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Bilgilerle COVID-19 sorulariniza cevaplar 

Covid-19 normal influenza (grip) virusunden farkli mi? Neden bu kadar 

yaygara yapildi? 

Resimde gordugunuz gibi, normal Covid-19, influenzadan butun yaslari alirsak 12-

24 kat daha olumcul. 20-49 yas arasi icin 6-16 kat daha olumcul, 60 yas uzeri icin 4-

7 kat daha olumcul.   

Ayrica, Covid-19 virusu olan bir kisi ortalama 3 kisiyi enfekte ederken, normal 

influenza 1.5 kisiyi enfekte ediyor, yani Covid-19 2 kata daha bulasici. Resimde 

karsilastirmaya bakin. 
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Covid-19 belirtileri nelerdir? 

Ates, kuru oksuruk, yorgunluk ve balgam baslica belirtiler. Ama bu belirtiler ayni 

zamanda grip belirtileri. O yuzden bu belirtiler varsa hemen telas etmeyin. Solunum 

zorlugu ise ciddi vakalarda karsilasilan en onemli belirti. Diger belirtiler kas ve eklem 

agrilari, bogaz agrisi, bas agrisi, usume ve bulanti kusma.  

Covid-19 ne zaman control altina alinir? 

Kesin bir sey soylenemez ancak Avrupa ulkelerinde Haziran’i bulacagi dusunuluyor. 

Cin’de kontrol altina alinmasi 2 ay aldi ancak dunya capinda hala hizla yayiliyor. 

Asagidaki grafikte sari Cin, turuncu dunya geneli toplam vaka sayisi.  
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Yukardaki sekilde goruldugu gibi amac yukselen grafigi yatay hale getirmek 

(flattening the curve). Bunun icin de “social distancing” denilen sosyal yakinliktan 

kacinmak gerek. Asagida social distancing etkisi gosteriliyor.  

Hangi ulkede kac Covid-19 hastasi var?  

Bu linkten canli olarak ulkelere gore hasta sayi ve durumlarina bakabilirsiniz.  

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Ama unutmayin, hasta sayilari, yapilan test sayilariyla dogru orantili.. Yani test 

yapilmazsa hasta da olmaz. Az test yapilirsa, hasta sayisi da az olur. Ulkelere gore 

milyon insan basina yapilan test sayilarina asagidaki resimden bakabilirsiniz.  
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Bu hastalarin kaci ciddi? 

Enfekte olan bireylerin %80’i hafif geciriyor. %14’u ciddi ve %5i ise kritik geciriyor. 

Hafif geciren bireylerin evde, %14un hastanalerde ve %5in yogun bakimlarda 

tedavisi yapiliyor.  
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Olum orani nedir? 

Cin’de yas gruplarina gore olum orani soyle: 

Olen hastalarin bircogunda onceden olan baska hastaliklar da etkili. Kalp, diabet, 

solunum yolu hastaliklari, hipertansiyon ve kanser bu hastaliklardan.  
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Korunmak icin ne yapmali? 

"Bana bir sey olmaz" demeyin; size olmasa da bulastiracaginiz insanlara olabilir, 

o yuzden tedbiri elden birakmayin… Ideal cozum panik yapmadan tedbir almak.. 

Social distancing: mumkun oldukca kalabalik alanlardan kacinin, toplanti, misafirlik 

vs yapmayin.. cafelere, sinemalara, spor salonlarina, muzelere vs gitmeyin.. yani 

mumkun oldugunca evinizde veya isinizde diger insanlarla direk temas 

kurmayacaginiz sekilde bir iki hafta yasayin.. Asagidaki grafik sosyal temas 

azaltildiginda salginin etkili bicimde kontrol altina alinacagini gosteriyor. 

Hijyen: El ve yuz temizligini hepiniz gormussunuzdur, 20-30 saniye ellerinizi 

sabunlayin, gun icerisinden ellerinizi yuzunuze burnunuza gozunuze surmeyin, ve 

mumkunse antiseptik jel yaninizda olsun, sik sik kullanin.. Emin degilseniz, el yikama 

protokolu icin asagidaki resme bakin.. Tuzlu su gargarasi, elma Sirkesi gibi seylerin 

ise yaradigi soylemleri bilimsel degil.. 

Maske? maske konusu biraz karisik, kumas maskenin koruma orani dusuk (belki de 

hic yok) ama tek kullanlik kisa sureli olarak kullanilabilir. Daha ileri teknoloji maskeler 

koruyor ancak bu asamada herkesin o maskelere erisimi zor. 

Bagisiklik: bunlar disinda bagisiklik sisteminizi iyi tutun, dengeli, sebze meyve ve 

protein agirlikli beslenin, vucudunuzda daha once eksikligini bildiginiz bir sey varsa 

(demir, cinko, omega yaglari gibi) bir sure ek olarak alin. Solunum yollari 

problemlerine sebep olacak seyleri birakin.. 

Eger patronsaniz, izin verin insanlara, mumkunse 1-2 hafta evden calissinlar.. 

ozellikle de kalabalik yerler isletiyorsaniz hijyene dikkat edin, kalabalik toplantilar 

yapmayin.. 

Belirtiler varsa: en kotu ihtimalle hastaligi aldiniz diyelim, yas grubunuza gore 

buyuk problem olmayabilir ama yaslilarda bu oran %10lara cikiyor, ve eger solunum 

yollari hastaliginiz varsa daha da dikkat etmeniz gerekir. 60+ yas grubunun cok 

dikkat etmesi gerekiyor. Mecbur olmadikca disariya cikmasinlar. Hasta iseniz, 

(Corona veya degil), ise, okula vs gitmeyin, evde kalip gidisata bakin.. Oksurup 

hapsiriken mendil kullanip hemen atin... eger Coronadan supheleniyorsaniz ve 

solunum problemleri yasiyorsaniz, hastaneye gitmeyin, 112 gibi ulasabileceginiz 

saglik acil numaralarini arayin ve supheleriniz anlatin 

Sirke, sarmisak, tuzlu su gargarasi ise yarar mi? 

Bunlarin ise yararligi konusunda kanitlanmis bir sey yok. Ayrica virus “sari irki” 

seviyor diyenlere inanmayin, bilimsellikten cok uzak soylemler bunlar.  

Internette dolasan yanlis haberlerin bazilarina burdan ulasabilirsiniz 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/myth-busters
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COVID-19 insan yapimi bir virus mu? 

Virusun yapisi biliniyor, ve insan isi olduguna dair hicbir kanit yok. Tam olarak 

nerden geldigini bilmesek de, Cin’de besin olarak tuketilen yarasa veya 

pangolin’den insana bulastigi dusunuluyor.  

Hayvanlara bulasiyor mu? 

Evet Covid-19 bir hayvan virusu ve hayvanlardan insanlara, insanlardan da 

hayvanlara gecebilir.  

Molekuler mekanizamasi nedir? 

Covid-19’in uzerindeki spike (S) proteini hedef hucredeki angiotensin-converting 

enzyme 2 (ACE2) proteinine baglanip hucreye enfekte ediyor.  

Kaynaklar: 

https://jvi.asm.org/content/early/2020/01/23/JVI.00127-20

https://science.sciencemag.org/content/367/6483/1260

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30262-2

Dogru bilgiler icin nereleri takip etmeliyim? 

Oncelikle komplo teorileri ureten kisilerin dediklerine guvenmeyin.. Bu konuda 

Dunya Saglik Orgutu’nun tavsiyelerini dinleyin. Dogru bilgileri bu islerle ugrasan 

bilim insanlarindan alin. Ornek siteler:  

https://epistemturkiye.org/category/biyoloji/

http://tr.molbioturk.org/
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