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Covid-19 Güncel Durum 

Dünyada toplam vaka sayısı 3.3 milyonu geçti. Türkiye, bu hafta yeni vaka sayısında 4.sırada. Ölüm 

oranı dünyada 1 milyonda 30’a,  Türkiye’de 1 milyonda 38’e çıktı (Worldometers). Vakalar dünyada 21 

günde katlanırken Türkiye’de 18 günde, ölümler dünyada 18 günde katlanırken Türkiye’de 15 günde 

katlanmaktadır. (https://ourworldindata.org/coronavirus#cases-of-covid-19) 

 

20'inci vakadan sonra aynı süre içinde bazı ülkeleri karşılaştırdığımızda Türkiye’nin 120.204 vaka ile 5. 

sıraya düştüğünü görüyoruz. (Consulta Araştırma) 

Türkiye’de bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1.033.617, vaka sayısının test sayısına oranı ise 

%11,63 oldu. (Consulta Araştırma) 
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Hasta nefes aldıkça, umut vardır (Ægroto dum anima est, spes est , Erasmus)  

 Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı tarafından, Olası vaka tanımı, Erişkin hasta, Çocuk hasta, 

Evde hasta takip, Poliklinik/Acil hasta yönetimi, Tedavide kullanılan ilaçlar ve 

kullanılmakta olan diğer ilaç etkileşimlerine dair (https://ohsad.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-

19_TEDAVISINDE_KULLANILAN_ILACLARLA_ILAC_ETKILESIMLERI.pdf ), COVID-19 Tedavi Protokolleri detaylı olarak 

tanımlanmış ve hastanede tedavi için hali hazırda 9 ilaç kullanılmakta.       

(https://ohsad.org/saglik-bakanligi-covid-19-tedavi-protokolleri/ ). Doktorlar ilaçların hastanede ve doktor 

gözetiminde kullanılması konusunda uyarılarda bulunuyorlar çünkü her birinin farklı yan 

etkileri ve diğer ilaçlarla etkileşimleri bulunuyor. 

 Viral ya da bakteriyel bir hastalığın önlenmesi için aşı bulunması, 12-18 ay süren bir 

çalışma gerektiriyor. 

 Dünyanın birçok yerinde aşı çalışmaları devam ediyor.(https://www.raps.org/news-and-articles/news-

articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker). Aşı ile ilgili son haberlere göre, İngiltere'de Oxford 

Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19'a karşı bir aşı (ChAdOx1), maymunlar 

üzerinde çok cesaret verici sonuçlar gösterdi. Aşının etkinliği kanıtlanabilirse, Eylül 

ayında hazır olabileceği tahmin ediliyor. AstraZeneca, Oxford'un aşıyı geliştirmesine, 

üretmesine ve dağıtmasına yardımcı olacağını söyledi. Yıl sonuna kadar 100 milyon doz 

üretmeyi ve arz önceliğini İngiltere' ye vereceklerini açıkladılar. 
(https://www.france24.com/en/20200430-high-hopes-for-covid-19-vaccine-developed-by-oxford-scientists) 

 Dünyanın herhangi bir yerinde üretilen aşı veya ilacın, önümüzdeki sonbaharda 2. 

dalganın gelmesi olasılığı da tartışılan bir ortamda, Türkiye’nin kendi çözümünü 

üretebilmesi için çalışmalar devam ediyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 25'i 

üniversite toplam 41 kuruluşun oluşturduğu 'Covid-19 Türkiye Platformu'nun Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Aralık ayının sonunda başlayan seferberlik 

kapsamında ilaç ve aşı çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi."Klinik öncesi aşamaları ilaç 

için bu yaz aylarında, belki daha da erken üretme noktasında olacağız. Aşı 

çalışmalarında ise 9 aylık bir zaman dilimi içinde klinik öncesi aşama tamamlanacak" 

dedi. Türkiye'deki ilaç ve aşı geliştirmelerine 2,3 milyar TL kaynak ayrıldı. Türkiye'de 

beşeri ilaç fabrikası yok ancak  Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili 

yönetmelikleri kapsamında hayvan aşısı üretimi için yetkin firmalar var. Bu yetkinlikteki 

firmalar gerekli koşulları sağladıklarında aynı zamanda beşeri ilaç ve aşı üretebilmek 

için de yetkilendirilebiliyorlar. (https://www.hurriyet.com.tr/galeri-ramazan-bayrami-ne-zaman-bayramda-9-gun-sokaga-

cikma-yasagi-olacak-mi-41507515/1) 
 

 Acıbadem Üniveritesi, Prof.Dr. Ercüment Ovalı’nın açıklamasına göre Covid19 OZG 38-

61 ve SK-1.0 adlı aşıların 24 Nisan’da başlayan 1 ve 2. set hayvan deneyleri devam 

ediyor.  

 

 Türk ilaç firmalarından Abdi İbrahim, COVID-19'a karşı olumlu sonuç verebildiği 

gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı’na teslim 

etti. 

 

 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesi ile, Pandemi ile mücadelede emeği geçen 

tüm bilim insanlarına, sağlık çalışanlarına, birçok sektördeki tüm insanlara  minnet ve 

teşekkürlerimizle.. 
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Consulta Araştırma’nın 3 ayda bir davete özel yaptığı, Ekonomik Görünüm Toplantıları devam ediyor. 
Covid-19’un uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finansal piyasalara etkilerini tartışacağımı Webinarı, 3 
Haziran 2020 Çarşamba günü Ücretsiz ve Online gerçekleştireceğiz. 
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