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KORONAVİRÜS HASTALIĞI 2019 (COVİD-19) KÜRESEL SALGININ ORTAYA
ÇIKMASINDAN İTİBAREN MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ
Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs
ailesidir. Koronavirüs türleri insanlarda, soğuk algınlığı gibi nispeten basit hastalıklara yol açtığı
gibi Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS)
olarak adlandırılan daha şiddetli hastalıklara da neden olduğu bilinmektedir.
(https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/, 2020).
Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Wuhan Eyaleti’nde aralık ayının
sonlarında solunum yolu hastalığı belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup
hastada yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından
daha
önce
insanlarda
tanımlanmamış
yeni
bir
tür
olduğu
açıklanmıştır
(http://www.euro.who.int/en/, 2020).
Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda
tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere Hubei
eyaletindeki diğer şehirlere, Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve sonra da diğer
dünya ülkelerine yayılmıştır.
COVID-19 Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” (salgın)
olarak sınıflandırılmıştır (https://bbc.com/turkce/, 2020). Bulaşma oranı yüksek olması
nedeniyle hızlı bir yayılım göstermekte olan bu virüs, küresel bir salgın niteliği göstermektedir.
Bütün dünyayı derinden sarsan bu virüs, kısa zamanda küresel bir boyut kazanmış ve
ekonomik sosyal, vb. birçok alanda tüm dünya ülkelerin başa çıkmak zorunda kaldığı sorunları
beraberinde getirmiştir. Riskin çok hızlı gelişmesi ve telafisi mümkün olmayan etkileri
beraberinde getirmesi, hızlı ve doğru bilgi yönetimini zorunlu kılmıştır. Ülkeler ve Dünya Sağlık
Örgütü gibi organizasyonlar, bilgi yönetimi çerçevesinde elde ettikleri verileri hızla
enformasyona dönüştürmüşler ve dönüştürmeye devam etmektedirler. Edinilen
enformasyonlar ilişkilendirildikleri disiplinlerden de yararlanmak suretiyle değerlendirilerek
yorumlanmakta ve bilgiye dönüştürülmektedir. Bu noktada bilgi; “anlamlandırılmış
enformasyon” olarak tanımlanabilmektedir (Gülseçen, 2013). Ülkeler ve Dünya Sağlık Örgütü
gibi organizasyonlar, elde edilen bu bilgilerden yola çıkılarak bilgi yönetiminde anlayış (insight)
olarak adlandırılan, salgının daha fazla yayılımını önlemek adına tedbirler almaktadır. Bu
noktada doğru ve güvenilir bilgiye erişimle birlikte alınabilecek önlemler açısından bilginin
yönetimi de önem kazanmıştır.
Bu çalışmada; yüksek hızla yayılım göstermekte olan COVID-19’un ortaya çıkışından
bugüne kadar geçen süreçte meydana gelen önemli olaylara ait enformasyonlar kronolojik
olarak yer almaktadır. Yapılan çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak
tanımlanan bu salgının, günümüze kadar geçen süreçte bütün dünyada sebep olduğu önemli
olaylara değinilmekle birlikte Türkiye özelinde detaylandırma yapılmıştır.
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 31 Aralık 2019; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei Eyaleti Wuhan
Şehrinde tespit edilen ve sebebi bilinmeyen pnömoni (zatürre) vakalarıyla ilgili 31 Aralık
2019'da bilgilendirilmiştir. 3 Ocak 2020 itibariyle, etiyolojisi bilinmeyen toplam 44
zatürre hastası Çin'deki ulusal makamlar tarafından DSÖ'ye rapor edilmiştir. Bildirilen 44
vakanın 11'inin ağır hasta olduğu ve geri kalan 33 hastanın durumunun stabil olduğu
belirtilmiştir [5]. Şekil 1’de Çin Halk Cumhuriyeti’nde virüsün ortaya çıkmasından sonra
bildirilen resmi vaka ve ölüm sayıları gösterilmiştir [6].

Şekil 1 Çin Halk Cumhuriyeti’nde virüsün yayılım verilerine yönelik grafik [6].
 5 Ocak 2020; Çinli yetkililer, bunun 2002-2003'te Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında
770’ten fazla insanı öldüren bir hastalık olan şiddetli akut solunum sendromu (SARS)
virüsünün tekrarlaması olasılığını reddetmiştir [7].
 07 Ocak 2020; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri yeni bir virüs tespit edildiğini
açıklanmıştır. Yeni virüs 2019-nCoV olarak adlandırılmış ve SARS ve soğuk algınlığı içeren
koronavirüs ailesine ait olarak tanımlanmıştır [8].
 09 Ocak 2020; Wuhan deniz ürünleri pazarından mal satın alan 61 yaşındaki bir adam
hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu
ölüme Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS)
salgınlarına neden olan virüs ailesinin yeni ortaya çıkan bir üyesinin mevcut salgının nedeni
olabileceğini söylemiştir. Bu olay kayıtlara 2019-nCoV virüsünün neden olduğu ilk ölüm
olarak geçmiştir [9].
 10 Ocak 2020; Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ülkelerin bu yeni koronavirüsü tespit etme ve
tepki verme yeteneklerini kontrol etmeleri için yeni tip koronavirüs ile ilgili ilk rehberi
yayınlamıştır [10].
 13 Ocak 2020; Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı (HSB), Çin'in Hubei Eyaleti'nde yer alan
Wuhan'dan importe, laboratuvarca doğrulanmış ilk yeni koronavirüs (2019-nCoV) vakasını
bildirmiştir. Vaka, Çin’in Hubei Eyaletinde yer alan Wuhan Şehrinde yaşayan 61 yaşında
Çinli bir kadındır. Söz konusu vakada 5 Ocak 2020'de titreme, boğaz ağrısı ve baş ağrısı
ile seyreden ateş görülmüştür. Vaka 8 Ocak 2020'de, Wuhan Şehrinden 5 aile üyesinin yer
aldığı 16 kişilik bir tur grubuyla birlikte Tayland'a aktarmasız uçuşla gelmiştir. Ateşli hastalığı
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olan gezgin, Tayland Suvarnabhumi Havalimanı'nda (BKK) termal gözetim ile tespit edilmiş
ve aynı gün hastaneye kaldırılmıştır [11].
 15 Ocak 2020; Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 için Charite Hastanesinden bir viroloji ekibi
tarafından geliştirilen tanı testi üzerine bir protokol yayınlamıştır [12].
 16 Ocak 2020; Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Dünya Sağlık
Örgütü'nü, Çin'in Wuhan şehrine seyahat eden bir kişide ortaya çıkan yeni koronavirüs
(2019-nCoV) enfeksiyonu hakkında bilgilendirmiştir. Bu, 13 Ocak'ta Tayland'da bir vakanın
teyit edilmesinin ardından, Çin dışında tespit edilen doğrulanmış ikinci 2019-nCoV vakası
olarak tespit edilmiştir [13].
 22 Ocak 2019; Kesin laboratuvar teşhisi konulabilen ilk 425 hastanın Wuhan'daki
araştırmacılar tarafından yapılan analizi tamamlanmış ve virüsün ilk defa insandan insana
bulaşmasının aralık ayının ortalarında gerçekleştiği tahmin edilmiştir. İlk günlerinde
enfeksiyona yakalanan hasta sayısının her 7,4 günde bir ikiye katlandığı da tahminler
arasında yer almıştır. Hastaların medyan yaşı 59 ve ortalama kuluçka süresi 5,2 gün olarak
tespit edilmiştir [14].
 23 Ocak 2020; Wuhan şehrinde etkili bir karantina uygulanmaya başlanmıştır. Wuhan'a ve
Wuhan dışına uçuşlar ve trenler, halk otobüsleri, metro ve otobüs seferleri bir sonraki
duyuruya kadar askıya alınmıştır. Büyük ölçekli toplantıların ve grup turlarının da askıya
alınması direktifi verilmiştir [15].
 23 Ocak 2020; Dünya Sağlık Örgütü yayınladığı raporda, ilgili riskin Çin’de ulusal
düzeyde çok yüksek, bölgesel düzeyde yüksek ve küresel düzeyde ise orta seviyede
olduğunu değerlendirmiştir [16].
 30 Ocak 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, hastalığın diğer ülkelere
ve Çin'in bütün eyaletlerine yayılması nedeniyle uluslararası acil durum ilan edilmiştir [17].
 01 Şubat 2020; Çin dışında gerçekleşen ilk ölüm, COVID-19, Influenza B ve Pnömokok'un
bulaşmış olduğu bir adamın hayatını kaybetmesi ile Filipinler'de meydana gelmiştir [18].
 05 Şubat 2020; Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası toplumun 2019-nCoV salgınına
hazırlanmaları ve müdahale etmeleri amacıyla, tüm ülkelerin desteklenmesi için
sağlayabileceği halk sağlığı önlemlerini özetleyen “Küresel Bir Stratejik Hazırlık ve
Müdahale Planı” geliştirmiştir. Planın genel hedefi, 2019-nCoV'un Çin ve diğer ülkelere
daha fazla bulaşmasını durdurmak ve salgının tüm ülkelerdeki etkisini azaltmakta olduğu
ifade edilmiştir [19].
 7 Şubat 2020; Koronavirüs salgını tehlikesine dikkat çeken ilk doktorlardan biri olan Çin’li
Doktor Li Wenliang 2019-nCoV virüsü nedeni ile hayatını kaybetmiştir [20].
 11 Şubat 2020; Dünya Sağlık Örgütü yayımladığı durum raporunda yeni hastalığın resmî
ismini,
“Koronavirüs
Hastalığı
2019” ve
kısaltmasını
ise “COVID-19” olarak
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adlandırılacağını duyurmuştur. Zaman içerisinde hastalığın kısaltması Türkçe yaygın
medyada “Kovid-19” olarak da yer edinmiştir [21].
 13 Şubat 2020; Çin, ölenlerin sayısının 1.300'e ulaştığını ve yaklaşık 60.000 enfekte olan
hasta olduğunu bildirmiştir [22].
 13 Şubat 2020; Yeni tip koronavirüs Japonya’da da can aldığı paylaşılmıştır. Daha önce
Çin anakarası dışında Hong Kong ve Filipinler'de birer hasta hayatını kaybetmiştir. Japonya
da virüsten ilk ölümü doğrulamıştır [23].
 14 Şubat 2020; Mısır, Afrika'da COVID-19 virüsünden kaynaklı ilk vakayı bildiren ülke
olmuştur. Aynı tarihte Fransa da Avrupa’da COVID-19 virüsünden kaynaklı ilk ölüm vakasını
bildirmiştir [24]. Şekil 2’de Fransa’da virüsün ortaya çıkmasından sonra bildirilen resmi vaka
ve ölüm sayıları gösterilmiştir [6].

Şekil 2 Fransa’da virüsün yayılım verilerine yönelik grafik [6].
 15 Şubat 2020; Çin anakarasında COVID-19 nedeni ile ölüm sayısı 1.500'ü aşmış, enfekte
olan hasta sayısı 66.492 olarak doğrulanmıştır [22].
 17 Şubat 2020; Japonya tarafından, karantinaya alınan Diamond Princess yolcu gemisinde
99 yeni COVID-19 vakası olduğunu doğrulanmıştır [25].
 18 Şubat 2020; Çin'in günlük enfeksiyon rakamlarının ocak ayından bu yana ilk kez 2.000'in
altına düştüğü doğrulanmıştır. Ülkenin sağlık komisyonu; Çin Anakarasında 72.436
enfeksiyon ve 1.868 ölüm rapor etmiştir [22].
 19 Şubat 2020; İran tarafından, ilk COVID-19 vakalarını doğruladıktan saatler sonra bu
virüs kaynaklı iki ölüm bildirilmiştir [26]. Şekil 3’te İran’da virüsün ortaya çıkmasından sonra
bildirilen resmi vaka ve ölüm sayıları gösterilmiştir [6].
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Şekil 3 İran’da virüsün yayılım verilerine yönelik grafik [6].
 20 Şubat 2020; Henüz hiçbir vaka rapor etmeyen Rusya Federasyonu, bu tarihten itibaren
Çin vatandaşları için ülkeye girişi yasağı uygulanacağını bildirilmiştir [24].
 21 Şubat 2020; İtalya da virüsün ilk lokal bulaşmasını bildirdi. 2’si Çinli turist, biri de
Wuhan’dan getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişinin Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü
İtalya’da, ülkenin kuzeyinde virüsün bulaştığı yeni vakalar tespit edilmiştir. Lombardiya
bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, basına yaptığı
açıklamada, Kovid-19’un bölgelerinde 6 kişide rastlandığını belirtmiştir [27]. Şekil 4’te
İtalya’da virüsün ortaya çıkmasından sonra bildirilen resmi vaka ve ölüm sayıları
gösterilmiştir [6].

Şekil 4 İtalya’da virüsün yayılım verilerine yönelik grafik [6].
 25 Şubat 2020; Yeni tip koronavirüs kaynaklı olarak İran’da 15 kişinin hayatını kaybettiği
bildirilmiştir. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi kendisinin de hastalığa yakalandığı
bilgisini açıklamıştır [28].


27 Şubat 2020; Estonya, Danimarka, Kuzey İrlanda ve Hollanda ilk koronavirüs vakalarını
bildirmiştir. Onaylanan vaka sayısı, bu tarih itibariyle 2.800'den fazla ölüm de dahil olmak
üzere dünya çapında 82.000'i geçmiştir [22].
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 07 Mart 2020; COVID-19 kaynaklı ölü sayısı yaklaşık 3.500, 90'dan fazla ülkede virüsün
bulaştığı kişi sayısı 102.000 olarak açıklanmıştır [22].
 07 Mart 2020; 4.747 vaka ve 124 ölüm bildiren en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İran'da,
yakın zamanda seçilen Milletvekili Fatemeh Rahbar koronavirüsten, (COVID-19) nedeni ile
öldüğü bildirilmiştir [29].
 11 Mart 2020; Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün pek çok ülkeye yayılmasının ardından
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilmiştir. Dünya Sağlık
Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Virüsün yayılma hızı, ciddiyeti ve
yetkililerin gerekli önlemleri almaması bizi alarm seviyesine getirdi" şeklinde açıklama
yapmıştır [30].
 11 Mart 2020; Türkiye'de koronavirüs salgınının ilk vakası, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı tarafından doğrulanmıştır [31]. Şekil 5’te Türkiye’de virüsün ortaya çıkmasından
sonra bildirilen resmi vaka ve ölüm sayıları gösterilmiştir [6].

Şekil 5 Türkiye’de virüsün yayılım verilerine yönelik grafik [6].
 12 Mart 2020; Türkiye’de yeni koronavirüs 2019 (COVID-19) salgının ilk vakası görülmesi

ile tedbirler arttırılmıştır. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, haftalık ders programlarının
yapılandırılarak, EBA, internet ve TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği
sunulacağını, eğitimin aksamaması için tedbirlerin alındığını söylenmiştir [32].
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında tüm bakanların, bazı
başkanlıkların ve Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinin katıldığı, koronavirüse karşı
alınacak tedbirlerin görüşüldüğü beş saat süren toplantı yapılmıştır. Toplantı sonrası alınan
kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından basın ile paylaşılmıştır.
Alınan tedbirler şunlardır [33]:
o 16 Mart'tan itibaren ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine 1 hafta, üniversite eğitimine ise 3
hafta ara verilecek,
o

23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitimle televizyon ve internet ortamından eğitim öğretime
devam edilecek,

o

Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak,
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o

Kamu çalışanlarının yurt dışına çıkışları özel izinle gerçekleşecek,

o

Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretlerinde ertelemeye gidilecektir.

 13 Mart 2020; Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez
üssü haline geldiği bildirilmiştir [34].
 13 Mart 2020; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmî Twitter hesabından açıklama yaparak,
gözlem altına alınan ilk hastanın yakınında da koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştır.
Akşam saatlerinde yapılan yeni açıklama ile ilk hasta ile aynı ailede bulunan üç kişinin daha
koronavirüs taşıdığı tespit edildi ve böylece Türkiye'deki onaylanmış vaka sayısı beşe
yükselmiştir [35].
 13 Mart 2020; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 13-31 Mart tarihleri arasında meclise
ziyaretçi alınmayacağını duyurmuştur [36]. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit
Turhan; Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve
Hollanda’ya uçuşların tek taraflı olarak iki yönlü olacak şekilde 14 Mart saat 08.00'den
itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacağını açıklamıştır [37]. Adalet Bakanı Abdülhamit
Gül, açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin, cezaevlerindeki aile görüş odalarının
kullanımının, cezaevleri arasındaki nakillerin iki hafta süreyle ertelendiğini, bakanlığa bağlı
kurumlara girenlerin ateşlerinin ölçüleceğini açıklamıştır [38].
 14
Mart
2020;
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip
Erdoğan ile Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılan görüşme sonucunda iki ülke anlaşmalı
olarak kara ve hava ulaşımını geçici olarak durdurulmuştur [39]. Aynı gün Türkiye
ve Gürcistan, 15 Mart'tan itibaren Sarp Sınır Kapısı'nın karşılıklı olarak yolcu geçişine
kapatıldığını açıklanmıştır [40]. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönen bir kişide
koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştır, böylece Türkiye'de görülen vaka sayısı 6'ya
yükseldiği belirtilmiştir [41].
 15 Mart 2020; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk vakanın gözlem altında tutulan
çevresindeki iki kişiye tanı konduğu ve Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş
üç vaka bulunduğunu açıklamıştır. Doğrulanmış vaka sayısının 18'e yükseldiği belirtilmiştir
[42].
 16 Mart 2020; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD, Avrupa ve Ortadoğu temaslı yeni 29
tanı konulduğu, yeni konan tanılarla birlikte toplam hasta sayısının 47 olduğunu açıklamıştır
[43].
 16 Mart 2020; İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen ek genelge ile 81 ilde, Sağlık
Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri
olarak faaliyet yürüten merkezlerin faaliyetlerinin saat 24.00 itibariyle durdurulacağı
açıklanmıştır [44].
 16 Mart 2020; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yeni tip
Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar
Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi ile
ilgili kararını açıklamıştır [45].
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 17 Mart 2020; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantinaya alınan Çin temaslı 89 yaşındaki
bir hastanın hayatını kaybettiğini, bugün yeni 51 tanının konduğunu ve toplamda vaka
sayısının 98'e çıktığını açıklamıştır. Böyle Türkiye COVID-19 nedeni ile ilk ölüm vakası
doğrulanmıştır [46].
 19 Mart 2020; Çin’de COVID-19 salgının başlamasından bu yana ilk kez, yeni bir
koronavirüs vakası bildirilmemiştir [47].
 19 Mart 2020; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında 85
yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini, bununla birlikte yeni 168 vakanın olduğunu
açıklamıştır. Toplam vaka 359 olurken, ölen kişi sayısı 4'e çıkmıştır [48].
 19 Mart 2020; İtalya'da koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte
427 artarak 3405'e ulaşmıştır. Böylece resmi verilere göre yaklaşık 60 milyon nüfuslu
İtalya'daki can kaybı sayısı, yaklaşık 1,5 milyar nüfusa sahip Çin'i geçmiştir [49].
 20 Mart 2020; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında
yeni 311 vakanın olduğunu ve 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Toplam vaka
sayısı 670'e çıkarken, ölenlerin sayısı 9 olmuştur [50].
 21 Mart 2020; İçişleri Bakanlığı tarafından bu gece yarısı 24.00 itibariyle 65 yaş üstü ve
ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park,
bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırılmıştır [51].
 24 Mart 2020; Dünya üzerinde bu tarih itibarı ile 199 ülkede COVID-19 tanısı konulmuş
386.293 vaka bulunmaktadır. COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 16.751’dir. Türkiye’de onaylı
hasta sayısı 1529 olarak açıklanmış ve 37 kişinin hayatını kaybedildiği kayıtlara geçmiştir.
Şekil 6’da Dünya ve Türkiye’de bu tarih itibari ile resmi olarak onaylanmış yeni koronavirüs
2019 (COVID-19) kaynaklı hastalanan, iyileşen, ölen ve toplam vaka sayıları gösterilmiştir
[52].

Şekil 6 Dünyada virüsün yayılım verilerine yönelik grafik [52].
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