin kullanımını kolaylaştırırken aksi 
durumun pandemiye cevapı geciktirdiği ve engellediği 
bilinmelidir.

İşyerlerinde Sosyal İzolasyon

COVID-19 pandemi sürecinin en önemli tedbirlerinden 
biri, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla toplu 
yapılan organizasyonların ertelenmesidir. Toplumun 
moral düzeyini etkileyen aynı zamanda sosyal ve 
ekonomik yönden etkisi olan bir araya gelmelerin 
normale dönmesi bir risk değerlendirme sürecinden 
geçirilerek ve etki azaltma stratejilerinden faydalanılarak 
uygulanmalıdır. İşyerleri bir araya gelmeye yönelik 
toplantılarını titizlikle ele almalı ulusal otoritelerin 
gevşetme-sıkılaştırma politikalarını yakından takip 
etmelidir (37). İşyerleri, işin gerekliliklerine göre 
yapılacak toplantılarını bilgi ve teknolojik alt yapılardan 
yararlanarak ikame edebilirler.

Ev İçi Pandemi Yönetimi

Dünyada COVID-19 mücadelesinde toplumsal 
farkındalık için “Evde Kal” sloganı birçok ülke 
tarafından kullanılmış ve geniş kabul görmüştür. 
Ülkeler ara ara sosyal izolasyonu sağlamak, pandemi 
pikini geciktirmek amacıyla sokağa çıkma yasağı 
uygulayarak evde kalmayı zorunlu hale getirmişlerdir. 
Dolayısıyla, 65 yaş üstü yaşlılar, kronik hastalar, 
bulaştırıcı ve korunmaya muhtaç 18- 20 yaş altı gençler, 
iş yeri faaliyetine ara verilen ve esnek mesai uygulayan 
çalışanlar evde kalma uygulamasına katılmışlardır. 
Birçok çalışan zorunlu veya tedbir amacıyla evde 
kalanlarla doğrudan veya dolaylı olarak temas riski ile 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Çalışma ortamlarından 
bir takım maruziyetlerin eve taşınması iş sağlığı ve 
güvenliği alanının önemli bir konusu olmakla birlikte
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biyolojik riskler bunun önemli örneklerini 
oluşturmaktadır. COVID-19 pandemisinde etkenin 
çalışma ortamından alınarak eve taşınması yanında 
etkenin doğası gereği tersi durumda söz konusu 
olabilmektedir. İş sürekliliğini olumsuz olarak etkileyen 
bu durumun iş yerlerinde alınacak tedbirler yanında “ev 
içi pandemi yönetimi”  olarak ele alınması, bu konuda 
farkındalığın artırılması, ev-iş arası tüm süreçlerin 
kontrolü (ulaşım, servis dahil), çalışanın evde ve 
sosyal ortamında olan ilişkileri de dikkatle incelenmesi 
gerekir. Kronik hastalığı ve risk grubu olmasına bağlı 
evde kalan çalışanların işe dönüşleri ayrıca bir planlama 
gerektirir. Bu süreçte ayrımcılığa ve damgalamaya 
fırsat vermeden ve iş kaybına sebebiyet vermeden 
psikososyal riskler göz önünde bulundurulmalı ve işe 
dönüş sağlanmalıdır.

Evde Bakım Yapan Çalışanlar

Ulusal düzeyde birçok ülke hastane ortamına daha 
az ihtiyacı olan ve bakım kalitesini artırarak yaşam 
kalitesini ve süresini uzatmayı amaçlayan hastalarına 
yönelik evde bakım hizmet birimlerini oluşturmuşlardır. 
Şüphesiz bu birimler pandeminin etkisinden dolayı 
daha da önemli hale gelmişlerdir. COVID-19 etkeni 
açısından risk grubunda olup hastane hizmetlerinden 
acil durumlar dışında faydalanması sakıncalı olan 
kişiler için evde bakım hizmetleri önemli role 
sahiptir. Diğer taraftan evde bakım yapan çalışanların 
COVID-19 etken pozitifli hastalarla teması sonucu 
enfekte olmaları da mümkündür. Bu alanda görevli 
kişilerin önleme koruma tedbirlerine azami dikkat 
göstermeleri gerekir (38). COVID-19 pandemisinde 
önemli korunma tedbirlerinden biri olan evde izolasyon, 
hastane ortamlarının risklerinden hastaları korumak ve 
sağlık personeli maruziyetini en aza indirmek amacıyla 
evde bakım uygunluğu olan hastaların belirlenmesi, 
evin izolasyon koşullarına uygun olup olmadığı, evde 
bakım uygulanan veya uygulayan kişinin yapması 
gerekenlere yönelik rehberler hazırlanmıştır (39). Bu 
tür rehberlerde ev içi kronik ve risk grubunda olan 
kişilerin bakım kalitesi de dikkate alınarak geçmiş 
pandemilerde olduğu gibi COVID-19 pandemisine 
özel ulusal düzeyde rehberler geliştirilebilir (40). Bakım 
gerektiren çalışan yakınlarının, yararlanabileceği ulusal 
hizmetlerin bilinmesi çalışanlar arasında endişelerinin 
giderilmesinde olumlu etki oluşturacaktır.

Ergonomik Tedbirler ve İnovatif Çalışmalar

Ergonomi bilimi insan ve yaptığı işin birbirine uyumlu 
hale gelmesini amaçlar. Çalışanın sağlığını korumak, 

iş kazalarını önlemek, işin tekrarlanmasına bağlı 
aşınmaları önlemek için kanıta dayalı uygulamalardan 
yararlanarak çalışan ve çalışma ortamına yönelik 
fayda üretir. Bunun sonucunda birçok yenilik ve 
uygulamada gün yüzüne çıkar.  İnovasyon yenilik 
manasında kullanılan mevcut problemleri yeni fikirler 
ile  birleştirerek, katma değeri yüksek sonuç almak 
amaçlı yapılan çalışmalardır. 

COVID-19 pandemisine cevapta işyeri sürekliliğinin 
sağlanmasında ve toplumun sosyal taleplerinin 
devamlılığında alternatif çözüm arayışlarına talebi 
artırmıştır ve halen artırmaya devam etmektedir. 
COVID-19 pandemisinde ülkeler esnek mesai 
uygulamaları ile evden çalışma modelleri 
uygulamışlardır. Salgının devam etmesi veya sosyal 
mesafenin sürdürülmesi zorunluluğu gelecekte uzaktan 
çalışma programlarına ihtiyacı artıracaktır. 

Tele-Tıp uygulamaları hem çalışanı pandemi  
etkilerinden korumak hem de risk grubunda olan 
bireyleri takip etmek açısından geliştirilebilir (41).
Toplumla teması olan çalışma ortamlarında şeffaf 
bariyer uygulaması, elin ağıza ve yüze götürülmesini 
engellemeye yönelik erken uyarı sistemleri (42), 
Nanoteknoloji sayesinde yüzeylerde ve hava filtrelerinde 
oluşturulan antibakteriyal ve antiviral etki gösteren 
bariyerler alternatif olarak değerlendirilmektedir (43).

COVID-19 Pandemisinde Meslek Hastalıkları ve İş 
Kazalarının Yönetimi

Çalışanlar mesleki maruziyetler, çalışma ortamlarının 
riskleri sonucu meslek hastalıkları ve iş kazaları ile 
karşılaşabilmektedirler. DSÖ’nün Mart ayında küresel 
pandemi ilan etmesi sonucunda COVID-19 hızla 
tüm ülkelere yayılmış ve çalışanları da etkisi altına 
almıştır. Ülkelerin COVID-19’u meslek hastalığı 
veya iş kazası görüp görmemesi ulusal mevzuatlarına 
bağlıdır. Tazminata esas oluşturacak kanıta dayalı 
bilgi toplamak için uzmanlar COVID-19’a bağlı 
maruziyetleri belirlemek, daha fazla maruz kalma ve 
daha yüksek enfeksiyon riski ile karşı karşıya olan işleri 
belirlemek için araştırmalar yapmaya devam etmek 
durumundadırlar (44). 

Çalışma hayatının en önemli göstergesi meslek 
hastalıkları ve iş kazalarıdır. Çalışma hayatına 
giren bir çalışanın çalışma ortamından ve yaptığı 
işten kaynaklanan kısa veya uzun vadede gelişen 
maruziyetler sonucunda hastalıklar, sakatlıklar ve 
ölümler yaşanabilmektedir. Uluslararası çalışma 
örgütüne (ILO) göre iş kazası, önceden planlanmamış, 
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bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa 
zarar verecek nitelikteki olaylar olarak ifade edilir. 
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) Göre İş Kazası, Önceden 
planlanmamış, çoğu, kişisel yaralanmalara, makinelerin 
ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre 
durmasına yol açan bir olaydır. 

Meslek hastalığının uluslararası tanımında, iş yerinden 
kaynaklanan bir etkenin çalışanın sağlığını etkilemesi 
ve bunun bir neden sonuca bağlanabildiği, ilişkisinin 
ortaya konabildiği hastalık grubunu oluşturmaktadır. 
Ülkelerin bu hastalıklara ait kapalı veya açık 
listeleri mevcuttur. Uluslararası meslek hastalığı 
sınıflamalarında biyolojik etkenleri içine alan hastalık 
gruplarının yer aldığı listede mesleki bulaşıcı hastalıklar 
yer almaktadır (Tablo 2). Grupta yer almayan bulaşıcı 
hastalık, çalışan ile illiyet bağı kurulabildiği ve varlığı 
ispatlandığı takdirde meslek hastalığı olarak kabul 
edilebilmektedir (45). 

COVID-19 pandemi sürecinde COVID-19 etkeninin 
meslek hastalığı mı, iş kazası mı olduğu halen 
tartışılmaktadır. ILO’nun ve ülkelerin iş kazası ve 
meslek hastalığı yaklaşımlarındaki farklar Tablo 3’te 
görülmektedir (46).

Sağlık çalışanları COVID-19 pandemi sürecinde en çok 
etkilenen meslek grubudur. Bazı ülkeler COVID-19 
etkeni ile enfekte olmayı özellikle sağlık çalışanları için 

Tablo 2: Meslek Hastalıkları Grupları

A Grubu Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları 25 alt grupta 67 hastalık
B Grubu  Mesleki cilt hastalıkları 2 alt grupta 2 hastalık
C Grubu Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları 6 alt grupta 9 hastalık
D Grubu Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları 4 alt grupta 30 hastalık
E Grubu Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları 7 alt grupta 12 hastalık

 
Kaynak: Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi (İSGGM, 2015) (45)

Tablo 3: İş Kazası ve Meslek Hastalığı Farkları

İş Kazası Meslek Hastalığı
Aniden veya kısa surede meydana gelir Belirli süre çalıştıktan sonra ortaya çıkar
Tek seferde meydana gelir Tekrarlanan bir sebeple ortaya çıkar
Beklenmedik ve tesadüfidir Farklı işlerde yaygın görülen meslek hastalıktan vardır, tesadüfi değildir
Herhangi bir listesi yoktur, her türlü kaza iş kazası olabilir Meslek hastalıkları listesi vardır, istisnai haller haricindc bu liste dışındaki 

hastalıklar meslek hastalığı kabul edilmez
Çalışma alanında meydana gelmesine gerek yoktur, işveren otoritesi 
altında herhangi bir yerde olabilir

Genel olarak çalışma alanında yapılan iş kaynaklı olarak ortaya çıkar

İşten ayrıldıktan sonra iş kazası geçirmek mümkün değildir, sadece 
işveren otoritesi altında çalışılan zamanda meydana gelebilir

Çalışanın işten ayılmasından sonra da ortaya çıkabilir. Her hastalık için 
işverenin sorumluluk süresini belirleyen "yükümlülük süresi" vardır

Kaynak: Beeck & Broek, 2016; Korkusuz & Uğur, 2016, s. 286; Laurie, 1998, s. 10; Tuncay & Ekmekçi, 2016 (46)

etmektedir. ILO, COVID-19 ve travma sonrası stres 
bozukluğunu meslek hastalığı olarak kabul etmiştir. 
Meslek hastalığı veya iş kazası kabulü engellilik oranına 
göre çalışanlar için tıbbi, tedavi ve bakım giderlerinin 
karşılanması ve gerek görüldüğünde tazminat hakkı 
ortaya çıkarır. COVID-19 pandemi sürecinde sağlık 
personeli kadar sağlık dışı faaliyet alanlarında (Gıda, 
ulaşım, emniyet, taşımacılık) hizmet verenler ve evden 
hizmet veremeyecek sektörler dikkate alınmalıdır (28).

Çalışanda etkenin/maruziyetin meslek hastalığını 
düşündürmesi için; 
• Mevcut bulaş durumunun çalışanın mesleği ile 

ilişki midir? (Örneğin, sağlık çalışanı),
• Bu iş faaliyetinde olmasaydı virüse maruz 

kalım yada bulaş riski olasılığı nedir? 
• Çalışan kişi COVID-19 etken maruziyeti için 

bir kaynak ya da olay tanımlayabiliyor mu?  
(Örneğin COVID-19 pozitif bir hastaya 
müdahale)

• İşyerinde çalışanlar arasında tanı almış başka 
Covid hastası var mı? (Sağlık dışı iş kolları 
için) sorularına cevap aranması gerekir (47).

COVID-19 pandemisinde meslek hastalığı 
değerlendirmesinde çalışanın sadece sağlık kurumunda 
ve sağlık çalışanı olarak görev yapması yeterli değildir. 
Meslek hastalığının doğası gereği maruziyet ilişkisi ve 
maruziyet derecesi (Tablo 4) belirlenmelidir (47). 
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Tablo 4: Sağlık Çalışanının Covıd-19 Hastası İle Temas Durumunun Değerlendirmesi

Sağlık Çalışanının Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) kullanma durumuTemas Riski
Tıbbi maske veya N95 kullanmamış veya N95 
endikasyonu olan durumda tıbbi maske kullanmış Orta
Göz koruyucu kullanmamış Düşük
Eldiven ve önlük kullanmamış Düşük
Tüm KKE'yi uygun şekilde kullanmış Riskli Değerlendirilmez
Tıbbi maske veya N95 kullanmamış Yüksek
N 95 endikasyonu olan durumda tıbbi maske kullanımı Orta
Göz koruyucu kullanmamış Orta
Eldiven ve önlük kullanmamış Düşük
Tüm KKE'yi uygun şekilde kullanmış Riskli Değerlendirilmez

Tıbbi (Cerrahi) maske takılmış 
COVID-19 hastasıyla yoğun temas

Tıbbi maske takılmamış COVİD-ıg 
hastası ile yoğun temas

Kaynak T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 Tanı Rehberi (8)

COVID-19 pandemisinde, yakın temas ve damlacık 
bulaşıcı hastalık oluşmasında temel etkendir. Teması 
olan sağlık çalışanlarının değerlendirilmesinde temas 
edilen hastanın maske takmış veya takmamış olması 
ile temasta bulunan sağlık çalışanının KKD kullanmış 
veya kullanmamış olması risk düzeyini belirlemede 
etkendir. (Tablo 4) 

Meslek hastalığı tespitinde, COVID-19 etkenine bağlı 
maruziyet sorgulaması yapılırken, etkenin çalışanın 
yaptığı işle ilgili bir bağlantısının olup olmamasına, 
işyerinde görülen COVID-19 etkeninin toplumda 
görülme sıklığı ile karşılaştırılmasına, işyerinde 
başka bir hasta ile epidemiyolojik bağlantısının olup 
olmadığına, görev süresi ile hastalığın başlangıcı 
arasındaki inkübasyon periyodu uyumluluğuna bakmak 
gerekir. İşyerlerin de toplumla benzer COVID-19 vaka 
oranları görülebilir. Bu tür durumlar mesleksel kabul 
edilmez (48). 

İşyerlerinde, çalışanların sağlığının korunması ve 
iş sürekliliği açısından meslek hastalığı ve iş kazası 
düşündürecek tüm durumların gerekli çalışmalarının 
yapılması, kayıtların tutulması ve gerekli bildirimlerinin 

ilgili kurumlara yapılabileceği sistemin kurulu olması 
sağlanmalıdır  (49). 

Çalışma ortamından kaynaklı fiziksel (toz, UV, 
sıcaklık, vibrasyon, gürültü..vs), kimyasal, biyolojik, 
psikososyal bir çok etken çalışanda solunum, cilt, 
dolaşım, kas iskelet, psikososyal bir çok hastalıklara 
yol açabilmektedir. Meslek hastalıkları ve iş kazalarına 
ait verilerin zamanında ve etkin bir şekilde toplanması 
meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi ve 
izlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu amaçla 
veri toplama ülkelerin tercihlerine göre tazmin (edim) 
esaslı veya sürveyans (veri toplama) bazlı olarak 
yapılmaktadır. Mesleki maruziyet ve riskler (Şekil 
2) hakkında bilgi edinmek sürveyans bazlı sistemleri 
gerektirir. Bu tür sistemler hastalığın ortaya çıkması 
ile maruziyet arasındaki sürenin kısaltılmasına 
odaklanmalıdır. COVID-19 etkeninde de bu sürenin 
kısaltılması tedavi sonuçları açısından oldukça 
önemlidir. Önlemek, ödemekten ucuzdur ilkesiyle 
tazmin gibi hukuki süreçlere giden olaylar azaltılmalı, 
çalışanlarda hastalık ortaya çıkmadan önleyici ve 
koruyucu yaklaşımın (primordiyal) sağlanabilmesi 
hedeflenmelidir (50). 

Şekil 2: Mesleki Maruziyetlerin Buz Dağı Görünümü

Kaynak: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanlığı (17)
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COVID-19 ile karşılaşma sonrası ne tür sonuçlarla 
karşılaşılacağı halen belirgin değildir. Hastalık sonrası 
kayıplar, hastalığın kısa uzun vadede sekel bırakabilme 
durumlarında ortaya çıkabilecek hukuki sonuçlara karşı 
çalışanları ve işyerlerini mağdur etmemek amacıyla 
riskli durumlar, alınan tedbirler, yapılan işlemler ve tüm 
görevlendirmeler kayıt altına alınmalıdır. Diğer yandan 
COVID-19 pandemisinde ülkeler COVID-19 etkenini 
sosyal güvenlik kapsamında tazmin edilebilecek meslek 
hastalıkları sınıflamasına dahil etmeye başlamışlardır. 
Meslek hastalığı kabulünü illiyet bağı, doğrulama, 
riskli davranış ve çalışma alanları gibi belli koşullara 
bağlamışlardır (49). 

Türkiye’de iş kazasının yasal tanımı tazmin esaslı 
sigortalılık üzerinden ifade edilmektedir. Çalışanın 
iş kazasına maruz kalması veya meslek hastalığına 
yakalanması halinde, işverenin sorumlu olup 
olmadığının tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate 
alınır. “Kaçınılmazlık, olayın meydana geldiği tarihte 
kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında alınacak tüm 
önlemlere rağmen, iş kazası veya meslek hastalığının 
meydana gelmesidir” (50).

Türkiye’de COVID-19 ihbarı ve bildirimi zorunlu 
hastalık listesine dahil edilmiştir (51). Ayrıca, kaza, 
ramak kala olay bildirim sürveyansı ile sağlık 
çalışanlarında iş kazalarının azaltılmasını amaçlayan 
fiziksel yaralanmalar (kesici delici alt yaralanmaları) 

ile biyolojik etkenle karşılaşma durumları takibe 
alınmıştır (52). Türkiye’de meslek hastalıkları verileri 
Sosyal Güvenlik Kurumunca tazmine dayalı olarak 
toplanmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından 
2017 yılında mesleki maruziyetleri esas alan meslek, 
yaptığı iş ve hastalık kayıtlarını ilişkilendiren sürveyans 
bazlı elektronik veri toplama çalışmaları başlatılmıştır 
(52).

Sonuç 

COVID-19 pandemi sürecinde toplumda en önemli 
yere sahip çalışanların sağlığının korunması ve 
çalışma ortamlarının güvenliğinin sağlanmasında 
koruyucu ve önleyici yaklaşımlar, ulusal ve uluslararası 
kurumların rehberliğinde yerine getirilmelidir. Bu 
sürecin etkili yürütülmesinde epidemiyolojik tüm 
araçlar kullanılarak, risk iletişimi ile işe dönüş süreçleri 
dahil planlamalar bütüncül yaklaşımla ele alınmalıdır. 
Tüm tedbirlere rağmen yeterince koruyamadığımız 
çalışanlarda ve çalışma ortamlarında iş sağlığı ve 
güvenliği süreçleri tekrar gözden geçirilerek ve önleme-
koruma faaliyetleriyle birlikte planlanmalıdır. Pandemi 
süresince açık kaynak haline gelen ulusal-uluslararası 
bilimsel yayınlar yakın takip edilerek işyerlerine kanıta 
dayalı uygulamalar çerçevesinde adapte edilmeli ve iyi 
uygulama örnekleri yaygınlaştırılmalıdır. Şüphesiz ki 
tüm bunlar insana ve ona hizmet eden yegâne varlık 
olan çalışana değer vermekle başlar.
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GİRİŞ VE ÖZET

Hayatı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara karşı 
korunmada en etkili önlemlerden birisi olan aşılama 
yoluyla son 50-60 yılda dünyada milyonlarca ölüm ve 
sakatlık engellenmiş, çiçek hastalığı eradike edilmiş, 
bazılarında ise eradikasyona ve elminasyon hedefine 
çok yaklaşılmıştır. Aşılamanın bu derece büyük 
etkinliği olmasına rağmen, aşıların ilk uygulandığı 
dönemden itibaren aşı karşıtlığı kavramıda zaman 
zaman organize olmuş tepkiler şeklinde karşımıza 
çıkmıştır. İlk aşı reddi derneği 1846’da Birleşik 
Krallık’ta kurulmuş ve bu kavram daha sonra “vicdani 
ret” kavramının gelişmesine de öncülük etmiştir. Aşı 
reddi, aşılamaya ilişkin tereddüt buz dağının, görünür 
ve kayıtlara geçirilebilen somut bir göstergesidir (1). 
Aşı tereddütü (hesitancy), Dünya Sağlık Örgütü Aşı 
Tereddütü Uzman Grubu tarafından “aşılanma ile 
ilgili hizmetin var ve ulaşılabilir olmasına rağmen aşı 
kabulünün ertelenmesi veya aşılanmanın reddedilmesi” 
olarak tanımlanmaktadır (2,3). Aşı tereddütü, 2019 yılında 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından halk sağlığına 
yönelik öncelikli on tehdit arasında ilan edilmiştir (4). 

2020 yılı başından itibaren dünya gündemininde en ön 
sıralara yerleşen SARS CoV-2 pandemisi ile birlikte 
bulaşıcı bir hastalığın kontrol altına alınmasında diğer 
önleyici ve tedavi edici metodların geliştirilmesine 
yönelik çabaların yanı sıra etkin bir aşıya olan 
ihtiyaç belirgin bir şekilde hissedilmiş ve COVID-
19’u önlemeye yönelik aşı geliştirme çalışmaları 
hız kazanmıştır (5). Bu yeni durum genel olarak aşı 
karşıtlığını bir miktar gündem dışına itmiş ve yagın 
olarak aşı ve aşılamaya olan ilgiyi artırmış gibi 
gözükmekle birlikte Pandeminin orta ve uzun vadede 
aşı karşıtlığına olan etkilerini ortaya koymak için daha 
ayrıntılı gözlem ve bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır.

Aşılama ve Aşı Tereddütü Kavramı:

Sağlığı geliştirmede en başarılı ve maliyet-etkin 
müdahalelerden biri olan bağışıklamanın faydalarını 
gösteren güçlü kanıtlar çok iyi bilinmektedir. Aşılar 
bugüne kadar sayısız hayat kurtardı ve dünya çapında 
toplumsal sağlık ve refahın gelişimine büyük katkılar 
sundu. Ancak, aşı ile önlenebilir hastalıklar ve bunların 
komplikasyonları ile ilişkili morbidite ve mortaliteyi 
önlemek ve toplumlarda aşı ile önlenebilir hastalıkların 
kontrolünü sağlamak için yüksek aşılama oranlarına 
ulaşmak gerekmektedir.  2011 yılında, Dünya Sağlık 
Örgütü Aşı Danışma Kurulu (SAGE), aşı terddütü 
davranışının yüksek aşılama oranlarına ulaşmada ve aşı

ile önlenebilir hastalıkların kontrolünde giderek artan 
boyutta olumsuz yönde etkili olduğunu raporladı (6). 
2011 yılında, SAGE üyelerine yöneltilen bir anket, aşı 
tereddütünün, ülkelerin toplumları ile sağlık iletişimi 
kurmalarında öncelikli konulardan birisi olduğunu tespit 
etmiştir. Eğer yüksek aşılama kapsayıcılığı oranları ile 
herd immünite(sürü bağışıklığı/toplumsal bağışıklık) 
hedefleniyorsa bireysel ve toplumsal düzeyde aşı 
tereddütünün daha iyi anlaşılması ve yönetilmesi önem 
kazanmaktadır. Bu sorun nüfusun bir bölgesi veya alt 
kümesi ile sınırlı görünmemektedir. Örneğin pH1N1 
grip salgını sırasında, Amerika kıtasındaki birçok 
ülkede pandemik grip aşısına yönelik genel kabul 
yüksek oranda olmasına rağmen, hamile kadınların 
aşılanmasında büyük güçlükler yaşanmıştır. Hamile 
kadınlarda pandemik gripten kaynaklanan morbidite 
ve mortalitenin arttığına dair güçlü kanıtlar bilinse de, 
birçok hamile kadın sağlık hizmeti sağlayıcılarının 
ve ülkelerinin bağışıklama programı liderlerinin 
tavsiyesine rağmen pandemik grip aşısı yaptırmakta 
tereddüt yaşadı. Bu dönemde aşıya ulaşım daha da 
kolaylaştırılsa bile bu durumun üstesinden gelinemedi. 
Benzer durum ülkemizde de yaşanmıştı, hamilelere 
uygulanmak üzere adjuvan içermeyen aşının temin 
edilmesine rağmen aşılama oranları oldukça düşük 
düzeyde kaldı ve 36 anne adayının Pandemik Grip 
nedeniyle yaşamını yitirdiği kayıtlara yansıdı. 

Bütün bunları gözeterek SAGE Aşı tereddütü (vaccine 
hesitancy) kavramını şöyle tanımlamaktadır: 

Aşı tereddütü; aşı hizmetlerinin bulunmasına rağmen 
aşıların kabul veya reddinde gecikme/erteleme 
olmasıdır. Aşı tereddütü karmaşık ve bağlama özel; 
zaman,  yer ve aşıya göre değişebilen bir durumdur. 
Güven, memnuniyet ve uygun zaman gibi faktörler 
tarafından etkilenir (7).

Mevcut Durum: 

Aşı tereddütüne yönelik küresel düzeyde veriler 2014 
yılından itibaren derlenmeye başlandı ve ülkelerin büyük 
çoğunluğu bu başlıkla ilgili bildirimde bulundular. Tabii 
olarak bu konunun içeriği bölgelere ve ülkelerin gelir 
düzeyine göre farklılıklar göstermektedir. Ülkemizin de 
üyesi olduğu DSÖ Avrupa Bölgesine (WHO-EURO) 
bakıldığında en önde gelen üç neden: a) Risk-yarar 
yaklaşımı (bilimsel kanıtlar), b) iletişim ve medyanın 
rolü, c) aşılama ve onun önemi konusundaki bilgi ve 
farkındalık eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Lancet’te MMR aşısının otizme yol açtığına dair 
yapılan ve daha sonra geri çekilen bilimsel makale aşı
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tereddütü davranışını olumsuz yönde desteklemede 
zaman zaman bu tür yayınların ne kadar katkı 
verebileceğini ortaya koymada güzel bir örnektir. 1998 
yılında Dr. Andrew Wakefield tarafından Lancet’te 
yayınlana bu makale basın-yayın organlarında geniş 
yankı bulmuş ve sonrasında ebeveynlerin MMR aşısı 
yaptırmada tereddüt göstermeleri sonucu aşılama 
oranlarında önemli bir düşüş yaşanmış ve bu da kızamık 
salgınlarına yol açmıştır (8,9). DSÖ ve Amerika Hastalık 
Kontrol Merkezi (USA-CDC) önderliğinde büyük 
seriler halinde yapılan çalışmalarla MMR (Kızamık, 
Kızamıkçık, Kabakulak) aşısı ile otizm arasında bir 
ilişki olmadığı, MMR aşısının otizm riskini artırmadığı 
defalarca kanıtlanmasına rağmen halen birçok mecrada 
yayından çekilen eski Lancet makalesine atıfla bu iddia 
aşı karşıtları tarafından gündemde tutulmaktadır (10).  

Pek çok ülkede dijital/sosyal medya alanında aşı 
karşıtı hareketlere tanık oluyoruz. Birçok çalışma, aşı 
karşıtı içeriğin internette kolayca bulunabilmesinin 
aşıya karşı tereddütün artmasına katkı sağladığını 
göstermektedir (11). Dil benzerlikleri ve hatta ülkeler 
arasında aynı dilin kullanımı nedeniyle, aşı karşıtı 
gruplar genellikle birbirine benzer veya birbirini 
tamamlayan aynı görüşleri, kaynakları ve araçları 
kullanmaktadırlar. Yalçın ve ark. tarafından yapılan 
bir araştırmada ülkemizdeki aşı ret nedenleri analiz 
edilmiştir ve karşımıza çıkan bir çok ret nedeni diğer 
ülke örnekleri ile büyük ölçüde örtüşmektedir (12). 
Bunlar başlıca; bağışıklama sisteminin çok sayıda aşı 
ile çok fazla yüklendiği, aşıların içerikleri, aşıların 
otizm vb. hastalıklara yol açabileceği gibi dünyada 
birçok ülkede gözlemlenen ve internet ortamında 
benzer kaynaklardan beslenen yanlış görüş ve inanışlar 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Buna rağmen aşı 
karşıtlarının kimler olduğu, görünürlüklerini ve 
konuya olan adanmışlıklarını artırmak amacıyla 
hangi yaklaşım, araç ve kanalları kullandıkları, sosyal 
medyadaki etkinliklerinin ebeveynleri ne derecede 
etkilediği konusunda yeterince bilgi sahibi değiliz. 
Ayrıca sosyal medyadaki aşı karşıtlığını sürekli bir 
şekilde etkisiz hale getirebilecek girişimlerin ne olması 
gerektiği konusunda da, kanıta dayalı yeterli bilgiye 
henüz sahip değiliz. Bu temelde SEGA grubu ülkelere; 
aşılama için hâlihazırdaki toplum katılımı ve güveni 
geliştiren, aktif olarak tereddütle mücadele eden, aşı 
kabulü ve talebini artırıcı stratejiler geliştirmeleri 
önermektedir. Bu çalışmaların ülkedeki sivil toplum 
kuruluşları, akademik çevreler ve ilgili kamu ve özel

kurumların da katılımı ile çok sektörlü bir yaklaşımla 
ele alınması,  aşılama ve bağışıklama konusundaki 
gerçek bilgilerin topluma ulaştırılması ve ebeveynlerin 
aklındaki tereddüt oluşturabilecek soruları sorabileceği 
ortamların oluşturulması önem kazanmaktadır. Bu 
anlamda ön hatta yer alan sağlık çalışanlarının aşılama 
programları ve kişiler arası etkili iletişim konularında 
yeterli donanıma sahip olmalarını sağlayacak hizmet 
içi eğitim süreçleri dâhil kapasite artırıcı faaliyetlere 
katılmaları aşı tereddütünü önleyici önemli bir 
tedbirdir. Ülkemiz dâhil pek çok ülkede aşılama 
ile ilgili birincil başvuru kaynağı en yakın sağlık 
personelidir. Temel ve konuya özel iletişim becerilerini 
kazanmış sağlık personelinin, başvuranların öğrenmek 
istedikleri konuları sorabildikleri ve bu sorulara da 
dürüst cevapları alabildikleri rahat ve güvenli bir 
ortamı oluşturmak, aşı karşıtlığına henüz evrilmemiş 
birçok tereddüt konularını önceden ele alarak önleme 
ve yönetme hususunda önemli tedbirlerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki bu girişimin kamuoyuna 
yönelik çeşitli aşı savunuculuğu çalışmaları ile sürekli 
desteklenmesi gerekmektedir. Aşılar hedef hastalığı 
önemli oranda kontrol altına aldığında hastalık artık 
unutulmaya yüz tutar ve nadirde olsa aşının olası 
yan etkileri kamuoyu nezdinde ön plana çıkamaya 
başlar, aşılar çoğu zaman “başarısının kurbanı olma” 
potansiyeline sahiptir. Özellikle pandemi gibi kamuoyu 
gündeminde ön sıralarda yer alan sağlık acilleri 
durumlarında, bu konuda yetkin ve yetkili olmayan 
bazı kişilerin (bazı sağlık mensupları da dâhil olmak 
üzere), aşı tereddütünü alevlendirecek yönde, olumsuz 
yanlış yönlendirme yapabilecek fikir beyanları ile 
kamuoyunun Pandeminin ilk dönemlerinde aşıya 
karşı gelişen olumlu bakışını ve aşı talebini sabote 
edebilmektedirler. 2009 pandemisinde bu durum 
gözlenmiştir.  Bu nedenle aşı konusunda doğru bilgiyi 
sunan, internet ortamları dâhil güvenilir/akredite 
başvuru kaynaklarının oluşturulmaları, ülkemiz gibi 
halen aşı kabulünün oldukça yüksek olduğu ülkelerde 
dahi önemli ve öncelikli bir konudur. DSÖ bu anlamda 
doğru bilgiyi içeren başvuru kaynaklarını akredite eden 
(VaccineSafetyNet) bir uygulamayı başlatmıştır (13).  
Yanlış, çarpıtılmış bilginin panzehiri kanıta dayalı 
doğru bilgidir ve proaktif ve dinamik bir şekilde 
güncellenerek toplumun kolayca anlayabileceği bir dille 
ulaşılabilir olmalıdır. Bu konuda Sağlık Bakanlıkları 
gibi kamu otoritelerinin yanı sıra diğer kurumların da 
inisiyatif alarak katkı vermeleri önemlidir.
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 Pandemi Aşıları ve Aşı Tereddütü:

2009 H1N1 grip pandemisindeki tecrübeler tüm 
dünyada aşıya bir an önce ulaşmak kadar toplumun 
buna hazırlanmasının ne kadar önemli olduğunu 
birçok boyutu ile ortaya çıkarmıştır. Hızlandırılmış bir 
süreçle 6-8 ay gibi kısa bir sürede hazırlanacak olan 
Pandemik Grip aşısına ulaşma konusunda ülkeler bir 
yarışa girmiş ve o günkü toplam üretim kapasitesinin 
herkesi aşılayabilecek kadar aşının kısa sürede 
hazırlayamayacağı da bilindiğinden, özelikle üst gelir 
grubundaki birçok ülke tüm ülke nüfusunu aşılamaya 
yetecek doz miktarına ulaşma konusunda her türlü 
girişimi ortaya koymuştur. Orta ve az gelir grubundaki 
ülkelerin de Pandemi aşısına erişiminin sağlanması 
konusunda başta DSÖ olmak üzere bazı uluslararası 
organizasyonlar inisiyatif almaya çalışmışlardır. Ancak 
ortaya çıkan tabloda yüksek gelir grubundaki, özellikle 
de ülkesinde aşı üretim kapasitesine sahip ülkelerin ilk 
dönemdeki üretimin çok önemli bir kısmını rezerve 
ettikleri, diğer birçok ülkenin ise en öncelikli risk 
gruplarını dahi aşılayabilme konusunda uzun süre 
beklemek durumunda kaldıkları gözlenmiştir. 

Ülkemiz ise 2009 Pandemisi döneminde, pandeminin 
başlangıç dönemindeki bulaştırıcılık, morbidite ve 
mortaliteye ilişkin ön verileri dikkate alarak, öncelikli 
risk gruplarından başlamak üzere kademeli bir şekilde 
diğer toplum kesimlerini aşılama yoluyla koruma 
stratejisini benimsemiş ve bu anlamda yürütülen 
yoğun gayretle üretilecek aşının ilk partilerinden 
pay almayı başarabilmiştir. Aşıya zamanında 
ulaşılmış olmasına rağmen, bir süre sonra aşılarla 
ilgili tereddütü besleyecek yanlış yönlendirmeler 
birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de etkili olmuş 
ve aşıya erişimi artıran  ilave önlemlere rağmen 
beklenen ölçüde aşılama oranlarına ulaşılamamıştır. 

Şema-1: COVID-19 Pandemisi için aşı geliştirilmesi çalışmalarında son durum (https://thevaccinetracker.com/ 
Erişim tarihi: 22 Ekim 2020)

SARS CoV-2 Pandemisi ilan edildiğinde, bir taraftan 
bulaşı önleyici, bulaş sonrası hastalığın ortaya çıkışını 
azaltabilecek ve hastalık ortaya çıktığında etkin 
tedavisini sağlayabilecek metodların geliştirilmesine 
odaklanılmış ve bu alanlarda bazı ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Bu arada genel olarak aşılama yoluyla 
korumanın önemi bir kez daha hatırlanmış ve birçok 
ülkede pandemi aşısı geliştirilmesi konusunda bilim 
insanları ve kurumlar hızlandırılmış prosedürlerle 
harekete geçmiştir. Halen 154’ü preklinik ve 44’ü 
klinik safhada olmak üzere 194 kayıtlı aşı adayı ile ilgili 
çalışmalar çeşitli düzeylerde devam etmektedir (14).  
Farklı bir kaynakta ise çalışılan aşı adayları sayısı 204 
olarak belirtilmektedir (Şema-1).

Yayınlanan mevcut veriler (15) ve gidişat bunlardan 
en az bir kaçının sonuca ulaşacağı konusunda ümit 
vericidir. Her ne kadar DSÖ 2021 yılına kadar aşı 
konusunda beklentinin yüksek tutulmamasını ifade 
edip diğer tedbirlerin öneminin altını sık sık çizmiş 
olsa da, diğer taraftan neredeyse her gün gündemin üst 
sıralarında mevcut aşı geliştirme çalışmaları ile ilgili 
umut aşılayan birçok haberi toplum dikkatle bir şekilde 
takip etmektedir. Aşı dışındaki stratejiler (sokağa çıkma 
yasağı, okul ve işyerlerinin kapatılması, toplumsal 
hayatın birçok yönü ile kısıtlanması, seyahat yasakları 
vb.) COVID-19 Pandemisinin ilk aylarında birçok ülke 
tarafından geniş ölçüde uygulanmıştır.

Pandeminin 5. ayında, bu uygulamaların ekonomik ve 
sosyal maliyetleri çok üst seviyelere ulaşmış ve yine 
birçok ülkede kısa dönem vaka sayılarındaki azalmalar 
da dikkate alınarak bu tedbirlerin kademeli olarak 
azaltılması stratejisine yönelmeye başlamıştır.

Diğer taraftan, birçok ülke koruyuculuğu yüksek, etkin
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bir pandemi aşısına bir an önce ulaşma konusunda, 
tıpkı 2009 grip pandemisinde de gözlemlediğimiz gibi 
hızlı bir yarışa girmiş gözükmektedir. Bu çerçevede 
bazı ülkelerin önde giden aday aşıların üretiminden 
büyük payı alma konusunda ön ödemeli sözleşmeler 
yaparak üreticileri destekledikleri ve üretilecek ilk 
dozları da şimdiden satın aldıklarına dair haberler 
servis edilmektedir (16). Bu arada diğer ülkelerin 
öncelikli riskli gruplarının da pandemi aşısına belli 
bir takvimde ulaşabilmelerini sağlama konusunda 
DSÖ, GAVI ve UNICEF başta olmak üzere aşılama 
programlarını sürekli destekleyen bazı uluslararası 
kurumlar, inisiyatif alarak ve ülkeleri bir araya getirerek 
“geride kimseyi bırakmama” prensibine uygun olarak 
girişimde bulunmaktadır. Hedef 2021 sonuna kadar bu 
girişime katılan ülkelerin  nüfusunun yaklaşık %20’sini 
aşılamaya yeterli gelecek 2 milyar doz aşının, ülkelerle 
yapılacak protokoller aracılığıyla temin edilmesinin 
sağlanmasıdır (COVAX girişimi) (17). Bu güne kadar 150 
ülke bu girişimi desteklediğini bildirmiştir. Bu durum, 
2009 pandemisinden çıkarılan derslerin bu pandemi 
döneminde bir şekilde olumlu anlamda kullanılacağı 
konusunda ümit vermektedir.

SARS CoV 2 Aşısı Hazır Hale Geldiğinde Kimler 
Aşılanmak İsteyecek? 

Peki bütün bunlar olurken ve genel olarak toplumun 
yeni pandemi aşısını büyük bir hevesle beklediği 
farz edilirken, acaba toplum kesimleri gerçekten 
aşı ve aşılamanın gerekliliği ve önemi konusunda 
2009 pandemisindeki gözlemlenenlerin aksine 2020 
pandemisinde yeterince hazır mıdır? Pandeminin 
başlangıç dönemlerinde COVID-19’un mevsimsel 
gripten büyük bir farkı olmadığı ve gereksiz şekilde 
büyütüldüğü, bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia 
edilen bir takım besinlerle bu virüsten de kolayca 
korunulabileceği yönündeki bazı ifadeler zamanla 
pandemi virüsünün ve sonrasında üretilecek aşının 

küresel güçlerin yeni bir komplosu olduğu ve pandemi 
aşısı hazır olduğunda “aşı yaptırmayacağım” şeklinde 
aşı karşıtı daha net ifadeye dönüşmüş ve bu da toplumda 
aşı tereddütünü artıracak ifadelere doğru evrilmiştir (18-

20). 

John Hopkins İletişim Merkezi’nin DSÖ ile işbirliği 
halinde; dünyada 67 ülkeden yaklaşım 300.000 ve 
ülkemizden de 4.677 katılımcının Facebook üzerinde 
Temmuz 2020’de verdiği cevaplar üzerinden yapılan bir 
değerlendirmeye göre, ülkemizde COVID-19 aşısının 
kabul düzeyi %56 olarak gözükmektedir. Bu oran 
kırsalda yaşayanlar ve 30 yaş ve üzeri grupta yüksek, 
ama kadınlarda ve yüksek öğrenim görmüşlerde daha 
düşük olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 2).

Pandemi aşısı hazır olduğunda, toplum önderlerinden 
başlamak üzere sağlık personelini de kapsayacak şekilde 
çok sektörlü bir savunuculuk ve destekle aşılamanın 
başlatılması, SARS CoV-2 virüsünün yayılımını kontrol 
altına almamızı sağlayacak toplumsal bağışıklık (herd 
immunity) düzeyine ulaşmamızı çok büyük ölçüde 
destekleyecektir. Pandemi aşısı hazır olduğunda kimler 
aşılanmak isteyecek, kimler aşı konusunda tereddüt 
yaşayacak ve kimler aşılanmayı reddedecek konusunda 
gerekli ön araştırmaları daha kapsamlı bir şekilde 
yaptık mı?

Aşı tereddütü veya reddi ile karşılaşıldığında bu durumu 
uygun şekilde yönetme konusunda yeterli ön hazırlığa 
sahip miyiz?

Bu ve benzeri soruların masaya konularak cevaplanması, 
bu amaçla saha araştırmalarının bir an önce başlatılması 
ve aşılamanın geniş toplum kesimleri tarafından 
kabulüne dönük gereken hazırlıkların şimdiden 
başlatılması, pandeminin olabildiğince en az sağlık ve 
toplumsal maliyetle kontrol altına alınması hedefine 
ulaşmada belirleyici hususlardan biri olacaktır.

Şema-2: Demografik gruplara göre COVID-19 aşısının kabül düzeyi- Türkiye.(21)
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2019 yılı aralık ayında Çin’in Hubei Eyaletinin Wuhan 
kentinde Atipik zatürre vakalarının hayvan pazarı  
çalışanları ve/veya temaslıları arasında kümelendiği ve 
etkenin yeni bir Corona virüs olduğu belirlendi. Salgın 
hızla dünyanın tamamına yayıldı ve çok sayıda ölüm, 
hastaneye yatış ve sonuçta yeni bir pandemi ortaya 
çıkmış oldu (1). 

COVID-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı acili olarak 
ortaya çıkmış ve hızlı bir halk sağlığı cevabı verilmesi 
gereken süreç başlamıştır. 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla 
da Dünya Sağlık Örgütü, bu olayı Uluslararası Sağlık 
Tüzüğü’ne istinaden PANDEMİ  ilan etmiştir (1).

Gelişmiş ülkeler dahil ülkelerin çoğu pandemiye birçok 
açıdan hazırlıksız yakalanmışlardır. Ülkemiz daha 
önceki pandemilerde (Domuz Gribi Pandemisi, Kırım 
Kongo Kanamalı ateşi endemik salgını  vb) ciddi bir 
tecrübe kazanması ve Sağlık Bakanlığının kurumsal 
yapısının güçlü olması sayesinde COVID 19’a karşı 
mücadele güçlü bir şekilde başlamış ve başarılı bir 
şekilde devam etmiştir. Ancak başarıya dair kesin 
değerlendirmeyi salgın sürecinin bitiminde yapmak 
mümkün olabilecektir.

Türkiye  COVID-19 ‘a karşı dünyada en erken önlem 
alan ülkelerden birisidir. Türkiye’de indeks vaka 
11.03.2020 tarihinde tespit edilmiştir (2,3). Bu tarihten 
sonra aşamalı olarak virüsün toplumda yayılmasını 
engellemek ve azaltmak için ülke çapında genel ve 
yerel tedbirler uygulanmaktadır. 

Alınan tedbirlerin daha iyi anlaşılması amacıyla birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin mevcut hali, Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğünün çalışmaları ve Halk Sağlığı 
Başkanlığının saha uygulamalarını içeren üç başlık 
halinde konu ele alınmıştır. 

1.1. Birinci basamak sağlık hizmet sunumu 

Birinci basamak sağlık hizmetleri sağlığın teşviki, 
koruyucu sağlık hizmetleri ile ilk kademedeki teşhis, 
tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada 
verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, 
etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumunu içermektedir. 
Salgın sürecinde alınan tedbirleri anlatırken öncelikle 
var olan altyapıyı özetlemek uygun olacaktır.

Türkiye 2003 yılından itibaren uygulamaya konan 
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birinci basamak sağlık 
hizmeti sunumunda bireysel ve toplumsal sağlık 
hizmetinde ayrışmayı hedeflemiş ve 2005-2010 yılları 
arasında aile hekimliği uygulamasına geçmiştir. Aile 
Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri 

kurulmuştur (4). Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) 
nüfusu 15.000-30.000 kişiye kadar olan yerleşim 
yerlerinde kurulmuşlardır. Toplum sağlığı merkezlerinin 
görevlerini nüfusu 30.000 kişinin üzerinde olan 
ilçelerde ilçe sağlık müdürlükleri yapmaktadır (5). 
Aile hekimi ve aile sağlığı elemanı birinci basamak 
sağlık hizmetlerini (bireye yönelik koruyucu, tanı, 
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri) aile sağlığı 
merkezlerinde vermektedirler (6).

Toplum Sağlığı Merkezleri veya İlçe sağlık 
Müdürlükleri bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını 
korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili 
risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve 
önleyici faaliyetleri gerçekleştiren; birinci basamak 
koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık 
hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve 
verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, 
denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık 
kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki 
koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşlarıdır. Toplum 
Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimlerince, bölgesindeki 
topluma yönelik sağlıkla ilgili risk ve sorunları 
belirleyerek bunların düzeltilmesi ve/veya önlenmesi 
için çalışmalarla birlikte ilgili yönetmelikte tanımlanan 
diğer görevler de yürütülmektedir (5). 

Aile hekimliği uygulaması ve bu uygulama ile birlikte 
yürürlüğe giren diğer hizmetler kapsamında, birinci 
basamak sağlık hizmeti sunulan hizmet mekânlarının 
standartları yükseltilmiş, kişilerin sağlık hizmetine 
erişimi kolaylaştırılmış, sunulan sağlık hizmetleri 
nitelik ve nicelik olarak geliştirilmiştir.

Aile hekimliği uygulaması ile aktif çalışan aile 
hekimi başına ortalama 3405 kişi olacak şekilde aile 
hekimliği birimleri planlanmış olup, kırsal bölgelerde 
de bu nüfus dikkate alınarak bir veya daha fazla aile 
hekimliği biriminden oluşan aile sağlığı merkezleri 
oluşturulmuştur (7).  Yine 2018 yılı itibarıyla 7979 Aile 
sağlığı Merkezinde 24.082 aile hekimi çalışmıştır. 776 
Toplum sağlığı merkezide kendisine bağlı sağlık evleri 
ve diğer bağlı birimlerle aktif olarak hizmet görmüştür.

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile 
birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici 
sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı 
yapmaksızın her kişiye, kapsamlı ve devamlı olarak, 
belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği 
ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına 
göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın 
öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri 
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Tablo 2:Yıllara Göre Birinci Basamak Kuruluş Sayıları, Sağlık Bakanlığı (7).

aile hekimi olarak tanımlanmıştır. Aile hekimi ile 
birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan 
veya Bakanlık ya da eğitim kurumunca görevlendirilen 
hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp 
teknisyeni aile sağlığı çalışanı olarak adlandırılmıştır. 
Bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından 

Şekil 1. Aktif çalışan aile hekimi başına düşen nüfus, 2018 (7). 

Kaynak: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

* Toplum Sağlığı Merkezi sayısına, nüfusu 30.000 ve üzeri olan ilçelerde aynı hizmeti veren 423 İlçe Sağlık 
Müdürlüğü de dahil edildi.
**25/05/2018 tarihinde yayımlanan "Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği" ile Ana Çocuk 
Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezinin ismi Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi 
olarak değiştirildi. 

Kaynak: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

aile hekimliği birimi oluşturulmuştur. Aile Sağlığı 
Merkezleri; Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile 
sağlığı çalışanlarının aile hekimliği hizmetlerini 
verdiği sağlık kuruluşları olarak tanımlanmıştır. 2018 
Yılı itibarıyla ülkemizde aile hekimliğinde 64.317 kişi 
hizmet vermektedir .
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3000 nüfusun altında bir nüfus olan ancak sağlık 
kuruluşlarına uzak ve ulaşım zorluğu olan yerleşim 
yerlerinde de tek birimli aile sağlığı merkezleri 
oluşturulmuş, bu birimlerdeki nüfusun az olması 
nedeniyle personel istihdamındaki zorluğu kaldırmak 
üzere zorunlu düşük nüfusu olan aile hekimliği 
birimlerinde görev yapacak personele ücret düzenlemesi 
yapılmıştır (8).

Aile sağlığı merkezi bulunmayan kimi yerleşim 
yerlerinde sağlık evlerinde ebelerce sağlık hizmeti 
verilmektedir. Sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu 
belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim 
yerleri için gezici sağlık hizmeti tanımı yapılarak, aile 
hekimi ve aile sağlığı çalışanınca söz konusu yerleşim 
yerlerine periyodik aralıklar ile ulaşılarak hizmet 
verilmesi sağlanmıştır. Gezici sağlık hizmeti uygulaması 
mobil eczane uygulaması ile desteklenmiş, eczane 
bulunmayan yerleşim yerlerinde yaşayan kişilerin 
tedavisi için düzenlenen reçetelerin, eczacı odaları ve il 
sağlık müdürlükleri tarafından kurulan sistem dâhilinde 
reçete sahibine ulaştırılması sağlanmıştır.

İhtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, 
tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile 
ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine 
sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün 
olarak birlikte verilmesi amacıyla evde sağlık 
hizmetlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Hem birinci 
hem 2.ve 3. Basamak sağlık hizmetlerinin koordineli 
bir şekilde verilmesi sağlanmıştır (9).

İş yerlerinden sağlık hizmeti almayı tercih eden 
vatandaşlarımız için de, aile sağlığı merkezleri 
dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; 
üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve 
işyerlerindeki kurum hekimlerine aile hekimliği

yapma yetkisi verilmiş, vatandaşların aile hekimliği 
hizmetlerinden faydalanma imkânları genişletilmiştir.

Devlet hastanesi olmayan yerleşim yerlerinde 
entegre ilçe hastaneleri ve entegre sağlık merkezleri 
oluşturulmuştur. Buralarda koruyucu ve tedavi 
edici (acil, rehabilitasyon, doğum, ana çocuk sağlığı 
hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbî ve cerrahî 
tedavi, çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız/diş sağlığı 
gibi hizmetler) sağlık hizmetleri, 7 gün 24 saat  süreyle 
sürekli olarak verilmektedir (10). 

Aile hekimliği ile birinci basamakta sunulan koruyucu 
sağlık hizmetinin kapsamı da genişletilmiştir. Aşılama, 
gebe, lohusa, bebek ve çocuk takipleri, yaş, cinsiyet ve 
hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramalar (Belirli 
kanserler ve kronik hastalıklar, adölesan, erişkin, yaşlı 
sağlığı vb.) ile desteklenmiş, sağlıkla ilgili olarak kayıtlı 
kişilere rehberlik yaparak sağlığı geliştirici hizmetlerin 
sunulması sağlanmıştır (11). 

Ayrıca periyodik sağlık muayenesi; hastalık riski 
taşımayan bireylerin bunlardan uzak tutulması, risk 
altındaki bireylerin risklerinin azaltılması, mevcut 
hastalıkların erken tanı ve tedavisi ile kronik hastalıkların 
kalıcı hasar oluşturmalarının önlenmesi ve kişilerin 
sağlıklarının korunmasına yönelik olarak aile hekimliği 
hizmetleri kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 2015 
yılında ilgili uzmanlık alanlarından akademisyenlerin 
katılımı ile uluslararası örnekler incelenmiş, ulusal 
sağlık istatistiklerimize istinaden en sık görülen, en çok 
ölüme neden olan, en sık komplikasyon ve sekellere 
yol açan hastalıklar dikkate alınarak “Aile Hekimliği 
Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri 
ve Tarama Testleri” rehberi yayımlanmıştır (12).

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve 
geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları

Tablo 3. Sağlık Personelinin Hizmet Birimlerine Göre Dağılımı, Sağlık Bakanlığı, 2018 (7)

Kaynak: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
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belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri 
gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve 
rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu 
hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını 
izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; 
bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum 
ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık 
kuruluşları Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) olarak 
tanımlanmıştır. Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde 
belirli bir hizmeti yoğun olarak sunmak üzere bağlı 
birimler de kurulmuştur. Bağlı birimler arasında  
Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı (ÇEKÜS) 
birimi, Enfeksiyon kontrol birimi, Kanser erken 
teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM) birimi 
yer almaktadır (13). 

Bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolü, 
tüberküloz kontrolü,  zoonotik ve vektörel hastalıkların 
kontrolü, erken uyarı ve cevap sistemi çalışmaları, 
çalışan sağlığı ve güvenliğine dair hizmetler, olağan 
dışı durumlar ve afet sağlığı hizmetleri, toplu 
yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri, ile izleme 
ve değerlendirme çalışmaları TSM’lerin görevleri 
arasında yer almaktadır. 

TSM’ler tarafından mevsimsel tarım işçileri, 
göçmenler, kırsalda yaşayanlar gibi temel sağlık 
hizmetlerine kolay ulaşamayan dezavantajlı gruplara 
bulundukları mahalde mobil sağlık hizmetleri 
sunulmaktadır. İl/ilçe Sağlık Müdürlükleri ve 
Toplum sağlığı Merkezlerinde ise 102.766 kişi hizmet 
vermektedir  ( Tablo3 )

Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler 
Yönetmeliği hükümlerinden anlıyoruz ki salgınların 
kontrolü ve bunlara müdahale görevi Merkezde Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü, il ve ilçelerde ise sağlık 
Müdürlükleri Halk sağlığı başkanlıkları ve ilgili 
Toplum Sağlığı Merkezleri yetkililerine verilmiştir.  

Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte birinci 
basamak sağlık hizmetlerinde sadece sağlık 
kuruluşlarının hizmet sunma şekli değişmemiş aynı 
zamanda bilgisayar ve günün teknolojileri (Veri 
Tabanı Uygulamaları, Raporlama Uygulamaları, 
Modelleme yazılımları…..vs ) gibi birçok güncel 
ileri teknolojik uygulamalar hem çalışanlar  hem de 
kurumlar tarafından başarıyla  kullanılır olmuştur.  

Sağlık Bakanlığı 2010 yılından itibaren birinci basamak 
sağlık hizmetlerinde  aile hekimliğinin bütün verilerini 
bilgisayar ortamında dijital olarak toplamaya başlamış 
ve buna Sağlık Bakanlığı hastaneleri de özellikle

E-Rapor ve E-Reçeteye geçerek eşlik etmiştir.

1.2. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Covid  
Çalışmaları 

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 
koordinasyonu ve sekreteryasında COVID-19 
salgınını yönetmiştir.  Covid- 19 salgınıyla ilgili olan 
uzmanlık alanlarından akademisyenlerin (enfeksiyon 
hastalıkları, göğüs hastalıkları, yoğun bakım, anestezi 
ve reanimasyon, halk sağlığı vb.) yer aldığı Covid 
Bilim Kurulu oluşturularak bilimsel kanıtlar ışığında 
öneriler hazırlanmıştır.  Diğer bakanlık temsilcilerinin 
katıldığı Ulusal Koordinasyon Kurulu, Bilim 
Kurulunun önerilerini siyasi makama arz ederken,  
Kriz Koordinasyon Merkezi (Bakanlık Operasyon 
Merkezi ) ise bu salgının yönetim merkezi olmuştur. 
Salgın hastalıklarla mücadele devletin bütün organları,  
bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşla 
birlikte yapılır. Başarıda her aktörün üzerine düşen 
görevi başarıyla yapmasının önemi büyüktür. Aynı 
zamanda uyum ve güven içerisinde senkronize 
çalışmak gerekmektedir. Daha önce yaşanan salgın 
/ pandemilerden elde edilen tecrübeler ve sağlık 
hizmet alt yapısının güçlü olması, Merkez teşkilat ile 
illerimizin  pandemiye sağlıklı cevap oluşturmasında 
ciddi rol oynamıştır (14).

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 Pandemisin 
de  eş zamanlı olarak birinci basamak sağlık hizmetini 
yürütmüştür. Sağlık müdürlüklerinde halk sağlığı 
başkanlıkları  hem aile hekimlerinin ve TSM’lerin 
hizmetlerini koordine etmiş hem de diğer bütün 
başkanlıkların yapacağı işlerin ilkelerini mevzuata göre  
belirlemiş ve yürütülmesini takip etmiştir. Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğünün belirlediği kurallara uygun 
olarak İl Hıfzısıhha kurulları karar alıp uygulamayı 
gerçekleştirmişlerdir.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından COVID-19 
Rehberi hazırlanmıştır. Bu  rehberde  COVID-19 
tedavisi (evde yada hastanede), vaka bildirimi, filyasyon 
işlemleri, izolasyon, hastaneye sevk, yoğun bakıma 
yatış, vb birçok konuda   algoritmalar  oluşturulmuştur. 
(Şekil 4).

İllerde sağlık müdürlükleri birinci basamak sağlık 
hizmetlerini planlamak, yürütmek ve denetlemek 
görevlerini de yapmaktadırlar. İllerde COVİD 19 
salgınına yönelik olarak birinci basamak sağlık kurum 
ve kuruluşlarının her birinin ayrı ayrı görev, yetki ve 
sorumlulukları olup bu çerçevede salgına müdahale 
etmişlerdir.
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Şekil 4 .Bilim kurulu rehberi vaka takip algoritması (15).
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Salgınla mücadelede en önemli rollerden biri belki de 
en önemlisi birinci basamak sağlık hizmetlerine aittir. 
COVID-19 Pandemisinde İl/İlçe sağlık müdürlükleri, 
Toplum sağlığı merkezleri ve aile hekimliklerinin çoğu 
diğer bütün kurumlarla  uyum içerisinde senkronize bir 
şekilde çalışmışlardır. Her çalışan kendi görev alanında 
yapması gereken iş ve işlemleri fedakarca yapmıştır.

Salgının ilk günlerinde göçmenlerle birlikte 20.000.000 
milyona yakın nüfusuyla İstanbul ilinin her açıdan 
desteğe ihtiyacı olmuştur. 

COVID 19 pandemisinde birey ve adres esaslı tespit, 
takip ve müdahale yöntemi izlenmiştir. Böylece ilgili 
bireyin temaslı olabileceği aile ve toplumsal çevresi 
de yakından takip edilerek filyasyon yapılarak, 
gerekli olanlara karantina uygulanarak ve ihtiyaç 
halinde tedavi başlanarak  müdahale edilmiştir. 
Bu pandemide halk sağlığı acil tehditlerine cevap 
oluşturulmasında bilgi teknolojileri kullanımı anahtar 
rol  oynayan araçlardan birisi olmuştur. Burada 
kişilerle ilgili sağlık, adres ve demografik bilgilerin 
eş zamanlı olarak gelişmiş bilgisayar  programları 
aracılığıyla kullanılıyor olması gerçek zamanlı doğru 
bilgilere ulaşmakta ve müdahalede önemli bir rol 
oynamıştır. Bunun COVID-19 pandemisiyle mücadele 
ve filyasyon uygulamasında başarılı bir şekilde 
uygulandığını görmekteyiz. Kişilerin adres, sağlık ve 
nüfus bilgilerinin veri tabanlarında kayıtlı olması ve bu 
bilgilerin  filyasyon çalışmalarında, temaslı, tespit, takip 
ve müdahalelerinde kullanılması bu mücadeleye    ciddi 
bir katkı sağlamıştır. Aile hekimleri ise filyasyona aktif 
olarak  katılmış ve COVID-19 hastalarından evde takip 
edilenlerin izlemlerini yapmış ve onların tedavi sürecini  
evlerinde takip etmişlerdir.  Bunlara ilave olarak birinci 
basamak sağlık hizmeti iş ve işlemlerinden zamanlı/
ertelenemez olanlarını da yapmaya devam etmişlerdir.
Epidemiyoloji ve salgın yönetimi aslında bir ekip 
işi olup birçok meslek grubunun birlikte uyum 
içerisinde çalışmasını gerektirmektedir. Sağlıkçılar, 
Hayvan sağlığı çalışanları, mülki ve yerel yöneticiler, 
güvenlikçiler, istatistikçiler, bilgi işlem çalışanları, din 
adamları, vd.   . 

COVID-19 vakalarının arttığı ve sağlık sistemi 
kapasitesinin bu vakalara müdahale etmekte yetersiz 
kalabileceği dönemlerde cumhurbaşkanlığınca 20 
yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkmasına 
kısıtlama getirilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri ile 2020 
yılı mart ayında 01.01.2000 sonrasında doğanlar ve 65

yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarını geçici olarak 
yasaklayan düzenleme hayata geçirilmiştir. Düzenleme 
sonrası sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer 
aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama 
ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınması vb. 
hassas grupların sağlık hizmetine erişimi için gerekli 
çalışmalar yapılmıştır.

20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en 
az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu 
aile hekimliği birimine gidebilmeleri için il düzeyinde 
gereken düzenlemeler yapılmış ve konuyla ilgili 
güvenlik güçleri de bilgilendirilmiştir.

Aile Hekimliği Birimine gelen gebe, lohusa, bebek ve 
çocukların diğer hastalarla aynı ortamda bulunmayacak 
biçimde oluşturulmuş özel alanda,  belirlenen zaman 
diliminde, gerekli tedbirler alınarak sağlık hizmet 
ihtiyaçları karşılanmıştır.

Ertelenemeyecek bazı hizmetlerin (yüksek riskli gebelik 
varlığı, topuk kanı sonucunun hastalık açısından şüpheli 
çıkmasına bağlı olarak tekrar topuk kanı istendiği 
durumlar,  vb. ) verilmesi gereken grubun karantina 
da olması durumunda, kendisi ve ailesi için gerekli 
önlemler alınarak il sağlık müdürlüklerince belirlenen 
sağlık personelinin evde bu işlemleri gerçekleştirmesi 
sağlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı’nın 22/03/2020 tarih ve 5762 sayılı 
“İkametten Ayrılma Kısıtlaması/Yasaklanması” 
konulu Genelgesi kapsamında 21.03.2020 tarihi 
saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 
anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların 
ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, 
parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile 
seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının 
yasaklanması, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar 
tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan 
vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel 
ihtiyaçlarının karşılanması, gerekli tedbirler alınması 
için 81 İl Valiliği  talimatlandırılmıştır. Bu sınırlamalar 
2020 yılı içerisinde COVID-19 vaka sayılarının artma 
eğiliminde olduğu zaman dilimlerinde  iki kez yapılarak 
(Mart/Mayıs  ve Kasım/Aralık ayları) insan temasının 
yoğun olduğu eğlence mekanları, spor salonları, 
Alışveriş Merkezleri, restoranlar, kafeler, sinemalar, 
tiyatrolar……v.s  içine alacak şekilde genişletilerek 
salgının yayılma hızı azaltılmaya çalışılmıştır.

Halk sağlığı genel müdürlüğünün 23.03.2020 tarihli 
ve E.616 sayılı yazısı ile ikametten ayrılma kısıtlaması 
getirilen bu 65 yaş üzeri vatandaşların, kendi aile

304



PANDEMİDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ

hekimleri tarafından telefonla aranarak, evde 
izolasyon kuralları hakkında bilgilendirilmesi ve 
evden çıkmamaları yönünde tavsiyede bulunulması 
sağlanmıştır.

Kişilere sunulan sağlık hizmetiyle bağlantılı olarak 
ilaç ve malzeme raporları, reçeteleri, laboratuvar 
sonuçları gibi bir çok sağlık kaydı oluşmakta ve bunlar 
bilgi güvenliği politikaları kapsamında gerekli özen 
gösterilerek kişinin kendisi ve izin verdiği yakınları,  
kişinin aile hekimi ve ilgili bütün hekimler ile 
paylaşılmaktadır. Aile hekimleri kişiyi en iyi tanıyan 
ve kişinin tercih ettiği sağlık personeli olarak kişinin 
sağlık durumuna ait verilere ulaşabilmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmeler 
neticesinde, ikametten ayrılma kısıtlaması ve/
veya yasaklaması olan söz konusu kişilerin sağlık 
ihtiyaçlarına ilişkin olarak kayıtlı oldukları aile 
hekimleri ile irtibata geçmeleri, aile hekimlerince 
kişinin geçmiş sağlık kayıtları da değerlendirilerek 
anamnez ve diğer değerlendirmeler çerçevesinde 
tedavilerinin düzenlenmesi, tedavi için belirlenen 
ilaçların reçetelendirilmesi ve e-reçete şifresinin kişi/
veli/vasi ile paylaşılması suretiyle söz konusu kişilerin 
temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmıştır. 
Aynı zamanda bu uygulama ihtiyaç olan illerde, 
sokağa çıkma yasağı olan 01.01.2000 tarihinden sonra 
doğmuş olanlar içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
kişilerin ikametgah kısıtlamasında olması nedeniyle 
düzenlenen reçetelerde elzem olmadıkça enjeksiyon 
formlarına yer verilmemesi de sağlanmıştır. Diğer 
evde yapılabilecek girişimsel uygulamalar için ise evde 
sağlık hizmeti ihtiyacı olan kişilere zaruri durumda ev 
ziyareti kapsamında bu hizmetin sunulması veya ilgili 
birim (Hastane Evde sağlık Ekibi ) sağlık çalışanlarınca 
karşılanması sağlanmıştır.

1.3. İl Sağlık Müdürlüklerinde Halk Sağlığı 
Başkanlıklarının Çalışmaları 

Sağlık müdürlüklerinde halk sağlığı başkanlıkları  hem 
aile hekimlerinin ve TSM’lerin hizmetlerini koordine 
etmiş hem de diğer bütün başkanlıkların yapacağı işlerin 
ilkelerini mevzuata göre  belirlemiş ve yürütülmesini 
takip etmiştir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 
belirlediği kurallara uygun olarak İl Hıfzısıhha kurulları, 
il Pandemi Yürütme ve Koordinasyon kurulları kararlar 
alıp uygulamayı gerçekleştirmişlerdir. Sürveyans, 
filyasyon, organizasyon, operasyon  vb.tüm çalışmalar 
il/ilçe Halk Sağlığı çalışanlarınca yapılmıştır. 

COVID-19 Pandemisiyle mücadelede İl/ilçe sağlık

müdürlükleri, Halk sağlığı başkanlıkları ve Toplum 
Sağlığı Merkezleri mevzuatla kendilerine verilen 
görevleri yapmaya çalışırken her il/ilçe  kendi şartlarına 
göre ilave Hıfzıssıhha kurulu kararı olarak bu süreci 
yönetmiştir. 

Sağlık Bakanlığınca 2018 yılında yayınlanan Bulaşıcı 
Hastalıklar İle Mücadele Rehberi ve Ulusal İnfluenza 
Pandemi Planı esas alınarak genel hazırlığa ilave olarak 
il yönetimlerince de il pandemi planı oluşturulmuş ve 
olabildiğince bir hazırlık yapılmıştır. 

İllerde  ve uygun ilçeler de benzer yapılar il/ilçe  bazında 
oluşturulmuştur. İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları 
kendi il/ilçe bölgesinin  şartları, hasta sayısı, bulaşlı/
temaslı kişi sayısı ….vs. bir çok faktörü değerlendirerek  
yerel kararlar almıştır. Bazen bu karantina kararı dahi 
olabilmiştir.

Alınan bu kararlar il/ilçe sağlık müdürlüğü 
koordinasyonunda Valilik/Kaymakamlık tarafından 
uygulatılmıştır. Uygulama işinin icrasını  sağlık 
müdürlüğü gerçekleştirirken diğer yönetim birimleri 
(Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü….) kendi görev 
alanında olan işleri yapmışlardır.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge 
doğrultusunda yurtdışından ülkemize giriş yapan 
Türk vatandaşlarının sınır kapılarında, deniz ve 
havalimanlarında muayeneleri yapıldıktan sonra 14 gün 
süreyle, COVID-19 olası/kesin vaka ve  temaslılarının 14 
gün süreyle misafirhanelerde izolasyonu sağlanmıştır. 
18.03.2020 tarihli ve E.296 sayılı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğünün yazısı ile bu süreç içerisinde yapılacak 
çalışmalar belirlenmiş, bahsi geçen kişilerin aile 
hekimleri tarafından telefon ile aranarak elektronik 
ortamda izlenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda aile 
hekimleri tarafından, izlemi yapılan ve söz konusu 
listede yer alan vatandaşların talebine istinaden 14 
gün süre ile “Z03.8 – Şüpheli hastalıklar ve durumlar 
için diğer gözlem” veya “Z03.9 – Şüpheli hastalık 
veya durum için gözlem, tanımlanmamış” tanı kodları 
kullanılarak sağlık raporu düzenlenerek ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu Elektronik İstirahat Raporu girişi  
yapılarak vatandaşın mağduriyeti önlenmiştir. Sağlık 
raporu aile hekimi, filyasyon ekibi ve   illerdeki çağrı 
merkezlerindeki hekimlerce düzenlenebilmektedir. 

İhtiyaç halinde hasta/temaslının ikamet ettiği yerde ilçe 
sağlık müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar birimi çalışanları 
COVID-19 tanısı için laboratuvar numunesi (PCR) 
almıştır. Bu numunelerin  ilgili laboratuvara nakli 
sağlanarak  bakılmış  sonuçları kişilerin elektronik
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dosyalarına işlenerek ilgili kişilerin (İlçe sağlık 
müdürlüğü çalışanı, aile hekimi, vatandaşın kendisi 
..vb.) görmesi sağlanmıştır.

COVID-19 hastalarının teşhis ve tedavi işlemleri 
öncelikle Pandemi hastanesi  (Sağlık bakanlığınca 
20.03.2020 tarihinden itibaren bünyesinde Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs 
hastalıkları, İç Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az 
ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım 
yatağı bulunan hastaneler Pandemi Hastanesi olarak 
kabul edilmiştir.) ilan edilen hastanelerde yapılmıştır. 
Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 
2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan 
hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek 
şekilde organize edilmişlerdir.

COVID-19 pandemisine cevap vermek amacıyla 
önlemler alınırken; bağışıklama hizmetlerinin 
aksayabileceği ve aşı ile önlenebilir hastalıkların 
morbidite ve mortalitesinde artış olabileceği riski de 
göz önüne alınarak il/ilçe esaslı planlama yapılmıştır. 
Bağışıklama hizmetlerindeki her aksama, kısa süreçler 
için geçerli olsa da duyarlı bireylerin birikimi ile 
sonuçlanabilecek ve aşı ile önlenebilir hastalıklara bağlı 
salgınlara yol açma ihtimali artacaktır. Bağışıklama 
hizmetleri, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir 
parçasıdır. Bundan dolayı, COVID-19 ile mücadele 
izin verdiği ölçüde aksatılmadan sürdürülmüştür. 

İl/ilçe sağlık müdürlükleri/Toplum Sağlığı  
Merkezlerince oluşturulan ekipler tarafından temaslı 
kişiler ziyaret edilmiştir. Gerekli durumlarda 
bu ziyaretler kolluk kuvvetleri ile birlikte 
gerçekleştirilmiştir. Kişilerin konu hakkında 
bilgilendirilmesi, ev izolasyonu kurallarının 
hatırlatılması, evde izlem ve onam formunun iki nüsha 
olacak şekilde imzalatılması birinin kişiye verilmesi, 
kişilerin bundan sonraki izlemlerinin aile hekimleri 
tarafından yapılacağı konusunda bilgilendirilmesi, 

kişinin herhangi bir durumda arayabileceği iletişim 
bilgilerinin verilmesi sağlanmıştır.

Halk Sağlığı Bilgi Yönetim Sisteminde vaka listesi 
bölümünden temaslıların bilgisi ilgili ilçe sağlık 
müdürlüğü çalışanlarınca girilmiş ve Sağlık bakanlığı 
veri tabanına aktarılmıştır. Temaslı bilgilerinin 
girilmesinden sonra sistemde bilgiler aile hekimliği 
bilgi sistemlerine yansıtılmış ve aile hekimleri 
tarafından yapılan günlük izlemler takip edilmiştir.

Bazı illerde temaslı, yakın temaslı yada evde takibi 
yapılan COVID-19 pozitif vakaların hastaneye kontrole 
gitmesi gerektiği durumlar için dezenfekte edilmiş nakil 
araçları oluşturulmuş ve bu kişilerin/hastaların sağlık 
kuruluşlarına gidip gelmesi bu araçlarla sağlanmıştır. 
Pandemi  sürecinde ülke genelinde genel uygulamalar 
yapılırken illerin özelliklerine görede yerel uygulamalar 
yapılma ihtiyacı doğmuştur. Hakkari il merkezinde  
toplu ulaşım olmadığı için insanlar ya özel araçlarla 
veya yürüyerek  sağlık kuruluşuna gitmektedir. 
Alışveriş merkezi yoktur. Bu nedenle  bulaş riski 
ulaşım ve alışveriş merkezlerinde yok denecek kadar az 
iken aileler kalabalık olduğu için ( Hakkari merkez aile 
birey sayısı; 7-10 kişi ) ve aynı aileden kişiler genelde 
aynı apartmanda oturduğu için ev/aile içi bulaş fazla 
olmaktadır. Ankara ve İstanbul gibi illerde ise toplu 
ulaşım ve alışveriş merkezleri yüksek oranda bulaş 
riski olan alanlar olarak göze çarpmaktadır. Bu nedenle 
epidemiyolojik yaklaşımda mutlaka yerel şartlar ve 
özellikler  dikkate alınmalıdır.

Aşı ile birlikte COVID-19 Pandemisinin 2021 
yılında pandemi özelliğini kaybedebileceği ihtimali 
güçlenmiştir. Aşı yoluyla ve /veya hastalık geçirilerek 
yeterli toplumsal bağışıklık kazanılana kadar 
toplumların bu hastalıktan kurtulması mümkün 
görünmemektedir. Bu bilgiler ışığında azimle hem 
COVID-19 ile mücadeleye  hem de mümkün olan 
azami korunma/izolasyon tedbirlerini alarak günlük 
yaşantıya devam etmeliyiz.
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Dünyanın COVID-19 pandemisi ile mücadelesinde yeni 
nesil teknolojiler, ülkelerin en büyük destekçisi olarak 
ön plana çıkmış, bilgi ve iletişim teknolojileri pandemi 
döneminin görünmeyen kahramanları olmuştur.

COVID-19 pandemisi, insanların güvenli, üretken 
ve birbirleriyle bağlantılı olmasını sağlarken aynı 
zamanda fiziksel olarak ayrı tutma amacıyla, teknoloji 
ve sosyal medyanın çok büyük ölçeklerde kullanıldığı 
ilk pandemi olarak insanlık tarihinde yerini almıştır (1).   
COVID-19 virüsünün tespit edildiği günden itibaren, 
bir taraftan vakalar, ölümler, yoğun bakıma yatırılan 
hasta sayıları ve iyileşen vakalar hakkında sürekli 
bilgilendirme yapılırken bir taraftan da hastalığa 
karşı koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında hem 
sağlık profesyonellerine hem de vatandaşlara yönelik 
bilgilendirmeler yapıldığını izledik.

Ülkeler, teknolojik alt yapıları ve insan gücü 
kapasitelerini kullanarak COVID-19 vakalarını erken 
tespit edebilmek, yayılmasını önleyebilmek, hızlı ve 
etkin tedaviler uygulamak amacıyla çeşitli yöntemler 
geliştirmişlerdir. 

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple ve 
Google bu alanda güçlerini birleştirerek virüsün yayılma 
hızının azaltılabilmesi ve temas takibi yapılabilmesi 
için birlikte çalışacaklarını duyurmuştur (2).  

Bu da göstermektedir ki bundan sonra olası epidemi, 
pandemi ve doğal afet gibi toplumsal öneme sahip 
krizlerde bilişim teknolojilerinin nitelikli insan gücü ile 
birleştirilmesi hayat kurtarıcı olacaktır. Bu teknolojiler 
ayrıca kamu güvenliği, tedarik zinciri ve üretimin 
modernleştirilmesi için de sıklıkla kullanılabilecektir. 

COVID-19 pandemisi ile birlikte yapay zekâ, robotlar, 
açık veri, büyük veri, akıllı şehirler, vatandaşa 
hizmetlerin dijital sunumu ve e-belgeler, temassız 
ödemeler, kamu güvenliği, tedarik zincirinde ve 
üretimde yenilikçi teknolojik yöntemler, e-ticaret, üç 
boyutlu yazdırma sistemleri ülkelerin gündeminde 
kalıcı olmak üzere önemli yer edinmeye başlamıştır. 

Pandemi boyunca sosyal mesafenin korunması için 
evde kalınması gereken zamanlarda bilişim altyapısı 
uygun olan ülkeler gerek uzaktan/evden çalışma 
(videokonferanslar vs), gerekse uzaktan eğitim 
(video-sınıf) konularında hızlı reaksiyon göstererek 
çalışma ve eğitim hayatının sürekliliğini sağlamıştır. 
Yine sosyal iletişim de bilişim teknolojileri vasıtası 
ile sürdürülebilmiş ve bu yolla insanların birbirlerine 

psikolojik destek sunması sağlanabilmiştir. Dolayısıyla 
pandemi döneminde bu yaşam modelleri değişimleri 
ile uzaktan erişim sağlayan dijital platformlar ve video/
telekonferans sistemlerinin kapasiteleri, performansları 
ve süreklilik sağlayabilme kabiliyetleri test edilmiştir.

Uzmanlar, dünyada pandemi sonrası yeni normal 
sürecin herkes için genişbant internet erişim imkânı 
içermesi gerektiği, bunun evrensel bir ihtiyaç olduğuna 
vurgu yapmaktadır. Hatta ülkelerin ve uluslararası 
kuruluşların temel hedeflerinden biri olan okullaşmanın, 
online platformlara erişimin artırılması ile her yerden 
sağlanabileceği vurgulanmaktadır (3).

Pandemi sürecinde insanların mobil cihazlar ve 
teknoloji kullanım alışkanlıkları da ciddi oranda 
değişmiştir. Pandemi sürecinin yoğun bir şekilde 
yaşanmaya başladığı 2020 Mart ayının son haftasında 
mobil telefonlara indirilen uygulamaların sayısı 
önceki yılın aynı dönemine göre %132 artmıştır. En 
büyük artışlardan biri de mobil oyunlarda yaşanmıştır. 
2020’nin birinci çeyreğinde mobil telefonlara indirilen 
oyun uygulamalarının sayısı, 2019 yılının aynı 
dönemine göre %75 artmıştır. Ayrıca online yiyecek-
içecek sipariş uygulamalarının indirilme sayılarının 
yanında kullanım oranı da 2019 yılının aynı dönemine 
göre %73 oranda artmıştır (4). 

Pandemi sürecinde mobil uygulamaların takip ve 
kontrol amaçlı kullanılabilmesi ile ilgili yapılan bir 
başka araştırmada Apple Store ve Google Play de 
bulunan 106 uygulama incelenmiş ve bunlardan 26 
tanesinin pandemi sürecinde hastalık ve salgın takibinde 
etkin olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir (5). 

COVID-19 pandemi sürecinde öncelikle salgının 
yayılmasını önlemek ve yönetebilmek amacı ile 
yapay zekâ teknolojileri başta olmak üzere dijital 
yenilikçi yöntemler; epidemiyolojik analizler ve 
projeksiyonlarla karar alıcılara destek olmuş, hassas 
grupları tespiti sağlamış ve vaka hareketlerini izlemeyi 
kolaylaştırmıştır. Yapay zeka uygulamaları, bölgelere 
göre potansiyel yeni vakaların sayısını ve hangi 
popülasyonun en fazla risk altında olacağını tahmin 
etmek amacıyla kullanılmış ayrıca dronlarla entegre 
edilerek insanların hareketini takip etme, maske 
takmayanları izleme, tıbbi malzeme dağıtımı, hasta 
odalarının dezenfekte edilmesi gibi amaçlarla da 
kullanılmıştır.  Ayrıca yapay zeka bu süreçte bilgisayarlı 
tomografi ile elde edilen akciğer görüntülerinde 
COVID-19’un belirgin işaretlerinin saptanması yoluyla 
vakaları tespit etmek, giyilebilir sensörlerle vücut 
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sıcaklığındaki değişimleri gerçek zamanlı izlemek ve 
hastalığın yayılımını izlemek için açık kaynak veri 
platformu sağlama amacıyla da kullanılmıştır. Örneğin 
Çin’de bir tren istasyonunda kızılötesi ve yüz tanıma 
teknolojisi kullanılarak dakikada 200’den fazla kişinin 
fotoğrafını çekip tarayan bir sistem geliştirilmiştir (6).

Hatta bazı yapay zekâ uygulamaları ile makina öğrenme 
teknikleri uygulanarak sahte haberlerin tespit edilmesi 
de sağlanmıştır.

Avustralya ve Yeni Zelanda’da aktif kitle kaynaklı 
gözetim sisteminin bir örneği olan Flutracking (grip 
takip) platformuna koronavirüs de eklenmiş olup çok 
sayıda gönüllünün sunumuna dayanan online anket 
temelli bu sistem, erken salgın uyarılarına da katkı 
sağlamaktadır (7).

Ülkemizde pandemi sürecinde yenilikçi yöntemlerle 
ilgili ciddi çalışmalar yürütülmüştür. Sağlık 
Bakanlığı’nın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) ve GSM operatörleri işbirliği ile evde izole 
edilmesi gereken hastaların dijital yöntemle takip 
edilmesini sağlayan  “Hayat Eve Sığar” uygulaması 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerin dijital 
kanallar aracılığıyla eğitimlerine devam etmelerini 
sağlayan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) bu uygulamalardan 
bazılarıdır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan, makine 
öğrenme algoritması ile çalışan “Online Korona 
Önlem” sitesi de sağlık personelinin yükünü azaltıp 
halkı bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Bireyler online 
olarak kişi bilgilerini girdikten sonra bir anket 
doldurarak kontrolünü gerçekleştirebilmekte, bulunulan 
şehir, seyahat durumu, kronik hastalık, temas durumu, 
olası semptomlar sorgulanmakta ve sonuçta doldurulan 
bilgilere göre kişiye bilgilendirme yapılmaktadır (8).

Şekil 1. Sağlık Bakanlığı “Hayat Eve Sığar” ve Milli Eğitim 
Bakanlığı “Eğitim Bilişim Ağı” görselleri

Şekil 2. Sağlık Bakanlığı  “Online Korona Önlem” 
uygulaması

Ayrıca Ülkemizde de pandemi süreci ihtiyaca binaen 
bazı hassas gruplar için sistemlerin geliştirilmesini 
tetiklemiştir. Örneğin özel gereksinimi olan çocuklar ve 
ailelerine, mobil cihazlarına indirecekleri uygulamayla, 
gönüllü ruh sağlığı çalışanları aracılığıyla görüntülü 
destek projesi olarak adlandırılan ‘Özel Çocuklar 
Destek Sistemi’ oluşturularak kullanıma açılmıştır.

Şekil 3. Sağlık Bakanlığı “Özel Çocuklar Destek 
Sistemi” görseli
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Bütün bu çalışmaların yanı sıra Sağlık Bakanlığınca 
COVID-19 ile mücadelede sağlık çalışanları ve sosyal 
izolasyon nedeniyle evinde kalan vatandaşların bu 
süreçteki kaygı ve streslerini en aza indirebilmek için 
tüm illerde “Psikososyal Destek Hattı” kurulmuştur (9).
Pandemi dönemi ayrıca sağlık hizmetlerine erişim ve 
bu hizmetlerin sunumunda da belirgin değişikliklere 
sebep olmuştur. Sağlık çalışanları ve hastalar arasında 
yüz yüze danışmanlık, her iki taraf için de COVID-19 
riskini artırdığı için uzaktan sağlık, tele-sağlık/teletıp 
hizmeti bazı ülkelerde alternatif olarak kullanılmıştır. 

Uygulama örneklerinden biri İsrail’de bir Tıp 
Merkezinin Evde Sağlık Hizmeti Birimi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Birime bağlı ekipler hastalara 
uzaktan hizmet vererek hem hasta ve sağlık personelinin 
korunmasını sağlamakta, hem de hastanelerdeki 
yoğunluğu engellemektedirler. Sistemin işleyişinde, 
önce bir sağlık görevlisi, içinde gerekli malzemelerin 
olduğu evde sağlık hizmeti kitini koronavirüs hastasının 
evine teslim ettikten sonra doktor görüntülü konuşma 
yoluyla hastayla iletişime geçmektedir. Hasta, kutudan 
çıkan malzemelerle ateş ölçümü, boğaz kontrolü, 
stetoskop ile akciğer kontrolü gibi süreçleri evinde, 
doktor tarafından uzaktan sağlanan destekle birlikte 
yönetmektedir (10). 

Bütün bu uygulamaların yanı sıra çeşitli giyilebilir 
cihazlarla ve Bluetooth özellikli izleme araçlarıyla 
kliniklerde kullanılan uygulamalar da mevcuttur. 
Örneğin kalp yetmezliği olan hastaların, tıbbi ekip 
tarafından her hastanın kendi durumunu yönetmesine 
yardımcı olacak uyarılarla, kan basıncı, kan şekeri, 
oksijen satürasyonu ve kalp atış hızının fiziksel aktiviteye 
yanıtı gibi ölçümleri kayıt altına alınabilmektedir.

Pandemi sonrası dönem düşünülürken uzaktan cerrahi 
ve otonom sürüş teknolojileri gibi hizmetleri sunabilmek 
için 5G ağlarının küresel gelişiminin şart olduğu 
tartışmaya açılmıştır.  Çin’de Batı Çin Hastanesi’ndeki 
doktorları bölgedeki diğer 27 hastaneye bağlayarak 
virüsten etkilenen kişilerin konsultasyonlarını ve 
teşhislerini sağlayabilmek için 5G destekli bir sistem 
tasarlanmıştır. Bu sistem sadece doktorların hızlı 
iletişimini sağlamakla kalmamış acil tıbbi müdahale 
ihtiyacı olan hastaların bulunduğu hastanenin koşulları 
uygun değilse en yakın donanımlı hastaneye hızlı 
transferine de yardımı olmuştur (12).

Birçok ülkede özellikle giriş çıkışları kapatılan 
şehirlerde akıllı şehir çözümlerine yatırım yapılmıştır. 
Dronlar;  pandemi sürecinde karantina önlemlerini 
izlemek, dezenfektan serpmek, termal ölçüm 
yapmak, trafiği izlemek, enfekte alana tıbbi destek 
sağlamak gibi birçok alanda kullanılmıştır. Hatta 
durum ciddileştikçe dron yazılımları fonksiyonları 
artırılacak şekilde güncellenmiş ve insan kaynaklarının 
yerini alarak yüz yüze temastan kaynaklanabilecek 
kontaminasyonu azaltmıştır. Örneğin Çin’de polisler 
dronlara eklenmiş termal sensörleri, semptomları 
olan ve acil tıbbi müdahale ihtiyacı olan kişileri 
tespit etmek için kullanmıştır. Güney Kore örneğinde 
epidemik alanlarda dronlar dezenfeksiyona destek 
için kullanılmıştır. İspanya, Fransa, Belçika, Birleşik 
Krallık, Bulgaristan, Yunanistan, Litvanya’da karantina 
uygulamaları boyunca polis,  hareketliliği engellemek 
için dronları termal sensör, gece görüş kamerası, 
yüksek çözünürlüklü zoom lens ve hoparlör olarak 
kullanmıştır. 

Çin’de ise dronların milyonlarca insanı evde tutmak, 
maske takmayanları kameralarla tespit etmek gibi rolleri 
daha önemli olmuştur. Pandemi yayılırken Güney 
Avustralya’da olduğu gibi ateş, kalp hızı, solunum 
hızı ölçen, öksüren, hapşıran insanları tespit eden daha 
sofistike “pandemik dronlar” geliştirilmiştir (6).

Şekil 4. Uzaktan evde bakımda kullanılan aplikasyon 
örnekleri

Tele-tıp; telefon, video, mesaj, internet tabanlı 
uygulamalar ile danışmanlık verilmesi, tele-izlem, tele-
rehabilitasyon, tele-dermatoloji, ev temelli hemşirelik 
hizmetleri, psikolojik destek, kendi kendine müdahale 
programları, hafıza desteği gibi senkron ve asenkron 
birçok etkileşimi kapsar. Ancak bütün bu geniş 
hizmet seçeneklerini çeşitli uygulamalarla sunabilme 
avantajının yanı sıra hizmete en çok ihtiyacı olan 
yaşlılar, engelliler, sosyoekonomik düzeyi düşük olan 
gruplar için bu hizmetlere erişim en büyük güçlük 
olarak karşımıza çıkmaktadır (11). 
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Dronlar gibi robotlar da pandemide kullanılan 
teknolojilerden biridir. Robotlar hastane dezenfeksiyonu, 
dekontaminasyon, tıbbi atık toplanması, yiyecek ve ilaç 
dağıtımı, hastanın ateşinin ölçülmesi gibi alanlarda 
kullanılarak kişiden kişiye bulaş azaltılmıştır. 

Salgının başladığı Çin hastanelerinde güvenlik, 
dezenfeksiyon, denetim ve dağıtım alanında yardımcı 
olmak üzere farklı tip robotlar kullanılmıştır. Wuhan’da 
açılan bir pandemi hastanesinin servisi, ateş ölçme, 
yemek dağıtma, tesisi dezenfekte etme ile ilgili işleri 
yapan robotlar tarafından çalıştırılarak denenmiştir. 
Yine uçakları sterilize etmek için tasarlanmış bir 
robot, acil müdahale çalışmalarının bir parçası olarak 
Amerika’da bazı havaalanlarında kullanılmıştır.

Çin’de polis geçiş kapılarında devriye ve izleme ile 
ateş ölçümünde robotları kullanmıştır. Yine caddeleri 
dolaşan robotlar halka hastalıkla ilgili bilgi vermiş,  
maske takmayanları tespit etmiş ve el dezenfektanı 
vermiştir. Ayrıca Çin şehirlerinin temizliğinde yüksek 
teknolojili sürücüsüz cadde süpüren kamyonlar 
kullanılmıştır. Karantina bölgesinde yiyecek 
dağıtımında da robotlar kullanılmıştır. Bazı Çin 
hastanelerinde binalar arası ilaç taşımada ve ilaç 
geliştirme çalışmalarında da robotlar kullanılmıştır.  

ABD’de de hastaya müdahale için kamera, mikrofon, 
steteskopu olan telemedikal robot kullanılırken 
Avustralya’da hükümet halkı durumla ilgili 
bilgilendirmek, sorularını cevaplamak ve böylelikle 
yanlış bilginin yayılmasını azaltmak ve toplumda 
oluşabilecek paniği durdurmak için bir sohbet robotu 
uygulaması kullanmıştır (12). Avustralya’da hükümet 
halkı durumla ilgili bilgilendirmek, sorularını 
cevaplamak ve böylelikle yanlış bilginin yayılmasını 
azaltmak ve toplumda oluşabilecek paniği durdurmak 
için bir sohbet robotu uygulaması kullanmıştır (12). 

Bilişim teknolojilerinin aşırı bir yoğunlukla hayatımıza 
dâhil olması aynı zamanda tehdit yüzeyini de artırmıştır. 
Bu nedenle erişim yönetimi, uç nokta güvenliği, web 
güvenliği, şifreleme teknolojileri, ağ güvenliği, mobil 
cihazların güvenliği ve yönetimi gibi konular da hızla 
önem kazanmıştır.  

Veri toplama ve kullanma işlemleri ile ilgili olarak 
veri güvenliği, korunması ile ilgili gerekli önlemlerin 
maksimum düzeyde alınması ve toplumun, bu konuda 
yeterli ve doğru şekilde bilgilendirilmesi sistemlerin 
işlerliği açısından büyük öneme haizdir. 

Hong Kong, Çin ve Güney Kore’de robotlar, karantinaya 
alınan bakımevi sakinleriyle ailelerinin iletişim 
kurmasını sağlamak için buralarda konuşlandırılmış 
ve ayrıca hastanelere, havaalanlarına ve işyerlerine  
yerleştirilmişlerdir. Bununla birlikte insansı robotlar da 
hastalara yararlı bilgi ve eğlence ortamı sağlamışlardır. 
Keza Belçika’da yaşlıların aileleri ile bağlantı 
kurabilmesi için yaşlı bakım evlerinde görüntülü arama 
robotları konuşlandırılmıştır. 
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Çin’de bölgesel bir enfeksiyon hastalığı olarak 
başlayan süreç Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 
2020 tarihinde duyurduğu üzere COVID-19 pandemisi 
olarak devam etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın 
hastalıkları tanımlayan pandeminin önemi başlangıçta 
anlaşılamadı. Pandeminin ilanı ile dünyanın birçok 
bölgesinde ve ülkemizde, medya ve toplum içinde 
hızlı bir bilgi akışı başladı. Tüm dünyayı sarsan uzak 
ve yakın geçmişteki ölümcül salgınlara dair haberler, 
sosyal medya ve ekranlarda hızla yayıldı ve beraberinde 
günlük yaşam çok hızlı bir biçimde değişime uğradı. 
Yüz yüze eğitim durdu, tüm okullar kapandı, çalışma 
şekli ve saatleri değişti, sosyal ve kişilerarası ilişkilerde 
fiziksel iletişim ya tamamen ya da kısmen ertelendi ve 
etkileşim şeklimizde değişim başladı.

Tüm bu değişimle birlikte, pandeminin ilk 
dönemlerinde, salgının yayılmasını engellemek ve 
hasta olanların tedavisi dikkatin odağında yer alırken 
zaman ilerledikçe değişen yaşam alışkanlıkları, sürekli 
yenilenen ve yayılan bilgiler ile birlikte pandeminin 
psikososyal etkileri endişe verici olmaya başladı. Bu 
psikososyal etkiler, pandeminin çok boyutlu bir süreç 
olarak ele alınması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarttı. 
Gündeme gelen ekonomik zorluklar, değişen sosyal 
yaşam ve kişilerarası ilişkiler ve bunların yarattığı 
ruhsal etkiler, toplumun daha önceki deneyimleri ve 
kişilerin psikososyal özelliklerine göre değişebilse de, 
pandemiyle beraber yaşamın devamında uyuma yönelik 
müdahale ihtiyaçlarını gündeme taşıdı.

Bu müdahale alanı içinde pandeminin psikososyal 
etkileri dört dönemde ele alınabilir. Bu dönemleri 
pandeminin ortaya çıkışı ile paralel psikososyal 
değişimlere göre adlandırmak mümkündür. Birinci 
aşama enfeksiyona dair bilgilerin yeni yeni ortaya çıktığı 
ve hızla yayılmaya başladığı dönemdir. Enfeksiyon 
henüz sadece endemi aşamasındadır ve tehlikenin 
büyüklüğü belli değildir ve uzakta görünmektedir. 
“Prodrom dönemi” olarak adlandırabileceğimiz bu 
dönemde insanlar genellikle günlük yaşamlarına 
aynı şekilde devam etmektedir. Ancak bir yandan da 
gelişmeleri izlemektedirler. Genellikle bu aşamada 
belirgin ya da işlev bozucu davranışsal-psikiyatrik 
belirtiler genellikle yoktur. Daha önceden psikiyatrik 
hastalığı olanlarda alevlenmeler ya da yatkın bireylerde 
hafif psikiyatrik belirtiler olabilir. Bazı bireyler 
gelişmeleri dikkate almaz iken bazıları ise gelişmelere 
paralel olarak “kendince” tedbirler alabilir. Bunlar 
arasında konu hakkında bilgi toplamaya çalışmak, 
danışmak, malzeme depolamak sayılabilir. 

İkinci aşamayı pandemiye “akut yanıt” dönemi olarak 
adlandırabiliriz. Bu dönemde endemi aşaması aşılmış, 
hastalık giderek artan hızla yayılmaya ve yaşam 
alanımız için tehdit oluşturacak kadar yakına gelmiştir. 
Artık tehlike sınırlı değildir, kontrolden çıkmıştır ve 
her an kapıdadır. Tehlikenin boyutları halen tam olarak 
anlaşılamamıştır belki ancak artık onunla yüzleşme 
ihtimali artmıştır. Pandemi döneminin başlaması 
ile beraber ortaya çıkan korku zaman ilerledikçe 
belirsizliklerin artması ile yerini endişeye bırakır. Korku 
başlangıçta savaş ya da kaç yanıtı ile hayatta kalmayı 
sağlayıcı davranışlar oluşturmamıza aracılık edebilir. 
Benzer olarak endişenin de yaşamımızda koruyucu bir 
yönü olsa da, şiddeti çok arttığında bizi işlevsizleştirir. 
Kaçınma ve tedbir davranışları tüm davranışlarımıza 
içgüdüsel olarak hâkim olmaya başladığında bu 
işlevsizleşme günlük yaşamımızda daha da belirgin 
hale gelir. Rasyonel olmayan çözüm önerileri iletişim 
araçlarının yaygınlığı nedeniyle hızla yaygınlaşabilir.  
İnsanlar temel ihtiyaçlarını depolama, uygun olmayan 
medikal koruyucu ya da tedavi edici önerilere yönelme, 
zorunlu olmayan tüm sosyal davranışlarını ertelemeye 
başlayabilirler. Hastalığa yakalanma korkusu nedeniyle 
abartılı hijyen davranışları ya da sevdikleri başta olmak 
üzere birilerinin hastalanmasına yol açmaktan korkarak 
uygunsuz kaçınmalar sergileyebilirler. Bu durum sosyal 
anlamda izolasyona ve tam da ihtiyacımızın arttığı 
bir dönemde psikolojik gereksinimlerden mahrum 
kalmamıza yol açar. Tüm bu faktörlerin etkisi ile 
endişe, korku, panik giderek artmaya devam edebilir ve 
yavaş yavaş çaresizlik ve çıkmazda olma düşünceleri 
ile depresif bir duygudurumun ortaya çıkmasına yol 
açabilir. Zaman içinde bu gibi ruhsal belirtiler şiddetini 
arttırmaya ve kalıcı olmaya başlar. Bu etkiler psikiyatrik 
hastalıkların ortaya çıkmasına uygun bir zemin 
oluşturur. Psikiyatrik hastalıklar ortaya çıktıktan sonra 
uygun müdahale yapılmazsa bir kısır döngü başlayabilir.

Psikiyatrik hastalıklar yaygın görüşün aksine sadece 
duyguları etkileyen hastalıklar değildir. Düşünce 
içeriğini ve biçimini, algıları, dikkati, dikkatin odağını 
ve hatta belleği etkilemektedir. Ruh sağlığı olumsuz 
etkilenen bir insanın zorlu durumlarda doğru ve yerinde 
karar ve davranışlar sergileme olasılığı da azalacaktır. 
Bireylere bu dönemin özellikleri ve ortaya çıkabilecek 
duygusal ve davranışsal değişimlerde olağan ve 
olağan dışı kabul edeceğimiz durumlar konusunda 
bilgilendirme yapmak hem koruyucu hem de yol 
gösterici olacaktır. Bilgilendirmeler sırasında sağlıklı 
davranışlar arasında gündemi resmi ve güvenilir 
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kaynaklardan ve belli bir süreliğine izlemek, sürekli 
ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgi akışına engel 
olmak, bu tür haber ve bilgileri dikkate almamak ve 
yayılmalarına aracılık etmemek, resmi kaynakların 
önerilerini izlemek, resmi kaynakların açıklamalarına 
itibar etmek, pandeminin getirdiği kısıtlamalarla 
uygun baş etmeler geliştirmek (yakınlarımızla sık sık 
görüntülü iletişim araçlarıyla görüşmek, bu imkân 
yoksa ziyaretleri kurallar çerçevesinde yapmak), 
değişen rutini başka bir biçimde sürdürmek, her sabah 
aynı saatte kalkmaya özen göstermek, öğün saatlerine 
dikkat etmek, düzenli egzersiz yapmak sayılabilir. Bu 
sayede karşı karşıya kalınan fiziksel ve psikososyal 
zorluklara dayanmak, ayakta ve sağlıklı kalmak için 
gerekli güç ve enerji sağlanmış ve korunmuş olacaktır.   

Pandemiye yanıtın üçüncü aşamasında yani 
stabilizasyon-dağılma aşamasında pandeminin o ana 
kadar birey tarafından sahip olduğu mental kaynaklarla 
nasıl yönetildiğine bağlı olarak değişen ruhsal 
dinamiklerdeki gelişmeler kastedilmektedir. Yani, 
pandeminin insanoğlunun karşısına çıkardığı güçlükler 
sağlıklı bir biçimde ele alınmışsa stabilizasyon dönemi, 
tersi durumda ise dağılma dönemi başlayacaktır. 
Stabilizasyon döneminde temel uyumsal araç 
“habituasyon” yani “alışmadır”. Santral sinir sistemi 
tekrarlayan ya da sürekli olan hemen her tür dış ve 
iç uyarana (belli bir eşiğe kadar) yanıtı belli bir süre 
sonra engelleme ya da uyum sağlama eğilimindedir. 
Bu sayede benzer bilginin tekrar tekrar işlenmesinin 
yarattığı gereksiz enerji ve kaynak israfının önüne 
geçilmiş olur. Alışmanın sağlanabilmesi için 
durumun doğru algılanıp değerlendirilmesi ve uygun 
davranışsal yanıtların oluşturulması gereklidir. Bunun 
için pandeminin getirdiği riskler objektif olarak 
değerlendirilmeli, alınması gereken tedbirler kişiye 
göre değil bilimin gösterdiği şekil ve ölçüde olmalıdır. 
Bu bir kez sağlandıktan sonra korku, panik, endişe 
ve depresyon yerini sorumluluklarının ve sınırlarının 
farkına varmanın getirdiği rahatlama, kabullenme, 
kendini ve çevreyi denetleyebilme hissi ve son olarak 
kendine güven ile sonuçlanır.  Patolojik anksiyete 
yatışır, yerini sağlıklı anksiyete alır. Sağlıklı anksiyete 
sayesinde olası riskli durumlara dikkat artar, orantılı 
tedbir davranışı sergilenerek organizma tehlikeye 
hazırlanır. Belirsizlik perdesi kısmen de olsa kalkar, 
tehdit objektif biçimde değerlendirilir. Tehdide karşı 
yeterince tedbir alındıktan sonra hayatın diğer önemli 
bileşenlerine dikkat yeniden dağıtılır. Hayat kaldığı 
yerden ama eskisinden farklı olarak devam etmeye 
başlar. Uyum başlamıştır.

Olumsuz senaryoda ise, yani uyum çabaları fonksiyonel 
olmaktan uzak olduğunda dağılma başlar. Tehdit 
olduğundan büyük algılanır ya da yorumlanır, tehditle 
baş etme kaynakları yetersiz algılanır ve gelecekte işlerin 
daha da kötü seyredeceğine dair bir kanaat oluşursa 
anksiyete patolojik bir hal alır. Gerçeğe, dışarıdaki 
tehlikeye uyum sağlamak yerine, zihindeki, gerçek dışı 
ya da abartılı tehlikeye, hem de başarılması imkânsız 
bir biçimde hazırlanma çabası başlar. Bazen de bu çaba 
en baştan yetersiz ve işe yaramaz olarak değerlendirilir 
ve hiç sergilenmez. Bir anlamda “boşa kürek çekmek” 
istenmez. İlk durum kaynakların hızla tükenmesine ve 
hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğa, yetersizlik 
duygusuna, hayal kırıklığına, kişinin kendine ve 
dünyaya olan inancında ve güveninde sarsılmaya neden 
olacaktır. İkinci durumda, pes eden grupta, yetersizlik 
ve suçluluk duygularının hâkim olduğu depresyon 
tablosu gelişebilir.         

Eğer pandemi dönemi sona ererse reorganizasyon 
(yeniden yapılanma) dönemi başlayacaktır. Tehlike 
ortadan kalktığı için anksiyete yatışacak, tedbir ve 
güvenlik davranışlarının önemi ve günlük yaşamdaki 
yerleri azalacak ama bir anda ortadan kaybolmayacaktır. 
İnsanlar pandemi öncesindeki işlerine, ilişkilerine ve iç 
ruhsal yapılarına yeniden dönmeye çalışacaklardır. Eğer 
buraya kadar ki aşamalarda kişi başarılı olmuşsa bu 
dönemde yaşadıklarını gelecek için bir çeşit kütüphane 
olarak kullanacak ve tehlikeler karşısında kendini 
yeterli, becerikli, etkili ve deneyimli olarak algılayarak 
özgüvenli ve belki de psikolojik anlamda daha güçlü 
bir biçimde hayatına devam edebilecektir. Ancak bu 
noktaya kadar zorlanmalar karşısında uygun olmayan 
baş etmeler kullanan, olayları ve kendini çarpıtılmış 
olarak algılayan ve belki de bazı yatkın bireylerde bu 
süreç hayatın aslında ne kadar tehlikeli ve “pamuk 
ipliğine bağlı” olduğu, kendisinin ve becerilerinin ne 
denli yetersiz olduğu, geleceğin de bu ve buna benzer çok 
sayıda tehlike ile ileride kendisini beklediği gibi yanlış 
sonuçlara varmasına neden olabilecektir. Hayata ve 
kendine dair bu olumsuz şemalar kişinin anksiyetesinin 
sürekli olarak artmasına, kendini değersiz, isteksiz 
ve güçsüz hissetmesine, zamanla profesyonel ve özel 
yaşantısında, yakın ve önemli ilişkilerinde sorunlar 
yaşamasına ve en nihayetinde psikiyatrik hastalıkların 
gelişmesine neden olabilir.

Pandemi gibi insanoğlunun zorlanmalar karşısında 
becerilerini ve kaynaklarını sınayan durumların 
sonunda sonucu belirleyen sadece pandeminin ya da 
tehdidin gerçek riskleri değildir. Elbette ortada gerçek
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 bir tehlike vardır. . Ancak dış dünyada olup bitenin 
kişinin iç dünyasında nasıl yaşandığı ve bu doğrultuda 
bu yaşadığı şeye duygusal, düşünsel ve davranışsal 
olarak nasıl yanıtlar ürettiğinin sonucu belirleyen 
temel unsur olduğu söylenebilir. O halde birey ve 
toplum olarak bu tür tehditler karşısında sağlam ve 
sağlıklı kalabilmek için yapılması gereken şey bu tür 
tehditlerin tüm boyutlarına hazırlıklı olmaktır. Çok iyi 
bilinen bir gerçek şudur ki; kriz yönetiminin ilk adımı 
krizi önlemedir. Sağlam temellerin üzerine bilimsel 
bilgi dikkate alınarak, ahlak ve özen sorumlulukları 
beraberinde yapılmış bir bina düşünüldüğünde, bu 
binanın yaşamı boyunca maruz kalacağı dış zorluklara 
(deprem, mevsimsel değişiklikler  gibi) daha sağlıklı 
göğüs gerebileceği ve uzun yıllar ayakta kalacağı 
herkesin malumudur. Ancak bilimi dikkate almadan, 
ahlaki sorumlulukları hiçe sayarak ve özensiz 
yapılan bir binanın en ufak bir sarsıntıda yıkılması da 
kaçınılmazdır. Pandemi gibi kriz durumlarına hazır 
olmak ancak birey, toplum ve toplumun her türlü 
kurumunun sorumluluklarını anlayıp kabul etmeleri 
ile mümkündür. Hazır olma halinin dinamik bir unsur 
olduğu ve her kriz durumundan sonra ve sürekli olarak 
yenilenmesi gerektiği de ortadadır. Hazır olma haline 
rağmen krizler mutlak olarak engellenemez. Ancak bir 
krize ne kadar hazır olunursa onun olumsuz etkilerinden 
de o kadar az etkilenir ve hızlı bir biçimde yola kalınan 
yerden devam etmek mümkün olabilir. Yine de krizler 
olacaktır ve kriz anında ya da süresince yapılması 
gerekenler vardır. 

Pandemi Döneminde Psikiyatri Uygulamaları

Maslow’un ihtiyaçlar piramidine göre en altta beslenme, 
barınma, güvenlik gibi temel yaşamsal ihtiyaçlar yer alır. 
Pandemi gibi bir afet ve kriz döneminde de bu ihtiyaçlar 
elbette ilk sıradadır. Ancak bu ihtiyaçlar ne için vardır? 
Bu soruya bir cevap “bu ihtiyaçlar yaşamak, hayatta 
kalmak için vardır”  şeklinde verilebilir. O halde yaşam 
nedir? sorusu karşımıza çıkar. Bu sorunun cevabı tek 
bir cümleye indirgenemez. Ancak bir yönüyle yaşamak 
insan zihninin yeryüzünde karşılık bulma ya da kendini 
ifade etme çabası olarak tanımlanabilir. İhtiyaçlar bu 
zihnin varlığını sürdürmesine yardımcı olsa da zihnin 
asıl amacına hizmet etmezler. Belki sadece aracılık 
ederler. Dolayısıyla bu aracılar önemli olmakla beraber 
asıl önemli olan zihnin kendini sadece biyolojik olarak 
değil psikolojik olarak da var etme çabasıdır. Bu var 
olma çabasının bazen temel ihtiyaçların tehdidi altında 
kalması bazen de hedeflerinin çeşitli nedenlerle tehdit 
altında kalması insanda anksiyeteyi tetikleyebilir. 

Pandemi ilk bakışta temel ihtiyaçları tehdit ediyor 
gibi görünse de pandeminin zorladığı yaşam tarzı 
insan varlığının özgürlük, sevme-sevilme, kendini 
gerçekleştirebilme gibi temel yaşamsal amaçlarını 
da bir yandan baskı altına almaktadır. Bu nedenledir 
ki, bu dönemlerde başta anksiyete olmak üzere pek 
çok psikiyatrik sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu tür 
dönemlerde insanların ruhsal durumlarını korumanın 
yolları hem aracı ihtiyaçları hem de temel ihtiyaçları 
sürdürmenin ya da ikame etmenin yollarını bulmakla 
sağlanabilir. 

Öncelikle insanın psikiyatrik sağlığının korunup 
iyileştirilmesinde sadece psikiyatrik uygulamaların 
yeterli olmayacağının altını çizmek gereklidir. İnsan 
biyopsikososyal bir varlıktır ilkesi dikkate alınırsa 
psikiyatrik sorunların diğer ve özellikle de sosyal 
boyutunu görmezden gelmek ya da insanı birey olarak 
içinde yaşadığı atmosferden bağımsız bir canlı olarak 
düşünmek en büyük yanılgılardan biridir. İnsanı insan 
yapan temel niteliklerden biri dünya ve diğerleri ile 
kurduğu ilişkinin kendisidir. İnsan içinde dünya ve 
diğeri ile yaşayandır.  

Daha açık gibi görünen aracı ihtiyaçları ele almak 
gerekirse; bu ihtiyaçların başında pandemi nedeniyle 
ortaya çıkabilecek ekonomik ve sosyal güçlüklerin 
bireye yansımaları başta gelir. Her ülkede farklı 
ve değişen derecelerde olmakla beraber pandemi 
dönemlerinde daha önce de görüldüğü üzere insanların 
bir kısmı temel ihtiyaçlarını eskisi gibi karşılayamaz ve 
bir kısmı da sürekli olarak bu tehdidi hisseder. İnsanın 
sağlığını koruması ve sürdürmesi temel fiziksel ve ruhsal 
ihtiyaçlarını yeterince ve uygun bir biçimde karşılaması 
ön şartına bağlıdır. Bu koşul karşılanmadığında insan 
sağlığı da bundan olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla 
pandemi döneminde özellikle de bu temel ihtiyaçlarını 
karşılamakta zorlanan insanların tespit edilmesi ve 
bu ihtiyaçların giderilmesi gereklidir. Bu konuda 
sosyal hizmetler gibi kurumlara büyük iş düşmektedir. 
Temel fiziksel ihtiyaçlar giderildikten sonra yapılması 
gerekenler şöyle sıralanabilir;

1.Risk Gruplarının Belirlenmesi ve Ruhsal Tarama:

Pandemi döneminde enfeksiyon riskinin yüksek olduğu 
bazı sosyal gruplar vardır. Bunlar arasında sağlık 
çalışanları, temizlik görevlileri, güvenlik görevlileri 
gibi kesintisiz sürdürülmesi zorunlu olan bazı temel 
toplum hizmetlerinde görevli çalışanlar, enfeksiyona 
yakalananlar ve onların yakınları başta gelir. Bu grup 
pandemiden “doğrudan” etkilenen psikiyatrik yönden 
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riskli gruplardır. Bir de pandeminin sosyal-toplumsal 
etkilerine ikincil olarak risk altında olan “dolaylı” 
risk grubu vardır. Bu grupta pandemi nedeniyle 
işini kaybedenler ya da işine ara vermek zorunda 
kalanlar, pandemi nedeniyle daha katı kısıtlamalara 
uymak zorunda kalan yaşlılar ve çocuklar,  daha önce 
psikiyatrik hastalığı olanlar, kronik hastalığı olan ve 
hastaneye gelemeyenler sayılabilir. 

Pandemi döneminde bu riskli gruplarda psikiyatrik takip 
ve tarama uygulamaları mutlak suretle yapılmalıdır. 
Tarama birkaç nedenden ötürü gereklidir. Birincisi 
daha önce de bahsedildiği gibi bu insanlar psikiyatrik 
açıdan risk altındadırlar. İkincisi bu riskli grup yaşadığı 
ruhsal bozukluk semptomlarını yanlış bir biçimde 
yorgunluğun ya da işinin-gündemin bir parçası olarak 
“normal” yorumlayabilir ve yardım arama girişiminde 
bulunmayabilir ya da uygunsuz, fonksiyonel olmayan 
çözüm yollarına (madde kullanımı vs) yönelebilirler.  
Bu da tanının gecikmesine, tablonun komplike hale 
gelmesine neden olabilir. Üçüncüsü riskli gruplarda, 
özellikle de hizmet sektöründe çalışanlar psikiyatrik 
sorunlarının başkaları tarafından bir çeşit “zayıflık” ya da 
“sorumluluktan kaçma” olarak yorumlanacağı endişesi 
ile bu belirtiler nedeniyle yardım aramayabilirler. 
Tarama yöntemi bu tür olumsuz damgalanma 
endişelerini azaltarak uygun yaklaşımları kolaylaştırır. 

2.Yardımlaşma ve gözetme

Tarama yöntemine benzemekle beraber psikiyatri 
profesyonelleri tarafından değil de temel olarak iş 
arkadaşları, arkadaşlar ve akrabalar ile sorunları ve 
zorlanılan noktaları konuşmak, bir anlamda dertleşmek, 
paylaşmak hem soruna gerçekçi çözümlerin 
geliştirilmesine hem de yaşanan zorlukların sadece 
kişinin kendisine ait olmadığını, evrensel olduğunu 
fark etmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede daha 
önce bahsedildiği gibi utanç ve self-damgalama gibi 
olumsuz emosyonlar azalacaktır. Diğerinin yardım 
ve gözetimi “dışarıdan bir göz” olarak durumun 
daha objektif ve rasyonel biçimde algılanmasına 
yardımcı olacaktır. Aynı zamanda diğeri olarak 
tanımladığımız kişinin hayatındaki önemli insanlar 
psikiyatrik açıdan zorlanan ya da hastalığı ortaya 
çıkmış ancak yardım isteyemeyen biri için profesyonel 
yardımı harekete geçirebilir. Yardımlaşmanın 
sadece yardım alan değil yardımı sunana da ciddi 
psikolojik katkıları olacağını da belirtmek gerekir.   

3. Biyolojik ve Sosyal Ritmi Korumak ve Geliştirmek
Pandeminin getirdiği çok sayıda kısıtlama ile beraber 

insanlar pek çok alışkanlıklarını ve kurdukları düzeni 
terk etmek zorunda kalırlar. Ancak bu düzen sayesinde 
temel fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlar karşılanmaktadır 
ve düzen ortadan kalkınca ihtiyaçlarının giderilmesi 
aksar. Hızla yeni pandemi kuralları çerçevesinde 
eski ihtiyaçların gözden geçirilmesi, yeni ihtiyaçların 
belirlenmesi ve buna göre bu ihtiyaçların giderilmesi 
için yeni yöntemlerin geliştirilmesi gereklidir. En yeni 
ve önemli ihtiyaç yeni hijyen kurallarını öğrenmek 
ve benimsemektir. Bu basitçe birtakım temizlik 
davranışlarını öğrenmeyi işaret ediyor olsa da aynı 
zamanda bu davranışların sağlıklı bir biçimde sürmesi 
için olumlu motivasyonel-duygusal ve düşünsel-
rasyonel geri planlarının oluşturulması da gereklidir. 
Bu hem bireysel hem toplumsal bir süreçtir. Ayrıca 
egzersiz yapmak, sağlıklı ve zamanında beslenmek 
gibi biyolojik ihtiyaçları aksatmamak sağlıklı bir ruhsal 
yapı için ön şarttır. Bunun yanında yakın ilişkileri 
farklı bir biçimde de olsa (telefon, görüntülü konuşma, 
mesafeli ve maskeli ziyaretler gibi) sürdürmek, temel 
psikofizyolojik ihtiyaçları (cinsel yaşam, uyku gibi) 
riskleri gözeterek karşılamak, sorun yaşanan alanlarda 
danışmanlık ya da gerekiyorsa tedavi almak gerekebilir. 

4. Doğru Bilgiye Ulaşmak

Ruhsal sağlığımızı etkileyen şeyin dış dünyada olup 
biten kadar bu olup bitene verdiğimiz anlam olduğundan 
daha önce bahsedilmişti. Yeni ve bilinmeyen bir 
tehlikeyle karşı karşıya kaldığında insanoğlunun ilk 
tepkilerinden biri onu tanımlamaya, eski bilgi ve 
deneyimleri ile karşılaştırarak onu anlamlandırmaya 
çalışmaktır. Bunu yaparken kullandığı veri tehlikeyle 
ilgili dış dünyadan gelen bilgi ve kendi iç dünyasındaki 
geçmiş tasarımlarından kalan bilgidir. Bir anlam 
verme çabasında dış dünyadan gelen veri önemini 
korumaktadır. Dolayısıyla bu verinin sağlıklı olması 
tehlikenin anlamının ya da algılanmasının da sağlıklı 
oluşmasını sağlayacaktır. Tehlike bir kez sağlıklı 
algılanıp anlamlandırıldığında ona karşı işlevsel araçlar 
devreye girmeye başlayacak sorun doğru bir biçimde 
yönetilebilecektir. 

5.Profesyonel Danışma ve Bakıma Ulaşımın 
Kolaylaştırılması 

Pandeminin yarattığı baskı her bireyde farklı etkiler 
ortaya çıkarır. Bazı yatkın bireylerde bilinen ve alınan 
her türlü ruhsal tedbire rağmen psikiyatrik bozukluk 
belirtileri ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda artık 
profesyonel yardım gereklidir. Ancak pandemi boyunca 
görüldüğü üzere hem alınan tedbirler hem de insanların 
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hastaneleri ve belki de sağlık çalışanlarını hastalık 
bulaşması için riskli yerler ve kişiler olarak algılamaları 
nedeniyle tüm branşlarda hastaların hastaneye 
başvuruları azalabilir. Böyle olunca da psikiyatrik 
hastalık belirtileri ortaya çıkan ya da zaten psikiyatrik 
hastalığı olan hastalar tedavi hizmetlerinden yeterince 
faydalanamayabilir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin 
ulaşılabilir ve güvenli hale getirilmesi pandemi boyunca 
ve sonrasında alınması gereken ilk tedbirlerden biridir. 
Teknolojinin de gelişmesi ile beraber hem ulaşılabilir 
hem de güvenli bir yöntem olarak teletıp ya da tele-
psikiyatrik hizmetler temel psikiyatrik hizmetlere 
yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilir. Henüz 
yeterince yaygın olmasa da bu tür sağlık hizmetlerinin 
eksikliklerinin giderilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları 
hızla devam etmektedir.

6. Yaşlı, Çocuk-Ergen ve Bakıma Muhtaç Bireyler İçin 
Uygulamalar

Pandemi döneminde bazı sosyal grupların daha fazla 
risk altında olacağına değinilmişti. Bu riskli grupların 
başında yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler gelmektedir. 
Bu bireyler hem pandeminin doğrudan risklerine 
(hastalanma, hastaneye yatma, enfeksiyonu ağır 
geçirme, ilaç komplikasyonları) hem de dolaylı risklerine 
(sokağa çıkma yasakları, temel bakım ihtiyaçlarının 
sağlıklı bir biçimde giderilememesi) daha fazla maruz 
kalırlar. Yaşlı olmanın ve komorbid tıbbi durumların 
da riskleri bağımsız olarak arttırdığı bu gruplar için 
desteğin kesintisiz, kolay ulaşılabilir ve zahmetsiz 
olması gereklidir. Yalıtım ve sosyal izolasyonun zaten 
baskın olduğu bu gruplarda pandemi dönemlerinde 
sosyal ve psikolojik desteğin önemi daha da artar. Bu 
gruplara sağlık hizmetleri konusunda güvence vermek 
ve diğer sağlık sorunlarını kapsamlı bir biçimde ele 
almak, aile hekimliği sisteminin kaynaklarını pandemi 
döneminde bu gruplara yoğunlaştırmak, doğru bilgiyi 
sürekli olarak güncellemek gerekebilir. Bu sayede 
yaşlı ve bakıma muhtaç birey güvende olduğunu 
hissedecek ve pandeminin olumsuz etkilerini daha az 
deneyimleyecektir. 

Pandemi için diğer önemli grup ergenlerdir. Ruhsal 
ve fiziksel özelliklerinin hızla değiştiği, geliştiği ve 
olgunlaştığı bu dönemde ergenler pek çok emosyonel-
düşünsel ve davranışsal değişiklikler sergileyebilirler. 
Özellikle bu dönemde güvenli ve istikrarlı bir 
atmosfere ihtiyaç duyarken pandemi güven ve istikrar 
ortamını zedeler. Bu belirsiz ortamda ergen de kendi 
benliğindeki çelişki ve kararsızlıkları daha şiddetli 
yaşar. Gelişiminin bir parçası olarak zaman zaman 

sorunlar yaşayan ergen için pandemi nedeniyle günlük 
yaşama getirilen kısıtlamalar engellenme, haksızlık ve 
öfke duygularını tetikleyebilir. Dünya tehlikeli bir yer 
olarak algılanabilir. Böyle bir ortamda aile ve psikiyatri 
uzmanlarına önemli sorumluluklar yüklenir. Ailenin 
temel rolü ergen için “örnek olma”, “rehberlik etme” 
ve “güvenli liman sağlamak” iken, psikiyatristin rolü 
aile ve ergen için “danışmanlık yapma” ve “izleme” dir.      

Son olarak pandemi dönemlerinde çocuklar önemli 
risk gruplarından biridir. Çocuklar sorunlarla baş etme 
bakımından sınırlı kaynaklara sahip olarak dünyaya 
gelirler. Pek çok beceriyi “öğrenmek” zorundadırlar. 
Pandemi gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında 
zaten sınırlı olan kaynaklar hızla tükenecektir. Çocuğun 
dünyasında pek çok şey zaten belirsizdir. Onlar dünyayı 
ebeveynlerinin gözünden değerlendirir. İyi-kötü, 
doğru-yanlış gibi kavramlar ilk olarak ebeveynlerin 
dünyasından algılanır. Zamanla, toplumun ve 
deneyimlerin etkisiyle şekillenir. O yüzden de pandemi 
döneminde çocukların pandemiyi nasıl algılayıp 
yaşayacakları büyük oranda ebeveynlerinin pandemiyi 
nasıl algılayıp yaşadıkları ile paraleldir. Çocuk ruh 
sağlığı açısından ebeveyn ruh sağlığı önceliklidir. 
Bunun dışında çocuk çevreyi ve duygularını sorular 
sorarak anlamaya, anlamlandırmaya çalışmaktadır. 
Bu sorulara çocukların anlayabileceği düzeyde ve 
kelimelerle ve hatta oyunlarla yanıt vermek gereklidir. 
Tehlikenin olmadığı gibi gerçek dışı bir bilgi vermek ya 
da tehlike yokmuş gibi davranmak, başka kaynaklardan 
da bilgi alabildiği için çocukta çelişki ve tedirginliğe 
yol açabilir. Pandemiyi ve risklerini anlatırken kafa 
karışıklığını arttırabilecek detaylı bilgi vermemek ve 
kendimizi pandeminin etkilerinden koruyabileceğimiz 
bilgisini paylaşmak özellikle önemlidir. Bunun dışında 
okulların da kapalı olduğu bir dönemde çocuklar için 
çok önemli olan oyun ve eğitim hayatlarının devam 
etmesinin yollarının araştırılması gereklidir.

Pandemi Sonrası Dönemde Psikiyatri Uygulamaları

Pandemiler ya doğal yollarla ya da aşı gibi yöntemlerle 
toplumsal bağışıklığın gelişmesi ile son bulur. Pandemi 
sona erdikten sonra önce yaraların sarılması ve 
iyileştirilmesi ve ardından da pandeminin yol açtığı 
iyi-kötü deneyimlerden ders alarak benzeri durumlara 
karşı hazırlıkların, hayat normal akışına dönerken, 
başlatılması gereklidir.  Pandemi sonrası ruhsal durumu 
belirleyen en temel nokta pandemi öncesi sahip olunan 
kaynaklar ve pandeminin bireye has öznel yaşantısıdır. 
Pandemi gibi genel toplumu ilgilendiren, bireyi 
fiziksel ve ruhsal olarak zorlayan durumlar sağlıklı 
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yönetildiklerinde genellikle psikolojik güçlenme, 
dayanıklılık ile sonlanırken, bunun sağlanamadığı 
durumlarda yatkın yatkın bireylerde uzun süreli ruhsal 
hastalıklara yol açabilir. Pandemi boyunca yaşanan 
maddi ve manevi kayıplar depresyon gibi bir hastalığı 
tetikleyebileceği gibi travma olarak algılanarak travma 
sonrası stres bozukluğu belirtilerine de yol açabilir. 
Pandemi sonrası psikiyatrik yaklaşımları şöyle 
sıralayabiliriz;

1.Tarama  Çalışmaları

Tıpkı pandeminin akut döneminde olduğu gibi pandemi 
sona erdikten sonra da psikiyatrik belirti ve hastalık 
taraması başta gelen uygulamalardan olmalıdır. Daha 
önce bahsedilen utanç ve damgalanma korkusu gibi 
nedenlerle pandemi sona erdikten sonra bile psikiyatrik 
şikâyetleri olan bireyler ruh sağlığı uzmanlarına 
başvurmak istemeyebilirler. Ya da daha meşru ve kabul 
edilebilir olduğuna inandıkları için diğer uzmanlık 
dallarına başvurarak psikiyatrik şikâyetlerinden 
bahsedebilirler. Dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarının 
pandemi sonrası çeşitli şikâyetlerle başvuran hastaların 
fiziksel durumlarının yanında ruhsal durumlarını da 
muayene etmeleri gereklidir. Psikiyatrik hastalıkların 
tanınması ve önemi hakkında diğer uzmanlık alanları 
ve aile hekimliği alanlarında eğitim çalışmaları ile 
bu hastaların tanınması, tedavi edilmesi ve uygun 
yönlendirilmeleri sağlanabilir. 

2.Pandemi Sonrası Psikiyatrik Hizmetlerin 
Yaygınlaştırılması

Pandemi psikiyatrik hastalık riskini arttırır. Uzun süren, 
hayatı her yönüyle tehdit eden zorlanmalar sonrasında 
psikiyatrik hastalıkların görülme sıklığı artar. Aynı 
zamanda pandemi boyunca psikiyatrik hastalığı olanlar 
yeterli sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çekebilirler 
ve bu da psikiyatrik hastalıkların alevlenmelerine neden 
olabilir. Sonuç olarak psikiyatrik hizmetlerin sayı 
ve kalitesinin arttırılması gereklidir.  Bunun yanında 
psikiyatrik hizmetlerin içinde ayrı bir alt hizmet dalı 
olarak pandemi sonrası şikâyetleri olan hastalar 

için ayrı değerlendirme merkezleri kurulmalıdır. Bu 
merkezlerde tarama, bireysel ve grup terapi programları 
yürütülmelidir. Ayrıca bu merkezler bir pandemi ya da 
benzeri afet durumlarında birey ve toplum ruh sağlığını 
koruyacak sosyal ve tıbbi politikaların geliştirilmesine 
aracılık edecek bilimsel araştırmaları planlamalı ve 
yürütmelidirler.   
3.“Yeni Normale” Dönüş Çalışmaları

Pandemi bitse de uzunca bir süre tüm dünyada insan 
davranışları üzerinde etki edecek değişikliklere neden 
olacak gibi görünmektedir. İnsan ilişkilerinde ve 
sosyal kurallarda pandemi süresince ortaya çıkan 
önemli değişiklikler hijyen ve sağlıkla ilgili endişeler 
nedeniyle devam edecektir. Bu değişimi anlayan ve 
kabullenenlerde uyum daha hızlı olacak psikiyatrik 
riskler azalacaktır. Bu durumu son 20 yılda teknoloji ve 
teknoloji aracılı iletişimdeki gelişmelere benzetebiliriz. 
Teknoloji ve sosyal iletişim ağlarına daha iyi ayak 
uyduran insanların hem profesyonel yaşamlarında 
hem de özel yaşantılarında ruhsal yönden daha sağlıklı 
olduklarını söyleyebiliriz. Her değişim derhal kabul 
edilmeli ve kullanılmalı gibi bir iddia kast edilmese 
de hemen önümüzde duran değişimi de görmezden 
gelmenin doğru olmayacağı ortadadır. Yeni normalle 
yaşadıkça insanlar ve toplum kendi özelliklerine 
göre bu değişimin kendine uygun yönlerini alıp 
benimseyecektir. Sonuç olarak değişimin kendisinin 
hiçbir zaman değişmediği bir gerçektir. İnsanoğlu da en 
temel varoluşsal özelliği olan uyum sağlama becerilerini 
önümüzdeki bu dönemde de yoğun olarak kullanmak 
zorunda kalacak gibi görünmektedir. Değişime 
ayak uydurabilmek için öncelikle eski kuralları ve 
rollerimizin artık eskisi kadar geçerli olmadığını kabul 
etmek gereklidir. Daha sonra yeni kuralları ve rolleri 
tanımaya çalışmak ve onların rasyonelini anlayıp 
kabul etmek ve son olarak da bu yeni kurallara ve 
rollere göre gerekli davranışları sergilemek gereklidir. 
Ancak o zaman sağlıklı bir uyum ve eski ile yeninin 
entegrasyonu sağlanmış olacaktır.     
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Giriş ve Genel Bilgiler

Küreselleşen dünyada, enfeksiyon hastalıkları, önemli 
toplum sağlığı sorunları arasında ön sıralardaki 
yerini halen korumaktadır. Tarih boyunca çok sayıda 
ölüme, sakatlığa ve ekonomik kayba neden olan 
enfeksiyon hastalıkları ile mücadele her zaman sağlık 
otoritelerinin öncelikli vazifesi olmuştur. Günümüzde 
kronik dejeneratif hastalıkların özellikle gelişmiş 
ülkelerde daha ciddi bir sorun olarak karşımıza 
çıkması ve enfeksiyon hastalıklarından ölümlerin 
nispeten azalması, mücadelenin zayıflamasına neden 
olmaktadır. Ancak enfeksiyon hastalıkları, ülkeler 
arası ticaretin hızlandığı, kıtalar arası seyahatlerin 
kolaylaştığı ve mücadelenin azaldığı her dönemde 
yeniden ve yeni ortaya çıkan etkenlerle lokal ve küresel 
salgınlara neden olarak toplum sağlığını tehdit etmeye 
devam etmektedir. Yaşamakta olduğumuz pandemi ve 
özellikle gelişmiş ülkelerin bu salgında yaşamış olduğu 
tecrübeler buna örnek olarak verilebilir. 

Pandemi, enfeksiyon hastalıklarının dünyada birden 
fazla ülke ve/veya kıtada, geniş bir sahada yayılım 
göstermesi olarak tanımlanabilir. Dünya Sağlık 
Örgütü’ye (DSÖ) göre, bir hastalığın pandemi 
olabilmesi için bazı kriterler aranmaktadır. Bu kriterler, 
yeni ya da  mutasyon geçirmiş bir etken olması, etkenin 
insanları etkileyebilmesi ve insandan insana bulaşma 
özelliğinin olmasıdır (1). 

İnsanlık tarihinin karşılaşmış olduğu son pandemi ise 
tüm dünyayı etkisi altına alan ve DSÖ tarafından 11 
Mart 2020 tarihi itibarı ile pandemi olarak ilan edilen 
yeni Koronavirüs Hastalığıdır (COVID-19). COVID-19 
nedeniyle 22/10/2020 tarihi itibarı ile tüm dünyada 
“41,588,198” kişi hastalanmış, “1,137,804” kişi ise 
hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde ise 22/10/2020 
itibarı ile “353,426” COVID-19 tanısı konmuş hasta 
bulunurken, “9,513” kişi hayatını kaybetmiştir (2,3).

Bu sayılar günden güne artarken, salgın tüm dünyayı 
halk sağlığı, siyaset, sosyal yaşam ve ekonomi gibi 
alanlarda ciddi şekilde etkilemeye devam etmektedir.  

COVID-19 ve Etkenine Ait Özellikler

Yüzyıllardır bizimle yaşayan ve milyonlarca 
insanı etkileyen Koronavirüsler tek zincirli, 100-
200 nanometre boyutunda, zarflı RNA virüsleridir. 
Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların 
Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola 
çıkılarak bu virüslere taçlı virüs anlamına gelen 
koronavirüs ismi verilmiştir (4).

Koronavirüsler, soğuk algınlığından Orta Doğu 
Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut 
Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi 
hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan 
büyük bir virüs ailesidir. Koronavirüsler zoonotik 
etkenler olup, hayvanlardan bulaşarak insanlarda 
hastalık yapabilirler. Henüz insanlara bulaşmamış olan 
ancak hayvanlarda saptanan birçok Koronavirüs türü 
mevcuttur. Koronavirüslerin insanlarda dolaşımda 
olan alt tipleri çoğunlukla soğuk algınlığına sebep olan 
virüslerdir (5). 

SARS-CoV, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil 
durumu olarak 2003 yılında, daha önceden bilinmeyen 
bir virüs ile ortaya çıkmış olup yüzlerce insanın 
yaşamına mal olmuştur. MERS-CoV ise 2012’de ilk 
defa insanlarda ve Arap Yarımadasında tanımlanmıştır. 
COVID-19 salgını da 2019 yılı sonu itibarı ile kitlesel 
insan ölümlerine sebep olmuş diğer salgınlar gibi 
tarihteki yerini almıştır.

COVID-19 yeni keşfedilen bir koronavirüsün neden 
olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19 virüsü 
bulaşmış kişilerin %80’i insan hastalığı asemptomatik 
olarak geçirirken, %15 hastada hastaneye yatışı 
gerektiren ya da gerektirmeyen orta derecede 
semptomlar izlenmektedir. Geri kalan %5’lik kesim 
ise hastaneye yatışı gerektiren pnömoni bulguları ve 
diğer ciddi semptomlar ile karşılaşmaktadır. Özellikle 
65 üstü yaşlılar ve kardiyovasküler hastalık, diyabet, 
kronik solunum hastalığı ve kanser gibi altta yatan 
tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme 
olasılığı daha yüksek olarak bilinmektedir (6).  
Farklı hızlar bildirilmekle birlikte dünya genelinde 
çalışmalarda verilen ölüm oranı %2-7 civarındadır (6,7).  
Hastalık spesifik olmayan bazı belirtilerle kendini 
göstermektedir. Hastalığın inkübasyon periyodu 
ortalama 5 gün olarak bildirilmektedir (8).

Hastalığa Ait Belirtiler
• Ateş
• Kuru Öksürük
• Solunum Sıkıntısı
• Yorgunluk ve Halsizlik

Diğer Belirtiler
• Genel Vücut Ağrısı
• Boğaz Ağrısı
• İshal
• Konjonktivit 
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• Baş Ağrısı
• Tat veya Koku Kaybı
• Ciltte Döküntü
• El veya Ayak Parmaklarında Renk Değişikliği

Ciddi Belirtiler
• Nefes Almada Zorluk
• Göğüs Ağrısı
• Konuşma veya Hareket Kaybı (8).
Semptomların ortaya çıkması, virüs bulaşı sonrası 
ortalama 5-6 gün kadar sürer, ancak 14 güne kadar da 
sürebildiği bilinmektedir.

COVID-19 Bulaş Özellikleri

COVID-19 etkeninin esas olarak kişiden kişiye yakın 
temas yoluyla yayıldığı düşünülmektedir. COVID-19 
vakalarının yaklaşık %80 kadarının asemptomatik ya 
da çok hafif bulgularla seyrettiği bildirilmektedir (8). 
Semptomları olmayan insanlar da virüsü yayabilir. 
Kişiden kişiye yayılma birbirleri ile belirli süre 
(yaklaşık 15 dakika) yakın temasta olan insanlar 
arasında [1.83 metre (yaklaşık 6 fit) içinde], enfekte bir 
kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda 
üretilen solunum damlacıkları ile veya bir kişinin 
üzerinde virüs bulunan bir yüzeye veya nesneye ve 
sonra kendi ağzına, burnuna veya gözlerine dokunarak 
COVID-19 etkenini  alması da mümkün olabilir (9). 

COVID-19 Epidemiyolojisi

31 Aralık 2019’da DSÖ-Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei 
eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen 
pnömoni vakaları bildirdi. 7 Ocak 2020’de etken daha 
önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Koronavirüs 
(2019-nCoV / COVID-19) olarak tanımlandı. 

İlk etapta COVID-19 için Wuhan Deniz Ürünleri 
Pazarı çalışanlarında kümelenme olduğu belirtilmiştir. 
Vakalarda ateş, nefes darlığı ve radyolojik olarak 
yaygın akciğer infiltrasyonu ile uyumlu bulgular tespit 
edilmiştir. DSÖ’nün Çin’e ait COVID-19 raporuna 
göre ölüm vakaları genellikle ileri yaştaki yada eşlik 
eden sistemik hastalığı olan bireyler olmuştur. İlk 
importe vakanın Ocak 2020’de Tayland’dan bildirilen 
bir vaka olduğu bildirilmektedir (5). İlerleyen günlerde 
importe vaka bildiren ülkelerin sayısı giderek arttığı 
gibi şubat ayı sonlarında yerli bulaşmanın yaşandığı 
ülkeler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Mart 2020 başı itibariyle Çin’de salgının hızı 
yavaşlarken, İran, Güney Kore ve İtalya’da COVID-19 
vakaları ve buna bağlı ölümler hızla artmaktadır. 
Yine Mart 2020 başı itibariyle Dünya genelinde 
100’ün üzerinde ülkede olgu bildirilmiştir. Bu tarihten 
sonra hasta sayısı hızla artmış, sağlık çalışanlarında 
da hastalık görülmüştür. Hastalık, insandan insana 
bulaşma özelliği nedeniyle hızla yayılmıştır. Bu 
süreçten sonra COVID-19 nedeniyle tüm ülkeler, 
salgını sınırlandırmak, kayıpları en aza indirmek ve 
salgını bitirmek amacı ile önlemler alıp, uygulamaya 
koymuşlardır.

COVID-19 Pandemisine İlişkin Türkiye ve Bazı Örnek 
Ülkelere Ait Epidemiyolojik Göstergelerin İncelenmesi 
Küreselleşmenin ve insan hareketlerinin etkisi ile 
bugün salgın 189 ülke ve bölgede görülmekte ve tüm 
dünya sathına yayılmış durumdadır (10). COVID-19 
salgınının merkezi hızlıca Çin’den Avrupa’ya daha 
sonrasında da Amerika kıtasına kaymış görünmektedir. 
Veriler incelendiğinde, devam eden süreçte mevsimsel 
etkiler ve salgınla mücadele çalışmaları da göz önüne 
alındığında salgın merkezinin Güney Amerika ve 
Afrika kıtalarına doğru yer değiştirmesi beklenebilir ve 
bu aşamadan sonra ikinci salgın dalgalarının yine tüm 
ülkeleri etkisi altına alması da gözlenebilir. 

Ülkelerden açıklanan son verilere göre dünyadaki 
aktif vaka sayısı 9,489,983’dir. Bu aktif vakaların 
%1 (74,308) kadarının durumu “kritik” olarak 
tanımlanmaktadır. Dünya genelinde yeni tanı konan 
vakalar halen artmaktadır. Ölüm sayıları ise 17 nisan 
2020 tarihinde günlük 8429 olarak kayıtlara geçmiş ve 
en tepe noktasını görmüştür. Bu süreçten sonra ölüm 
sayıları düşüş göstermektedir (Grafik 1-2) (2). 

Bu dinamik süreçte salgının seyrine etki eden birçok 
faktör olmakla birlikte ölüm sayılarının düşme 
eğiliminde olması ülkelerin salgınla ilgili olarak ilk 
şoku atlattıkları, sağlık sistemlerini duruma adapte 
etmeye başladıkları, doğru koruma, erken tanı ve 
erken tedavi yöntemlerinin uygulanmaya başlaması, 
öte yandan virüsle ilgili olarak mevsimsel etkiler, 
virüsün kendisinde oluşan bir mutasyona bağlı 
olarak virülansında gözlenen azalma gibi nedenlere 
bağlanabilir.
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01/03/2020 tarihi itibarı ile 3’er günlük veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

Bu dinamik süreçte salgının seyrine etki eden birçok faktör olmakla birlikte ölüm sayılarının düşme eğiliminde 
olması ülkelerin salgınla ilgili olarak ilk şoku atlattıkları, sağlık sistemlerini duruma adapte etmeye başladıkları, 
doğru koruma, erken tanı ve erken tedavi yöntemlerinin uygulanmaya başlaması, öte yandan virüsle ilgili olarak 
mevsimsel etkiler, virüsün kendisinde oluşan bir mutasyona bağlı olarak virülansında gözlenen azalma gibi 
nedenlere bağlanabilir. 
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ABD toplam vaka, toplam ölüm ve aktif vaka sayılarında başı çekmektedir. Dünyadaki toplam vakaların neredeyse 
yarısı tabloda yer alan 4 ülkede bulunmaktadır. Türkiye 22.10.2020 tarihi itibarı ile toplam COVID-19 vaka 
sayısında 21., toplam ölüm sayısında 22., aktif vaka sayısında ise 32. sırada yer almaktadır.

Frekans verilerinin yanı sıra ülkelerin birbiri ile kıyaslamamıza olanak veren milyon nüfus başına verileri de 
değerlendirmek gereklidir. 

Milyon nüfus başına vaka sayısına baktığımızda yine 
vaka yükünün Güney Amerika ve ABD kıtasında 
yoğunlaştığını görmekteyiz. Türkiye nüfusuna oranla 
hem vaka sayısında hem ölüm sayısında hem de test 
sayısında Güney Amerika’da, Avrupa’da yer alan 
büyük ülkelerin ve ABD’nin gerisindedir.  

Salgın her ülke ve bölgede farklı bir karakteristik ve 
süreç ile kendini göstermektedir. Alınan önlemler 
sayesinde ülkemizinde içinde bulunduğu bölgelerde 
ilk vakalar daha geç görülmekte iken, bir çok Avrupa 
ülkesinde ve ABD’de daha erken dönemde importe 
vakalar görülmeye başlanmıştır. Yine Güney Yarım 
küredeki ülkelerde vakaların artışı ve bir sorun haline 
gelişi kuzey yarım küre ülkelerine göre daha geç 
olmuştur. 

 Tablo 1. 22.10.2020 Tarihi itibarı ile bazı sayısal epidemiyolojik göstergeler bakımından ülkelerin 
değerlendirilmesi

Tarih : 22.10.2020

 Ülke ve sırası   Toplam COVID-19
vakası

 Ülke ve sırası  Toplam ölüm
sayısı

 Ülke ve
 sırası

 Aktif vaka
sayısı

ABD-1 8,585,748 ABD - 1 227,419 ABD-1 2,755,304

Hindistan-2 7,708,947 Brezilya-2 155,459 Fransa-2 815,721

Brezilya-3 5,300,649 Hindistan-3 116,681 Hindistan-3 717,748

Rusya-4 1,463,306 Meksika-4 87,415 Brezilya -4 388,701

 Tablo 2. 22.10.2020 Tarihi itibarı ile bazı oransal epidemiyolojik göstergeler bakımından ülkelerin
)değerlendirilmesi (Çok küçük ülkeler değerlendirmeye alınmadı

Tarih : 22.10.2020

Ülke  Milyon nüfus başına
  Toplam COVID-19

vakası

Ülke  Milyon nüfus
 başına Toplam

ölüm sayısı

Ülke  Milyon nüfus
 başına yapılan

test sayısı

Peru 26,483  Peru 1025 İngiltere 443,967
ABD 25,892  Belçika 908 ABD 388,015

Brezilya 24,883 İspanya 735  Rusya 381,517
İspanya 22,383 Brezilya 730  İspanya 331,545
Türkiye 4,177 Türkiye 112 Türkiye 150,787

Bu nedenle her ülke ve bölgenin salgının farklı bir 
aşamasında olduğu gözlenmektedir. 
Bu durum salgından ilk etkilenen ve hazırlıklarını 
tam anlamıyla yapamamamış ülkelerde, İtalya ve 
İspanya örneklerinde olduğu gibi gelişmişlik düzeyine 
bakılmaksızın sağlık sistemi kapasitesinin aşılması 
ve koruyucu tıbbi ekipman temininin aksaması 
gibi daha ciddi sorunlara yol açmış iken, vakaların 
daha geç görüldüğü ülkeler ilaç, tıbbi malzeme, 
hasta yatağı ve sağlık personeli gibi çok stratejik 
hazırlıklarını tamamlayabilme ve diğer ülkelerin salgın 
tecrübesinden, olası tedavi yöntemlerinden istifade 
etme fırsatı bulmuşlardır. Bu noktada salgının farklı 
aşamalarda olduğu ve ciddi seyrettiği ülkelerin birkaçını 
epidemiyolojik veriler ışığında incelemek önemlidir.
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 Bu ülkeleri; 

 • Salgının halen yükselme eğiliminde veya pik evresinde olduğu ülkeler, 
 • Salgının gerileme aşamasında olduğu ülkeler, 
 • Salgının sönümlenme aşamasında olduğu ülkeler ve 
 • İkinci dalganın gözlendiği ülkeler olarak değerlendirecek olursak (Grafikler ülkelerin sağlık otoritelerinin 
                açıklamış olduğu resmi veriler üzerinden oluşturulmuştur);
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ABD ilgili dönemde dünyadaki toplam vaka sayısının %28.8’ine, toplam ölüm sayısının ise %28.1’ine sahip bir 
ülke olarak salgının en yoğun yaşandığı ülkelerden biri konumundadır. Günlük yeni vakalar izlendiğinde dalgalı 
bir seyir ile pik dönemini yaşamakta ve geçirmekte olan ABD’de günlük ölüm sayıları gün gün dalgalanmalar 
gösterse de azalmaktadır. Ülkede aktif vakalar ise Haziran ayı başı itibarı ile tekrar artış seyrine girmiştir. 
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Hindistan 1 milyar 400 milyona yaklaşan nüfusu ile Çin’den sonra dünyanın en kalabalık ülkelerinden 
biridir. Mevsimsel olabileceği düşünülen etkiler ve sağlık bildirim sistemlerinden kaynaklanan aksaklıklar 
sebebiyle Hindistan’da salgına ilişkin vakaların başlaması bir müddet gecikmiş görünmektedir. Ülkede düşük 
sosyoekonomik şartlarda kalabalık ortamlarda yaşayan büyük nüfus kitleleri göz önüne alındığında halen vaka 
sayısı düşük görünmektedir. Ancak ülkede salgın yükselme aşamasında devam etmekte, yeni vaka ve ölüm 
sayıları giderek artmaktadır. Hindistan toplam vaka sıralamasında bugün 2. sırada yer almaktadır. Eylül ayı 
itibarı ile aktif vaka sayılarında bir düşüş seyri izlenmektedir.
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b) Salgının Gerileme Aşamasında Olduğu Ülkeler

Türkiye salgın sürecinde 11 Mart tarihinde ilk vakasını görürken 18 Mart’ta COVID-19 nedenli ilk ölüm 
gerçekleşmiştir. 11 Nisan tarihinde vaka sayısı 5138 yeni vaka ile ilk pik düzeyine ulaşmış ve azalma seyrine 
geçilmiştir. Ülkemizde ölüm oranları dünya ve Avrupa ülkelerinin altında kalmıştır. Günlük ölüm sayıları ve 
yoğun bakım ihtiyacı gösteren hasta sayıları düzenli olarak azalmıştır. Toplam aktif vaka sayısının 80808’e 
ulaştığı ve zirvesini yaptığı 23 Nisan tarihine kadar ve devamında birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında 
filyasyon ekiplerinin çalışmaları, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde servis ve yoğun bakım 
yatak kapasitelerinin etkin kullanılması, özellikle erken dönemde alınan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa 
çıkma kısıtlaması ve diğer halk sağlığı tedbirlerinin uygulanması, iyi yetişmiş sağlık personelinin çabaları ve
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etkin tedavi yöntemlerinin erken dönemde sunulması ile hasta yükü kaldırılabilmiştir. Türkiye için salgının 
sönümlenmesi aşamasına geçilmesi ya da ikinci bir dalganın gerçekleşmesi etkin halk sağlığı önlemlerinin disiplin 
ile uygulanması ve toplumun bu önlemlere uyumu ilişkili olacaktır. Zira güncel veriler izlendiğinde Türkiye’de 
ölüm sayılarının son dönemde artış gösterdiği, yeni vaka sayılarının dalgalı bir seyir izlediği ve aktif vaka 
sayılarında ağustos ayı itibarı ile bir artış seyri olduğu izlenmektedir.

C) Salgının Sönümlenme Aşamasında Olduğu Ülkeler
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Güney Kore salgın kaynağı olan Çin’e ykaınlığı nedeni ile salgından ilk etkilenen ülkeler arasında olmasına 
rağmen salgının kısa sürede kontrol altına alındığı ülkeler arasında yer almaktadır. Halk sağlığı tedbirlerinin 
teknolojik imkanları ile doğru şekilde entegre edilerek erken dönemde alınan önlemler ve halkın uyumu neticesinde 
vaka ve ölüm sayılarını düşük seviyede tutmayı başardıkları gözlenmektedir. Hali hazırda aktif vaka sayılarını 
sıfırlayamamış olan Güney Kore’de günlük haziran döneminde 40-50 bandında yeni vakalar görülmeye devam 
etmiştir. 
d) İkinci Dalganın Gözlendiği Ülkeler
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Ağustos ayı itibarı ile ise vaka sayıları 400’lü rakamlara 
yeniden çıkmış, aktif vaka sayıları artımış ancak 
sonrasında vakalar yine kontrol altına alınmıştır. Bu 
durum, alınan önlemlere rağmen hastalığın var olmakta 
ve bulaşmaktaki kapasitesini göstermesi açısından 
önemlidir. 

İran’da ilk COVID-19 vakaları şubat ayının sonuna 
doğru gözlenmiş ve bu süreçten sonra yükseliş 
aşamasına girerek 30 Mart tarihinde ilk pikini 
gerçekleştirmişti.  Daha sonra salgında günlük yeni 
vakaların azalması süreci başladı. Ancak önlemlerdeki 
gevşemeler ve toplumun uyumundaki sorunlar 
neticesinde tekrar yükseliş aşamasına giren salgın 
ikinci dalgasını gerçekleştirmektedir. Verilere göre 
ikinci dalgada ulaşılan yeni vaka sayıları ilk dalgayı 
geride bırakmıştır. Ölüm sayılarında ise bir yükselme 
eğilimi gözlenmekte ancak bu sayılar ilk dalgadaki 
ölüm sayılarına henüz yaklaşmamıştır. Aktif vakalar 
değerlendirildinde ise 5 Nisan tarihinde 32.612 ile 
zirvesini gören aktif vakalar sonrasında düşüşe geçmiş, 
ancak 3 Mayıs itibarı ile yeni vakaların artışı ile tekrar 
yükselişe geçmiştir. Son dönemde ise İran’da vaka 
sayıları günlük 5000’li rakamlara ulaşmış ve aktif 
vaka sayıları hızla artışa geçmiştir. Yakınımızdaki İran 
örneği salgının azalma aşamasında uygulamaya alınan 
normalleşme adımları ve beraberindeki tedbirlere 
uyumun önemini göstermesi açısından çok kıymetlidir.

COVID-19’a karşı Halk Sağlığı Yanıtı ve Hastalığın 
Yayılımını Önlemeye Yönelik Halk Sağlığı 
Tedbirleri

Bugün COVID-19 nedeniyle tüm ülkeler, salgını 
sınırlandırmak, kayıpları en aza indirmek ve salgını 
bitirmek amacı ile önlemler alıp, uygulamaktadırlar. Bu 
önlemlere ilişkin sağlık politikalarının uygulanmasında, 
salgının seyrinin değerlendirilmesinde, salgına bağlı 
kayıpların ve hastalık yükünün sınırlandırılmasında 
ve salgının sonlandırılmasında bilimsel yöntemler 
ile ortaya konan güvenilir bilgiye ihtiyaç vardır. Bu 
doğrultuda başta DSÖ olmak üzere, tüm ülkelerin sağlık 
otoriteleri COVID-19 ile mücadelede kapasiteleri 
doğrultusunda etkili bir halk sağlığı yanıtı oluşturma 
çabası içindedirler. Maalesef bugün hastalığın bilinen 
kesin ve spesifik bir tedavisi ve korunma yöntemi 
bulunmamaktadır. Bu yeni durumda koruyucu halk 
sağlığı uygulamaları büyük önem taşımaktadır. 
Ülkemizde ise ilk COVID-19 vakasının saptandığı 
11 Mart 2020 tarihi itibarı ile Sağlık Bakanlığı’nın 
COVID-19 hastalığının yayılımının önlenmesi ve 

Bu önlemlere bakacak olursak;
• Sağlık Bakanlığı bünyesinde COVID-19 

Bilim kurulunun olşuturulması
• Toplum içinde temaslı ve hastaların tespit 

edilmesine yönelik filyasyon ekiplerinin 
kurulması

• Hasta tanı ve tedavilerinin etkin şekilde 
sağlanabilmesi için özel ve kamuya ait 
hastanelerin COVID-19 pandemi hastanelerine 
dönüştürülmesi

• Servis ve yoğun bakım yatak ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik yeni hastanelerin 
inşası ve faaliyete alınması

• Risk taşıyan ülkelere uçuşların kapatılması
• Yurt dışından gelen vatandaşlara yönelik 14 

günlük karantina uygulaması
• Kara Sınır kapılarının kapatılması
• Okulların tatil edilmesi
• Spor müsabakalarının ertelenmesi 
• Taksilerde plakalara göre tek ve çift 

uygulamasına geçilmesi
• Pazar yerlerinde yapılan kontrollerin 

sıklaştırılması
• Belirli tarihlerde genel sokağa cıkma yasağı 

uygulaması
• 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylere süresiz 

sokağa cıkma yasağı uygulaması
• Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımaya 

sınırlandırmalar getirilmesi 
• Kalabalık ortamlarda ve kapalı mekanlarda 

maske kullanımının teşvik edilmesi
• Salgına yönelik önlemlere ilişkin eğitim 

faaliyetleri düzenlenmesi
• Turizm ve kültür faaliyetlerinin durdurulması
• Sinema, tiyatro gibi kalabalık olarak bir arada 

bulunulan etkinliklerin ertelenmesi
• Fiziksel mesafe uygulamasının 

yaygınlaştırılması
• Yaş sınırlı ve genel sokağa çıkma yasakları
• Belirli iller arası geçişlerin sınırlandırılması
• Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında 

alınması gereken önlemlerin ve tedavi 
algoritmalarının saptanması

• Ticari işletmelerin (kuaför, restoran vb.) geçici 
olarak faaliyetlerinin durdurulması önlemleri 
alınmıştır.

Alınan tüm önlemler, vatandaşların kurallara  dikkatle 
uyumu ve birinci basamak sağlık çalışanlarının sokak 
sokak, ev ev gerçekleştirdikleri filyasyon ve temaslı 
taraması çalışmaları sayesinde Türkiye’de salgında ilk
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vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren 
artan yeni vaka sayıları 11 Nisan 2020 tarihi itibarı ile 
5138’e ulaşmış ve bu tarihten itibaren yeni vaka sayıları 
ilk pikini yaparak azalmaya başlamıştır. 24 Nisan 2020 
tarihi itibarı ile iyileşen olgularımızın sayısı ilk kez yeni 
vaka sayısının üzerine çıkmış ve aktif hasta havuzumuz 
ilk kez küçülmeye başlamıştır. 24 Nisan 2020 tarihinde 
80.575 olan aktif pozitif hasta sayımız 8 Haziran 2020 
tarihi itibarı ile 27.471’e kadar gerilemiştir. 22 Ekim 
tarihi itibarı ile aktif hasta sayısı 35.467 olarak kayıtlara 
geçmektedir. Öte yandan sağlık personelinin çalışmaları 
ile yoğun bakıma geçiş oranları, entübasyon oranları ve 
vakada fatalite oranları Avrupa ülkelerinden aşağıda 
kalmıştır. 22 Ekim 2020 tarihi itibarı COVID-19 
salgınında “9513” vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 
ölüm oranımız %2,69 olmuştur (2). 

Belirtmek gerekir ki ülkemizdeki ölüm oranlarının 
düşük kalması üzerinde etkili faktörlerden birisi de 65 
yaş üzeri nufüs oranımızın Avrupa ve ABD’den düşük 
olarak %9-10’lar civarında olmasıdır. İlaveten Avrupa 
ülkelerinde yaşlıların daha çok bakım evlerinde ve/
veya yalnız başlarına yaşadıkları düşünüldüğünde, 
Türkiye’deki geleneksel aile yapısı gereği yaşlıların 
aileleri yanında ve bakım altında olmasının da ölüm 
oranlarının düşük kalmasında etkili olduğu ifade 
edilebilir.

Aktif vakalardaki azalma eğiliminin ikinci bir aktif 
vaka artışı dalgasına yol açılmadan devamı, alınan 
bu tüm önlemlere dikkatle uyumu gerektirmektedir. 
Bugün kontrollü sosyal hayat dediğimiz evredeyiz 
ancak bu toplumu kesinlikle önlem almada rehavete 
sevk etmemelidir. Bazı tedbirlerin gevşetilmesi 
ve salgının kontrol altına alınması herşeyden önce 
vatandaşlarımızın sabrına, dikkatine ve kurallara 
uyumuna bağlıdır.

Hastalığın halen bilinen kesin ve spesifik bir tedavisi 
ve korunma yöntemi bulunmamaktadır. Bu yeni 
durumda koruyucu halk sağlığı uygulamaları büyük 
önem taşımaktadır. COVID-19’un bulaşmasını ve 
yayılımını önlemek için bazı önerilere uymak önem 
kazanmaktadır. Kısaca maske, mesafe ve dezenfeksiyon 
olarak kısaltılabilecek bu önerileri daha geniş olarak ele 
alacak olursak şu şekilde sıralanabilir.

• Zorunlu olmadıkça evden dışarıya 
çıkılmaması,

• Eğer çıkılacak ise toplu alanlarda ve 
kapalı mekanlarda doğru ve uygun maske 
kullanımının sağlanması,

• Ellerin düzenli olarak sabun ve su ile 
yıkanması veya su ve sabun bulunamıyor ise 
alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenmesi,

• Öksürük veya hapşırma sırasında kağıt mendil 
kullanılması, yoksa dirsek içinin kullanılması,

• Hastalığın bulaşmasına neden olacak ağız, 
burun ve göz bölgelerine dokunmaktan 
kaçınılması,

• Yaşam alanlarında uygun havalandırmanın 
sağlanması,

• Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması,
• İlave hastalık tedavilerinin ilgili hekim 

önerileri doğrultusunda dikkatle devam 
ettirilmesi,

• Sigara kullanımından kaçınılması.

Ülkemizde 1 Haziran 2020 tarihi itibarı ile alınan birçok 
önlem yürürlükten kaldırılmış ve salgında “kontrollü 
sosyal hayat” ismi verilen bir döneme geçilmiştir. 
Bu dönem tedbirlerin olduğu dönemden daha fazla 
dikkat edilmesi gereken bir dönem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Zira alınan önlemlerin gevşetilmesi 
neticesinde bazı toplum kesimlerinde salgının sona 
erdiği şeklindeki bir algıyla hareket edebildiği 
gözlenmektedir. Bu aşırı normalleşme durumu 
ikinci bir dalganın oluşması ve tekrardan önlemlerin 
sıkılaştırılması anlamında çok dikkat edilmesi gereken 
bir husustur. Bu yeni dönemde de belli başlı halk sağlığı 
uygulamalarının yürürlükte kalması ve toplumun 
bunlara mutlak uyumu esastır. Bunlar uygun maske 
kullanımı, kişiler arası uygun mesafenin sağlanması 
ve uygun el yıkamanın uygulanmasıdır. Türkiye olarak 
salgına karşı gerçekleştirmiş olduğu mücadeledeki 
kazanımları korumak istiyorsak bazı ilkelere bağlı 
kalarak süreci takip etmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Bu kapsamda alınan normalleşme kararları sonrasında ;
• Maske, mesafe ve dezenfeksiyon tedbirlerinin 

çok sıkı şekilde uygulatılması, 
• Önlem ve normalleşme uygulamalarının il 

il, bölge bölge günlük verilere ve seyre göre 
spesifiye edilmesi, 

• Özellikle periferdeki yerleşim yerlerinde il 
sağlık müdürlüklerine daha fazla sorumluluk 
verilmesi, 

• Tedbirlere uyulması konusunda toplumun her 
daim konunun içinde tutulması adına kamu 
spotlarının ve programların yayınlanması, 

• Kamu kurum ve kuruluşları eliyle toplumu 
konu ile ilgili aktif tutmaya devam edecek 
etkinlik ve projelerin geliştirilmesi, 
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• Kurumların çalışmalarında işin ciddiyetinin 
kesinlikle elden bırakılmaması, 

• Topluma yönelik olarak farkındalık ve ceza 
dengesinin iyi kurulması, 

• Evde kalan yaşlı ve çocuk yaş grubundaki 
bireylerin fiziksel ve mental sağlığın 
korunması noktasındaki faaliyetlere önem 
verilmesi, 

• • Hayatın normalleşme sürecini takiben birinci 
basamak koruyucu halk sağlığı hizmetlerinin 
de (izlem, takip ve bağışıklama gibi) 
aksatılmadan devamının sağlanması, 

• Sağlığın sosyal ve ekonomik belirleyicileri 
bakımından toplumun rehabilite edilmesi,

• Geçilen bu zor dönem sonrası insanların sosyal 
ve ekonomik açıdan normal hayata dönüşünün 
sağlanması,

• Salgın sürecinin sağlıklı şekilde 
tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

COVID-19 Salgını Ve Takip Eden Süreçte 
Kurumlara ve Topluma Yönelik Halk Sağlığı 
Politika Önerileri

Ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesinde 
geldiği noktada 01 Haziran 2020 tarihi itibarı ile 
“kontrollü sosyal hayat“ dönemine geçildiğini ifade 
etmiştik. Bu dönemde ve takip eden süreçte salgının 
sönümlendirilmesi ve hastalık ile uyumlu bir sosyal 
hayatın sürdürülebilmesi için halk sağlığı politikaları 
ile topluma yönelik bazı uygulamalarının hayata 
geçirilmesi önem arz etmektedir. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinden uzmanların ve sağlık 
otoritelerinin değerlendirmeleri göz önüne alındığında 
görülmektedir ki tüm dünya olarak bu hastalık ile 
yaşamayı öğrenmek durumunda kalacaktır. Ülkemizin 
de sosyal hayatı ilgilendiren tüm alanlarda tedbirlerini 
alması ve bu tedbirlere toplumun uyumunu en yüksek 
seviyede tutması büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede insan gücümüzden ve günümüz 
teknolojilerinden de en verimli şekilde yararlanarak 
özellikle eğitim, sağlık hizmeti sunumu, ulaşım ve 
altyapı, çevre ve şehirleşme, iletişim, ekonomi gibi 
alanları salgın dönemi ve takip eden süreçte hastalıkla 
mücadeleyi en etkin kılacak şekilde dönüştürmek 
gerekmektedir. 

Eğitim alanında ilk-orta öğrenim ve yüksek öğrenim 
kurumlarında öğrenim gören milyonlarca bireyin okullar 
açıldıktan sonra hastalıktan korunması ve hastalığın 
bulaşında etken olmasının önüne geçilmesi hayatidir. 

Bu noktada eğitim-öğretim faaliyetlerinin ilk-orta ve 
yüksek öğrenimde mümkün olduğu ölçüde teknolojinin 
imkanlarını kullanarak ve doğru takip, ölçme ve 
değerlendirme sistemi alt yapısını ile geliştirerek 
yüksek verimlilikle verilmesi, salgın döneminde ve 
hastalığın devam ettiği süreç boyunca uygun olacaktır. 
Yüzyüze eğitimin zaruri olduğu hallerde ise gerekli 
tedbirlerin aldırılması ve etkin denetimi esas olmalıdır. 
Çevrimiçi eğitim alt yapısını geliştirmek için ilgili 
kurumlar aracılığı ile proje çalışmalarının yürütülmesi, 
örnek ülkelerdeki çevrimiçi eğitim programlarının 
yerinde izlenerek ülkemiz eğitim sistemine uyarlanması 
gelecek dönemde eğitim alanındaki aksaklıkları 
önlemeye yardımcı olacaktır. Öte yandan COVID-19 
hastalığı tüm dünyada gerilese bile gelecekte yeni ve 
yeniden ortaya çıkan enfeksiyon etkenlerinin artık 
dünya gündeminde olacağı gerçeğinden hareketle, 
çevrimiçi eğitim alt yapısının geliştirilmesi olası salgın 
durumlarında eğitim kurumlarımızın kesintisiz olarak 
eğitimlerine devam etmesini mümkün kılacaktır. 
Yüzyüze eğitimin zorunlu olduğu haller içinse ders 
alanlarının gerekli minimum özelliklere sahip olması 
için de devlet aracılığı ile ciddi bir hazırlık çalışmasının 
ivedilikle yapılması, öğrenci ve eğitim personelinin 
de maske, mesafe ve dezenfeksiyon tedbirlerine riayet 
etmesi konusunda eğitime tabi tutulmaları yararlı 
olacaktır.

Sağlık hizmeti sunumunda ise özellikle birinci basamak 
sağlık hizmeti sunumunda yer alan kurumların 
nitelikli personellerle desteklenmesi, personelin 
salgınla mücadele kapsamında düzenli olarak tatbikat 
ve filyasyon eğitimlerine tabi tutulması, salgınla 
mücadelede sahada  gerekli tüm malzeme ve fiziki 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik lojistik planın 
yapılması, gelecek salgının ve etkenin özelliklerine göre 
dinamik olarak değişiklikler yapılmasına imkan tanıyan 
kapsamlı bir eylem planının hazırlanması, personelin 
bu süreçte ve gelecek salgınlara karşı mücadelesini 
destekleme adına motivasyon faaliyetlerinin yapılması 
yararlı olacaktır.

İkinci ve üçüncü basamakta ise takip ettiğimiz diğer 
ülkelere göre kıyasla iyi bir mücadele örneği veren 
ülkemizde, fatalite ve hospitalizasyon hızı daha 
yüksek olası bir salgınla baş etmeyi mümkün kılacak 
düzenlemelerin sistematik olarak hayata geçirilmesi 
gereklidir. Yeni açılan acil durum hastaneleri buna 
örnek olarak verilebilir. Nitelikli yatak sayılarının ve 
yoğun bakım kapasitesinin artırılması, yerli imkanlar 
kullanılarak gerekli tıbbi cihazların süratle üretiminin 

335



PANDEMİYE HALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMI

sağlanması, nüfus başına düşen hekim, hemşire ve 
diğer sağlık personelinin sayılarının düzenli olarak 
artırılması, yerli ilaç ve aşı çalışmaları alt yapısının 
güçlendirilmesi gelecekteki olası salgın durumlarında 
ülkemizin mukavemetini daha da artıracaktır. 
Unutulmamalıdır ki bu gibi kriz durumları ülkelere her 
alanda olduğu gibi sağlık alanında da yeni fırsatları 
yaratabilecek potansiyeli barındırmaktadır.

Ulaşım ve altyapı çalışmalarına ilişkin politikalar da, 
COVID-19 salgını ve gelecekteki salgınlarla mücadele 
bakımından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz gerek 
yurt içi gerekse yurt dışı insan hareketliliği bakımından 
kritik bir konumda yer almaktadır. Ayrıca özellikle 
büyük illerimizde şehir içi ulaşım faaliyetleri de 
yoğunlukla devam etmektedir.

Uluslararası ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde 
ulaşım araçlarında uygulanan kısıtlamaların düzenli 
olarak denetiminin sağlanması riski en aza indirmede 
etkili olacaktır. Şehir içi ulaşım faaliyetlerinde de 
ulaşım araçlarının ve sefer sayılarının artırılması hem 
vatandaşların kalabalık ortamlarda seyahatinin önüne 
geçmesi, hem de araç bulamama gibi bir mağduriyetin 
oluşmaması adına önemlidir. Bu noktada sorumluluğun 
büyük bölümü yine vatandaşlarımıza düşmektedir. 
Özellikle bayram ve turizm dönemlerindeki kitlesel 
hareketler hastalığın bulaşı anlamında risk teşkil 
etmektedir. Riski en az indirmek ancak maske, mesafe 
ve dezenfeksiyon uygulamalarının uygun şekilde 
yapılması ile mümkün olacaktır. Bu anlamdaki 
tüm kısıtlamalar etkin şekilde denetlenmeli ve bir 
gevşemeye izin verilmemelidir.

Çevre sağlığı kavramı insan dışındaki tüm alanı 
kapsadığından bu alandaki doğru uygulamalar 
enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede her zaman 
kritik öneme sahip olmuştur. Çevre ve şehirleşme ile 
ilgili çalışmalar da salgınla mücadele konusunda başı 
çeken çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
manada şehirleşme ve göç de insan sağlığını yakından 
ilgilendiren konulardan birisidir. Ülkemiz komşu 
ülkelerdeki savaşlar nedeni ile milyonlarda yabancı 
ülke vatandaşına ev sahipliği yapmaktadır. Öte yandan 
ülkemizde köyden kente göçe bağlı şehirleşme halen 
devam etmektedir. Bu durum, büyük kentlerin kenar 
mahallelerinde kalabalık toplulukların bir arada 
yaşadığı, alt yapı ve çevre sağlığı olanaklarının yetersiz 
olduğu, sosyoekonomik olarak yeterli donanıma sahip 
olmayan, uygunsuz barınma koşulları içeren varoş 
kentleri var etmektedir. Sağlığın sosyal belirleyicileri 
çerçevesinde düşünüldüğünde, COVID-19 salgını ve 

gelecekte olası salgın hastalıkların bu kitleyi toplumun 
diğer kesimlerine göre daha ciddi şekilde etkileyeceği 
açıktır. Elbette şehirleşme sorununun salgınla mücadele 
kapsamında hızlıca çözüe kavuşturulması mümkün 
olmayabilir. Ancak tüm dezavantajlı grupların 
salgınla mücadele kapsamında önlemler konusunda 
eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, ekonomik ve sosyolojik 
olarak desteklenmesi ve yürütülecek sosyal projeler 
ile hastalıkla mücadele kapsamında bu insanların 
korunması sağlanabilir. 

Tüm bu politika önerilerinin yanı sıra bireylere 
yönelik olarak da bazı önerilerde bulunmanın yararlı 
olacağı kanaatindeyiz. Epidemiyolojik üçlü açısından 
bakıldığında enfeksiyon zincirinin kırılması için etken 
ve bulaş yoluna yönelik önlemlerin yanı sıra konakçıya 
yani bireylere yönelik önlemler ile de ilgilenilmesi 
gereklidir. Bilindiği üzere COVID-19 hastalığının 
halen bilinen bir tedavisi ve aşısı yoktur. Hastalığı 
asemptomatik olarak ya da hafif belirtiler ile atlatan 
bireylerin varlığı bize bağışıklık sistemimizin hastalıkla 
mücadelede önemli olduğunu işaret etmektedir. 
Gelecekte karşılaşabileceğimiz yeni hastalıklarda da 
gerekli tedavi bulunana kadar bizi bu hastalıklardan 
koruyacak en güçlü sistem bağışıklık sistemimiz 
olacaktır. Özellikle viral hastalıklarda bu durum daha 
ön plana çıkmaktadır. 

Konvansiyonel tıp eğitiminde ve sağlık hizmeti 
sunumunda beslenme, sağlıklı gıdaya erişim, tüketilen 
gıdanın kalitesi ve uygun egzersiz gibi kavramlar 
maalesef özel olarak ele alınmamaktadır. Ancak güçlü 
bir bağışıklık sistemine sahip olunması en başta sağlıklı 
beslenmeye, motivasyona ve egzersize bağlıdır. Bu 
anlamda bireylerin özellikle salgın dönemlerinde 
beslenme özelliklerine, gıda seçimine, gıda temizliğine 
ve yaşa uygun egzersiz konusuna daha fazla dikkat 
etmesi gerekmektedir. Buna paralel olarak bağışıklık 
sisteminin daha dirençli hale getirilmesi adına stresten 
uzak durulmasını ve moralin yüksek tutulması da çok 
önemlidir. Özellikle COVID-19 hastalığında klinik 
tecrübemize dayanarak hastaların bu hastalıktan 
hastalığın bilinen bir tedavisinin olmaması, özellikle 
tüm aile bireylerini birlikte etkilemesi, birçok kişide 
asemptomatik seyrederek bulaşma özelliği göstermesi, 
ciddi seyreden vakalarda solunum sıkıntısının ön planda 
olması gibi nedenlerle korktuğunu gözlemliyoruz. 
Bu durum bireyin tedaviye yanıtını olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Bu anlamda sağlık çalışanlarının 
hastalarını izlerken bu durumu da göz önüne alarak 
hastalarını yeteri miktarda bilgilendirmesi, kaygılarını 
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gidermesi, tedavi süreci ile ilgili aydınlatması büyük 
önem taşımaktadır.

Sonuç

Bu dinamik süreçte salgına ilişkin epidemiyolojik 
verilerin ve klinik bilgilerimizin değişebileceği 
unutulmamalıdır. Toplum olarak güncel ve doğru 
bilginin takip edilmesi de en az bu önlemler kadar 
önemlidir. Zira toplumda yetkin olmayan kaynaklardan 
çıkan yanlış bilgiler dolayısı ile oluşabilecek panik 
havası salgın mücadelemize zarar verecektir. 

Neticede bu salgın sonrasında tüm dünyada insanların 
kişisel, sosyal ve ekonomik yaşamları etkilenecek, 
değişecek ve bizler fiziksel mesafe koymak, 
dezenfeksiyona özen göstermek gibi bazı alışkanlıkları 
temelli edinmek zorunda olacağız. Ancak salgın 
sürecini olumlu yanları ile değerlendirerek dünyayı 
daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için çalışmak 
mümkün olabilir. Tüm canlılara ve birbirimize 
daha saygılı bir yaşam mümkün olabilir. Bu salgın 
bizlere sahip olduklarımızın önemini ve aslında ne 
kadar güçsüz canlılar olduğumuzu çok açık şekilde 
göstermektedir. Toplum olarak sağlıklı bir yaşam için 
halk sağlığı tedbirlerine uyarak sağlığımızı korumak ve 
güçlendirmek, olumsuz alışkanlıklarımızı, hatalarımızı 
görmek ve düzeltmek büyük önem taşımaktadır. 
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İnsanlık tarihi ile başlayan, kişilerin sağlık durumlarını 
koruma ve iyileştirme çalışmaları zaman içinde 
teknolojinin gelişmesine paralel olarak sürekli 
ilerlemiştir. Bütün teknolojik gelişmelere, bilgi 
birikimine rağmen ortaya çıkan sağlık problemlerine 
karşı hala yetersiz, kısmen çaresiz durumda kalmış 
olmak bu alanda yapılacak çalışmaların da sürekli 
olacağını göstermektedir. Bu çalışmalar, bireysel 
olarak alınan tedbirlerden başlayarak devletlerin sağlık 
politikalarına kadar uzanan geniş yelpazeli çalışmalar 
olup, devletin tüm harcama kalemleri içinde ciddi 
bir orana sahiptirler. Ülkeler vatandaşlarının sağlık 
durumlarını iyileştirmek üzere sağlık harcamalarına 
gün geçtikçe imkânları nispetinde daha fazla pay ayırma 
gayreti içindedirler. Türkiye de özellikle son yıllarda 
sağlık alanında yaptığı yatırımlar ile ciddi gelişmeler 
kaydetmiştir. 2019 bütçesi içinde sağlık harcamaları 
tüm bakanlıklar içinde Hazine Maliye, Milli Eğitim 
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarından sonra 
dördüncü sırada yer almıştır (1).

Artan nüfusa, nüfusun yapısına, hastalıkların 
çeşitlenmesine, koruyucu sağlık ve tedavi giderlerinin 
artışına bağlı olarak sağlık harcamaları da her yıl artış 
göstermekte, bu da ülke ekonomileri üzerinde ciddi 
yük oluşturmaktadır. Artan maliyetlerin düşürülmesi, 
verilen sağlık hizmetlerinin daha kısa sürede ve daha 
yüksek doğrulukta gerçekleştirilebilmesi, vatandaşların 
sağlık durumlarını korumak ve iyileştirmek amacıyla 
günün teknolojik gelişmelerinin sağlık alanına 
uyarlanması bir zorunluluk haline gelmiştir. Buna 
yönelik çalışmaların bir disiplin başlığı altında 
toplanması sonucu Tıp Bilişimi alanı ortaya çıkmış 
ve özellikle bilgilerin toplanması, depolanması, analiz 
edilmesi, karar destek sistemleri oluşturulması gibi alt 
alanlardaki hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak da bu 
alan son 30 yıl içinde ciddi bir gelişme kaydetmiştir. 
Bu gelişmelerin bir sonucu olarak sadece anamnez, 
basit laboratuvar tetkikleri ve tecrübeye dayalı tanı 
koyma yerine ileri teknoloji ürünü, görüntüleme, 
bilgi ve tecrübe paylaşımı, veriler arası ilişkiler, 
benzerlikler, simülasyon vb. gelişmelerle artık daha 
çabuk ve öncesine göre daha yüksek doğrulukta tanı 
koyma mümkün olabilmektedir. Hem koruyucu hem de 
tamamlayıcı sağlık hizmetlerinin sunumunda ise 7 gün 
24 saat hizmet verebilen yapay zekâlı uzaktan sağlık 
hizmetleri hızla yaygınlaşmaktadır. “Sanal hemşire” 
(Virtual Nursing Assistant) veya “Tele Sağlık” 
(Telemedicine) adı verilen bu uygulamaların küresel 
pazarının 2025 yılında 19.5 milyar dolara yükseleceği 
öngörülmektedir (2).

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın (TCSB) 
2019 yılında tamamladığı “Pandemik İnfluenza 
Ulusal Hazırlık Planı” nda Sağlık Bakanlığı tarafından 
pandemi ile ilgili verileri toplayacak ve raporlayacak 
bir bilişim sisteminin hâlihazırda mevcut olmadığı 
belirtilmiştir. Aynı planda, vaka bildirim formlarının 
eksik bilgiler içerdiğine, toplanan verilerde yoğun 
bakım dosyalarının ağırlıklı olduğuna, vakaların 
servis yatış kayıtlarında eksiklikler olduğuna dikkat 
çekilmiştir. Verilerin bilişim sistemleri aracılığı 
ile alınmasının sağlanması ve hekimin dolduracağı 
alanların olabildiğince azaltılmasının gerekli olduğu 
öngörülmüştür. Başka bir deyişle bu planda, bir salgın 
döneminde tıp bilişimi alanı sayesinde elde edilecek 
verilerin, pandemi planında ne derece etkili olduğu 
vurgulanmıştır.

Tarihinde ilk olarak Çin’in Wuhan Eyaletinde ve 
henüz tam olarak ne şekilde ortaya çıktığı bilinmeyen 
COVID-19 virüsü aradan geçen 5 aylık süreye rağmen 
hala tüm Dünya için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. 
Virüsün etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik aşı ve 
ilaç çalışmalarının da çeşitli ülke laboratuvarlarında 
hızlı bir şekilde sürdürüldüğü bilinmektedir. 1918-1921 
yılları arasında ortaya çıkan ve 50 milyon civarında 
kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan İspanyol 
Gribinden sonra dünyanın karşılaştığı en etkili salgın 
olan COVID-19 salgını ile ilgili konu uzmanlarınca 
yapılan açıklamalara bakıldığında, birçok doğrunun 
yanında önemli bilgi eksiklikleri ve bilgi kirliliği 
olduğu görülmektedir. Bilginin olmadığı veya eksik 
olduğu, değerlendirme için yeterli zaman ve imkânın 
olmadığı ve bütün insanlığı tehdit eden böyle bir salgın 
durumunda ilk yapılması gereken işlem, her problemin 
çözümünde olduğu gibi problemin doğru tanımlanması, 
problem oluşturan kaynakların hızlı ve doğru biçimde 
belirlenmesidir. Türkiye’de alınan tedbirler problemin 
doğru tanımlandığını ancak problemin kaynaklarının 
belirlenmesinde yetersiz kalındığını göstermektedir. 
COVID-19 salgınının daha önceden karşılaşılan 
diğer salgınlara benzemeyişi, kuluçka süresinin, 
yayılım hızının, belirtilerinin başlangıçta net olarak 
tanımlanmamış olması, sadece Türkiye’de değil 
tüm dünyada elde edilen verilerin yorumlanmasında 
eksikliğe neden olmuştur. Ayrıca Türkiye’nin salgının 
görüldüğü diğer ülkelere göre çok daha başarılı 
olduğu başta DSÖ olmak üzere farklı kuruluşlarca dile 
getirilmektedir.
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COVID-19 un ortaya çıktığı ilk günlerde TCSB 
tarafından alanında uzman bilim insanlarından 
oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu hızlı bir 
biçimde bu virüsle ilgili verileri (hastalık belirtilerini, 
nasıl bulaştığını, kuluçka süresini tedavi yöntemini…
vb.) toplama ve ardından değerlendirme sürecine 
girmiştir. Bu, problem kaynaklarının belirlenmesi ve 
bu kaynakların ortadan kaldırılmasına yönelik ciddi 
bir uygulama olmuştur. Salgınla ilgili bilgi kaynakları 
COVID tecrübesine sahip bilim insanlarının tecrübe 
ve görüşleri yanında bilimsel dergiler, internet 
sitelerinde (DSÖ, NHS, J. Hopkins CRC gibi) 
yayınlanan yazılar, raporlarla güncellik kazanmıştır. 
Gerekli tedbirlerin belirlenmesi yanında bu tedbirlerin 
uygulamasından en üst düzeyde yarar sağlanabilmesi 
için risk altındaki popülasyonun bilgilendirilmesi 
önemli bir yer tutmaktaydı. İlk tedbirler arasında 
TCSB tarafından yayınlanan 14 maddelik tedbirlerin 
yer aldığı, broşürler, spotlar, duyurular, açık oturum 
programları gibi değişik yollarla halkın salgın 
hakkında bilgilendirilmesi ve bireysel olarak almaları 
gereken tedbirler bir tıbbi bilişim uygulaması olarak 
değerlendirilebilir. TCSB tarafından hazırlanan Hayat 
Eve Sığar (HES) mobil telefon uygulaması bir diğer 
bilişim uygulamasıdır. Bu uygulama ile vatandaşların 
kendi sağlık durumlarını anlık değerlendirmelerine ve 
yakınlarında COVID-19 pozitif vaka olup olmadığına 
ilişkin bildirim vermelerine imkân sağlanmış, şüpheli 
bir durumda da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat 
etmeleri önerilmiştir.

COVID-19 salgınının genel olarak bilişim sektörünü de 
etkilemiştir. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının 
uygulandığı dönemlerde bilişim imkanlarını en üst 
düzeyde kullandıkları görülmüştür. Bu dönem içinde 
yüksek işlemci ve bellek kapasiteleri ile diğer okullarda 
olduğu gibi tıp ve sağlık bilimleri fakültelerindeki 
derslerin internet ortamında verilmesi, sınavların 
internet ortamında yapılması, daha önce yüzyüze yapılan 
toplantıların, açık oturumlarının ve uzman görüşlerinin 
tv yoluyla aktarımlarının video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirilmesi, çalışanların çalışmalarını evden 
yürütmeleri, evde kalan bireylerin değişik uygulamalar 
yardımıyla haberleşmeleri, sosyal medya kullanımının 
artışı, film/dizi izlenmesi ile internet kullanımının salgın 
öncesine kıyasla ciddi oranda arttığını göstermiştir. Bu 
dönemde sınırlı kapasite nedeniyle telekomünikasyon 
şirketlerinin sosyal medya uygulamalarının görüntü 
kalitesini düşürme, kota uygulaması gibi bazı tedbirleri 
aldıkları görülmüştür. Koronavirüs hastalığına ilişkin 
günlük verilerin Sağlık Bakanı veya TCSB tarafından 

sunulması sağlıkta bilişim uygulamalarına verilebilecek 
bir başka örnek olarak gösterilebilir. COVID-19 
salgınının başlaması ile günlük açıklanan verilerin 
gerek siyasi ve gerekse art niyetli nedenlerle, gerçeği 
yansıtmadığı iddiaları ortaya atılmıştır. Salgının 
ilk günlerinde yetkililerce açıklanan verilerin kesin 
değerler olmama ihtimali bulunmakla birlikte ilerleyen 
dönem içinde gerçeği yansıttığını değerlendirmekteyiz. 
Bu değerlendirmemizin asıl dayanağı, ilk dönemde 
açıklanan verilerin tıp istatistiğinde kullanılan 
dağılımlara tam olarak uymaması, daha sonra ise 
bu uyumsuzluğun büyük oranda ortadan kalkmış 
olmasıdır. Verilerin kesin doğru olmamasının nedenleri 
arasında bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
COVID-19 tanısı konulabilmesi için bilgi eksikliği 
olması, bütün sağlık personelinin bu konuda aynı 
bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmaması, ICD-10 
kodlama sisteminde hastalık kodlamalarının yanlış 
yapılması, günlük verilerin aktarımında küçük de 
olsa aksaklıkların olması sayılabilir. İlerleyen dönem 
içinde tanı protokollerinin yeni bilgi ve tecrübelere 
dayanarak TCSB Pandemi Bilim Kurulu tarafından 
sürekli olarak güncellenmesi ile tanı koymada daha 
fazla başarı sağlandığı ve böylelikle pozitif vakaların 
gözden kaçırılmalarının engellendiği, bu arada veri 
aktarımında yaşanan problemlerin de giderilmesi ile 
günlük toplanan verilerin de doğrulukları sağlanmıştır. 
Pratikte elde edilen verilerin teorik dağılımlara 
yüzde yüz uygun olması arzu edilmekle birlikte bu 
çoğunlukla rastlanılan bir durum değildir. Herhangi 
bir konuda toplumun genelinden elde edilecek 
pozitif vaka sayılarının, ölüm sayılarının istatistiksel 
dağılımlarının belirlenmesi, hastalığa ilişkin güvenilir 
tahminler elde etmek için gereklidir. TCSB COVID-19 
istatistiklerinden 11 Haziran 2020’ye kadar elde 
edilen veriler değerlendirildiğinde, %90’ın üzerinde 
açıklayıcılık katsayısı olan modeller içinde, verilerin 
zamana bağlı değişimini en iyi açıklayan modelin kübik 
model olduğu görülmektedir (Şekil 1.). Toplam vakaya 
ilişkin kübik model eşitliği aşağıdaki gibidir. Burada 
x, 11 Mayıstan sonra toplam vaka sayısının tahmin 
edilmek istendiği günün sıra numarasıdır.

Öngörülen bu modellerin dışında, on dokuzuncu 
yüzyılda Verhulst ve Gompertz tarafından ilk 
tanımlamaları yapılan ve daha sonra nüfus analizlerinde 
geniş uygulama imkânları bulan ve birçok yönden 
geliştirilerek bugüne kadar kullanılan genel kabul 
görmüş matematiksel büyüme fonksiyonlarına da 
değinmekte fayda vardır. 
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Toplam vaka sayısı = (-8728,719) + 242,362*x + 71,875*x2+ (-0,591)*x3

Şekil 1. Toplam vaka sayısı vefat sayılarının zamana bağlı değişimini en iyi açıklayan eğri modelleri.
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Nüfusun büyüme eğiliminin ve özelliklerinin analiz 
edilip bugün hangi noktada olduğunu ve gelecekte 
ulaşacağı maksimum seviyeyi tespit eden literatürde 
birçok çalışma vardır (3). Pierre François Verhulst, 
1846 yılında popülasyonun büyümesinin sadece 
popülasyon hacmine bağlı olmadığını, aynı zamanda 
bu hacmin popülasyonun üst limitinden ne kadar 
uzak olduğunun önemini de vurgulamıştır. Aynı 
zamanda, popülasyonun üstel fonksiyona göre sürekli 
büyümeye devam edemeyeceğini, hızlı artıştan 
sonra hızının yavaşlayacağını ve giderek büyüme 
hızının sıfıra yaklaşacağını düşünerek üstel büyüme 
fonksiyonuna kısıtlayıcı bir değişken ilave etmiştir. Bu 
değişken taşıma kapasitesi (carrying capacity) olarak 
tanımlanmıştır. Taşıma kapasitesi büyümeyi sınırlayan 
faktördür.  Bu fonksiyon :

Y(t)= KY0(Y0+(K-Y0)e-rt)-1 

şeklindedir. Bu eşitlikte Y0 değeri t. anındaki başlangıç 
nüfus miktarını, r içsel büyüme oranını ve K taşıma 
kapasitesini tanımlar. Verhulst bu fonksiyonu lojistik 
olarak tanımlamıştır. Fonksiyon, sigmoidal (s-biçimli) 
ve doğrusal olmayan bir yapıya sahiptir. Bu eşitlik 
kullanılarak yaşam coğrafyası (büyüklüğü ve yaşama 
elverişliliği), iklim koşulları, sahip olunan arazi ve 
tarımsal güç, sahip olunan enerji ve su kaynakları ve 
ulusal üretim gücü ve milli gelir arasındaki ilişkilerin 
nüfus artışına etkisi modellenmiştir. Bu modeli bir 
söylentinin, fıkranın, şakanın, ilginç bir haberin 
toplumda yayılması örneklerine uygulayabileceğimiz 
gibi bulaşıcı bir hastalığın yayılması veya modelde r 
içsel yayılma katsayısının değişik anlar için yeniden 
hesaplanması için de kullanılması mümkündür. Nasıl 
ki ilginç bir haber/fıkra/espri ilk çıktığı noktadan 
itibaren çıktığı toplum bireyleri arasında başlangıçta 
hızlı bir biçimde, ardından zaman geçtikçe daha 
düşük hızda yaygınlaşır, benzer şekilde bulaşıcı 
bir hastalığın yayılma hızında da zamanla bulaşma 
ihtimali olan kişi sayısının azalmasına bağlı olarak 
azalma olacaktır(söylenti-sosyal virüs-hastalık virüsü 
benzerliği!). Salgın döneminde salgının bulaşma hızı 
ile ilgili olarak kullanılabilecek bir başka modelleme 
türü Henri Poincare tarafından ortaya atılan ve daha  
sonra geliştirilen ve değişik durumlara uyarlanan 
dallanma (bifurcation) teorisidir. Özellikle r değerinin 
3 ten büyük olduğu durumlarda yayılımın kaotik 
bir yapıya dönüştüğü daha sonra 1970 li yıllarda 
Robert May tarafından Lojistik model kullanılarak 
yeniden modellenmiş ve sisteme yapılacak ani 
müdahalelerin (aşı, ilaç gibi) sistem üzerindeki

etkileri incelenmiştir. May’ e göre sistemde ani 
değişimlerin (perturbations) sonuçları incelenmiştir.
Devletimiz COVID-19 ile mücadelesinde sadece 
mevcut pozitif vakaların tedavisini değil, aynı zamanda 
muhtemel bulaşa maruz kalmış bireylerin de virüsü 
çevrelerine bulaştırmamaları için sahada filyasyon 
çalışmaları yanında normalleşme adımlarının yol 
haritasını çıkarmaya yönelik toplumdaki bağışıklık 
oranının belirlenmesi için Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) örneklem sistemi kullanılarak 
rastgele virüs testi yapılmaya başlanmıştır. Filyasyon 
çalışmaları rasgele olmayan örnekleme yöntemlerinden 
biri olan Kartopu Örnekleme Yöntemi (KÖY, 
Snowball Sampling) kullanılarak tasarlanmıştır. 
KÖY, genellikle toplumda gizli kalmış durumların 
incelenmesinde kullanılan ve örneklemi oluşturan 
asıl elemanlarla ilişkili yeni örneklem üyelerini 
örnekleme ekleyen ve bu eklemelerin sürekli olarak 
yapılmasıyla gittikçe genişleyen, en sonunda örneklemi 
oluşturan bütün bireylerin bulunmasıyla örneklemi 
oluşturan bir örnekleme yöntemidir. Yapılan filyasyon 
çalışmalarında, yurt dışından gelmiş vatandaşlarımızda 
veya hastanelere başvuran pozitif vakalarda hastalığı 
bulaştıranlar ve özellikle kendilerinin de hastalığı 
bulaştırdıkları kişiler saptanmıştır. Böylelikle bulunan 
olguların gerekli tedavileri yapılmış, herhangi bir 
bulaşa neden olmamaları için de durumu şüpheli 
olanlar karantina altında tutularak hastalığın 
yayılması önlenmiştir. Filyasyonun bilimsel olarak 
tek dezavantajı olasılıksız örneklem yöntemi bazında 
sonuçların alınmasıdır. TÜİK tarafından olasılıklı 
örnekleme yöntemi ile belirlenen hanelerde yapılan 
virüs tarama testinden elde edilen sonuçlar rasgeleliği 
sağlanarak elde edileceği için, hastalığın yayılma hızı 
hakkında daha doğru bilgiyi sunacağı gibi bu verilerden 
elde edilecek istatistiksel modellerin de daha yüksek 
doğruluğa sahip olmasını sağlayacaktır.

COVID-19 salgınının hem Dünya’da hem de 
ülkemizde izlenmesi için değişik ortamlar (portaller) 
faaliyete geçirilmiştir. Bu ortamlarda ülkelerin toplam 
vaka sayıları, ölüm sayıları, yapılan test sayıları gibi 
bilgiler ya tablolar halinde ya da haritalar üzerinde 
görselleştirilmiştir (4-6).  Bu veriler birçok kişi veya kurum 
tarafından çeşitli ortamlarda değerlendirilmektedir. 

Şimdiye kadar bu derece büyük bir salgınla 
karşılaşılmamış olmasından kaynaklı olduğunu 
düşündüğümüz değerlendirme farklılıklarına ek olarak 
özellikle salgının gidişatı hakkında yapılan tahminlerde 
ve değerlendirmelerde önemli bilgi eksikliklerinin de 
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olduğu görülmektedir. Şöyle ki; bu süreçte uzman 
veya akademisyen kimlikli yorumcular en temel 
epidemiyoloji literatürünü bile yanlış kullanmışlardır. 
Sosyal medyada sürekli demeç veren yorumcuların 
sıklıkla kullandığı mortalite oranı kavramı buna 
örnek olarak gösterilebilir. Epidemiyolojide mortalite 
oranı, iki mortalite hızının birbirine göre bölünmesi 
(oranlanması) ile elde edilen bir niceliktir. Bir ülkenin 
veya bölgenin mortalite hızının hesaplanmasında tüm 
nüfus içindeki ölüm sayıları dikkate alınır (7). Üzerinde 
yorum yapılan değerlerin pozitif vakalardan ölümle 
sonuçlananlara ait olmaları bu niceliğin mortalite değil, 
“belirli bir hastalıktan/nedenden kaynaklı ölümleri” 
gösteren fatalite(ölümcüllük) olduğunu göstermektedir. 
Yani mortalite oranı kavramı yerine kullanılması 
gereken nicelik fatalite hızıdır. Bu noktada yanlış 
kullanımın sürekli oluşundan kaynaklanan ve kavram 
kargaşasına neden olan üç alt tanımın açıklanmasında 
yarar görmekteyiz.

Hız (rate): Belirli bir popülasyonda belirlenen zamanda 
bir olayın ortaya çıkma sıklığıdır (Örn: 1 yılda her 
100.000 kişi içinde ölenlerin sayısı)

Oran (proportion): Bir parçanın bütünle 
karşılaştırılmasıdır. Hızdan farkı zamanın göz ardı 
edilmesidir (Örn: Kanser olan bireylerin toplam 
popülasyona oranı)

Orantı (ratio): İki niceliğin birbirine oranı ile elde 
edilen değerdir (Örn: Belirli bir yaşta ölen erkek 
sayısının kadın sayısına oranı)

Değerlendirmelerde dikkat çeken bir başka yanlışlık 
ise, günlük vaka sayıları ile yapılan değerlendirmelerle 
ilgilidir. Günlük vaka sayısının bir önceki güne göre 
1,2 veya 5 birim artış veya azalış göstermesi fazla 
bir anlam ifade etmez ve çoğu zaman yanlı sonuçlara 
neden olur. Bu tip durumlarda günlük periyodlar yerine 
son 5 gün, son 7 gün, son 10 gün gibi daha geniş zaman 
aralıklarının incelenmesi daha gerçekçidir. 

Toplum açısından risk oluşturan bu salgına ait verilerin 
analizinde sıklıkla günlük verilerin dikkate alınarak 
değerlendirmeler yapılmasının doğru bir yaklaşım 
olmadığı, günlük verilerin sadece kuluçka süresi 
ile ilişkilendirilerek “ne oldu ki bugünkü değer bu 
kadar değişiklik gösterdi?” kullanılmasının doğru 
olduğu değerlendirilmektedir. Çünkü salgın dönemi 
içinde herhangi bir güne ait yeni vaka/vefat vs değeri 
sadece bir anlık değerdir. Bu değerin bir önceki güne 
göre aşırı derecede farklılık göstermesi mümkündür. 
Bu farklılık yanlışlıkla salgına karşı verilen

mücadelenin çok başarılı veya çok başarısız olduğu 
gibi değerlendirmeye sebep olabilir. Hâlbuki salgına 
karşı alınacak tedbirler saatlik/bir günlük duruma göre 
değil, genel gidişata göre alınması gereken tedbirlerdir. 
Dolayısıyla günlük değerler yerine hareketli ortalama 
veya yapılacak analiz sonuçlarına göre hareketli ortanca 
değerlerinin kullanılması gerekir. Değerler arasında 
büyük farklılıkların olduğu durumlarda en küçük 
ve en büyük değerlerin ortalama değer üzerindeki 
etkileri fazla olacağından ortalama yerine ya değerlere 
dönüşüm işlemi uygulanmalı ya da ortalama yerine 
ortanca (medyan) değer verilmelidir. TCSB COVID-19 
istatistiklerinden 21 Haziran 2020’ye kadar elde 
edilen veriler değerlendirildiğinde, toplam vaka sayısı, 
toplam vefat sayısı, toplam iyileşen sayısı ve aktif vaka 
sayılarının hiçbirinin dağılımının normal dağılıma 
uygunluk göstermediği, Shapiro Wilk test istatistiği 
kullanılarak, saptanmıştır (p<0.001). Hem günlük hem 
de 10 günlük hareketli ortalama değerleri kullanılarak 
çizilen grafikler incelendiğinde günlük (anlık) 
değerlendirmelerin ne kadar eksik değerlendirmelere 
neden olabileceği daha kolay görülebilir (Şekil 2.).

COVID-19 salgınında oluşan antikorları tespit etmek 
için hızlı yanıt veren testler geliştirilmiştir. Çeşitli 
analiz yöntemleri ile farklı antikor tipleri IgG, IgM ve 
IgA analiz edilebilmektedir. COVID-19 enfeksiyonuna 
karşı oluşan IgA ve IgM antikorlarını saptayan 
serolojik testten elde edilen pozitif sonuç, yakın 
zamanda kişinin virüs ile karşılaşmış olduğunu gösterir. 
Ancak enfekte hastalarda virüse cevap olarak henüz 
antikor gelişmediği durumlarda negatif test sonucu 
elde edilebilir. IgG antikorlarının pozitif saptanması 
COVID-19 enfeksiyonuna maruz kalınmış olduğunu 
gösterir. IgG Antikorunun pozitif seviyelere ulaşması 
genellikle bulgular başladıktan en az 10 gün sonrası 
gerçekleşir. IgG Antikoru pozitif olarak saptanan 
bir kişinin bu virüse karşı bağışıklık sisteminin yanıt 
verdiği anlaşılmaktadır. COVID-19 antikorlarının tespit 
edildiği hızlı sonuç veren kaset testlerinin duyarlılık ve 
seçiciliğinin düşük olduğu yönünde tartışmalar vardır. 
Tarama testleri kapsamında değerlendirilen bu testlerin 
doğruluklarının düşük olması beklenen bir durumdur. 
Yeni geliştirilen ve hastaya altın standart test olarak 
COVID-19 tanısı koyan Makro-ELISA, ECLIA 
veya mikro ELISA yöntemleri ile %99.86 oranında 
doğrulukla IgG antikor düzeylerinin tespit edilmesi 
mümkün olmaktadır. Bu bağlamda, özellikle hanelerde 
yapılacak virüs tarama çalışmalarında kullanılacak 
tarama testlerinin doğruluklarının, saha çalışmaları 
başlamadan önce değerlendirilmesi ve netleştirilmesi, 
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bu hastalığın ülkemizdeki yayılım hızını doğru tahmin etmemizi sağlayacaktır. COVID-19 taramasında sahada 
kullanılacak tarama testinin popülasyon için kullanımının uygun olup olmadığını belirlemede duyarlılık kadar 
seçicilik ve hastalık prevalansı da önem taşır. Dolayısıyla, tarama testlerinin performansı genellikle duyarlılık ve 
seçicilik ile tanımlanır ve bir tarama testinin duyarlılığının yüksek olması beklenir. Çünkü tarama testinin amacı 
gerçekte hasta olanları kaçırmamaktır.

Şekil 2. Günlük yeni vaka sayıları, günlük vaka sayıları ve bunlara ait 10 günlük hareketli 
ortalamalar değişim grafikleri
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Popülasyonda COVID-19 taramasında kullanılacak 
tarama testinin doğruluğunun belirlenmesi için 
alınması gereken örneklem büyüklüğü çalışmanın 
tasarımına bağlıdır. Tarama yapılmasına karar verilen 
her bireye hem kaset test hem de altın standart test olan 
Makro-ELISA, ECLIA veya mikro ELISA yöntemleri 
uygulanacaksa eşleşmiş tasarımlar için örneklem 
büyüklüğü hesaplama yöntemleri kullanılmalıdır. 
Tabii ki zaman ve maliyet dikkate alındığında, toplum 
taramalarında her bireye altın standart test uygulamak 
çoğu zaman mümkün değildir. Bu durumda, eşleşmemiş 
tasarımlar kullanılarak öngörülen tarama testinin 
doğruluğu değerlendirilmelidir (8).
Bir saha araştırmasında, bireylerin gerçek hastalık 
durumları bilinmez. Dolayısıyla bir eşleşmiş araştırma 
tasarımında “üstünlük” hipotezleri veya “daha kötü 
olmama” hipotezlerinin kontrolü için, çalışmaya 
alınması gereken hasta ve sağlıklı sayısı bulunur. ρ 
hastalık prevalansı olmak üzere n_D/ρ ve n_D ̄ /ρ 
değerlerinden maksimum olanı çalışma için gereken 
toplam örneklem genişliğini verir. Eşleşmemiş 
tasarımda ise (2×n_D )/ρ ve (2×n_D ̄  )/ρ değerlerinden 
maksimum olanı çalışma için gereken toplam örneklem 
genişliğini verir. Formüllerde kullanılan n_D ve n_D ̄ , 
hem tarama testi hem de altın standart test kullanılarak 
pilot çalışmadan elde edilen sırasıyla sağlam ve hasta 
birey sayısıdır (7).

Yukarıda da değinildiği gibi, zaman ve maliyet 
açısından değerlendirildiğinde COVID-19 taramasında 
Makro-ELISA, ECLIA veya mikro ELISA yöntemlerini 
tarama amaçlı kullanmak etkin sonuçlar vermeyebilir. 
Dolayısıyla hasta ve sağlıklıları %100 doğru ayırt 
edemeyen bir tarama testi bazı durumlarda hastalık 
prevalansı kestirimi için kullanılmak zorundadır. 

Belli bir hastalık saptaması için tarama testi ile taranan 
topluluktan elde edilen pozitif test sayısı genellikle 
prevalans değeri olarak alınır. Testin performans 
değerleri göz önüne alınmadığı için bu değer büyük 
ölçüde yanlıdır. Bir tarama testinin duyarlılık ve 
seçiciliğine bağlı daha doğru prevalans kestirimi 
 
                                       eşitliği kullanılarak yapılır (7)

Bir tarama testi %100 doğru ise, yani DNO = DPO = 
1 ise, (1) eşitliğiyle tanımlı prevalans kestirimi pozitif 
test sayısına eşit olur. Testin duyarlılık ve seçiciliği 
biliniyorsa bu kestirim yansız olur. Pozitif test sonucu 
değeri 
eşitliği ile tanımlanır (7). Araştırmacıların hipotezlerini 
yarıştırdığı bir süreç haline dönüşen COVID-19 
pandemi sürecinde, COVID-19 hastalarına ilişkin elde 
edilen verilerde prognostik faktörlerin araştırıldığı, 
tanı ve tedavi stratejilerinin değerlendirildiği yüzlerce 
klinik çalışma yapılmıştır ve yapılmaktadır. Her klinik 
çalışma protokolünde olduğu gibi bu çalışmaların 
da baştan sona biyoistatistiksel yaklaşımlarla 
yapılandırılması gerekirken, literatür incelendiğinde 
elde edilen sonuç hayal kırıklığıdır. Yüksel tarafından 
yapılan literatür incelemesinde, COVID-19 
pandemisine ilişkin yapılan çalışmaların içeriklerinin 
istatistiksel olarak yetersiz olduğu kanıtlanmıştır 
(9). Yeterli örneklem büyüklüğü ile kanıtlanmamış, 
doğru istatistiksel analizler ile sonuçlandırılmamış 
çalışmaların sonuçlarının yanlış veya yanlı olacağı 
ve bu çalışmalar nedeniyle insan sağlığının göz ardı 
edilebileceği yadsınamaz. Bu noktada, COVID-19 
pandemisinin son bulması için hızlı çözümlere ihtiyaç 
duyulmasına karşın, güvenirlik ve doğruluklarından 
taviz vermemek adına biyoistatistik bilimini doğru ve 
yerinde kullanılması gerek ve yeter koşuldur.
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